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ÓÊÐÀ¯ÍÈ Ó XVI-XIX ÑÒ.

Систематизація законодавства про ор-
гани охорони правопорядку державних 
утворень та території сучасної України від-
бувалася протягом тривалого періоду часу, у 
різні історичні епохи та сягає XVI ст. У цей 
період відбувалось нормативне закріплення 
повноважень та функцій судових органів, 
поліцейських підрозділів та інших структур, 
які були наділені владними повноважен-
нями. Науковці наголошують на зростанні 
інтересу до питання про виникнення укра-
їнської державності та права [1, с.68-71; 2, 
с.60-64; 3, с.36-42; 4].
Вказане свідчить про актуальність до-

слідження систематизації законодавства 
про органи охорони правопорядку, тому 
що повноцінне функціонування суспіль-
ства та держави можливе за наявності 
ефективної та сталої системи охорони пра-

вопорядку. З огляду на це, дослідження 
систематизованих нормативних актів, що ре-
гламентували діяльність суду та інших дер-
жавних органів на території сучасної України 
у XVI-XIX ст. набувають особливого значен-
ня. На сьогодні в українській правовій на-
уці систематизації законодавства про органи 
охорони правопорядку завдяки науковій ді-
яльності О. М. Бандурки, О. О. Бандурки, 
В. Б. Авер’янова, Ю. П. Битяка, А. Т. Ком-
зюка, Н. П. Матюхіної, Р. С. Мельника, 
С. В. П’єткова та ряду інших авторів набу-
ли певного наукового з’ясування, проте цей 
процес ще не можна вважати завершеним. 
Означене пов’язане з існуванням значної 
кількості розпорошених нормативно-право-
вих документів, що діють у сфері охорони 
правопорядку. 
Продовженням наукової роботи над за-

значеною проблематикою є дана стаття, но-
визна якої полягає в тому, що дослідження 
систематизованих нормативних актів, що 
регламентували діяльність суду та інших 
державних органів на території сучасної 
України у XVI-XIX ст. здійснюватиметь-
ся через призму адміністративного та кри-
мінального права. Таким чином, досягти 
мети даної статті планується через вивчен-
ня наукового, історичного досвіду у сфері 
наукового визначення та нормативного за-
кріплення вказаних категорій із подальшим 
формулюванням власних висновків.
Важливим історичним та правовим яви-

щем XVI ст. була поява Литовських Ста-
тутів, які діяли на українських землях, що 

В статье рассмотрены вопросы систе-
матизированных нормативных актов, ре-
гламентирующих деятельность суда и других 
государственных органов на территории со-
временной Украины в XVI-XIX вв. Обращено 
особое внимание на правовую регламентацию 
деятельности суда, полиции и других органов 
охраны правопорядка в соответствии с поло-
жениями Литовских статутов (1529, 1566, 
1588), Судных приказов (XVI-XVII вв.), По-
ложении Комитета Министров Российской 
Империи (1847) и др.

Ключові слова: суд, поліція, Литовські стату-
ти, Судні Прикази, Положення Комітету Міні-
стрів Російської Імперії.

 ÊÀ×ÈÍÑÜÊÀ Ì.Î. - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðè 
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входили до складу Великого князівства 
Литовського. Литовські Статути були пред-
ставлені як:

- Литовський Статут 1529 року (Ста-
рий Статут);

- Статут Великого Князівства Литов-
ського 1566 року (Волинський Статут);

- Статут Великого Князівства Литов-
ського 1588 року.
Усі три Статути знаходились у безпо-

середньому зв’язку один з одним: перший 
Статут став джерелом для другого, а другий 
джерелом для третього; саме тому зміст пер-
шого Статуту уточнюється, деталізується 
та отримує свій розвиток у положеннях на-
ступних нормативних документах. З цього 
приводу історик І. Малиновський вказує, 
що зважаючи на такий взаємозв’язок вказа-
них пам’яток історії, доцільно їх розглядати 
як редакціями Литовських Статутів [5, c.1].
Відповідно до положень Литовських 

Статутів виділялись такі види злочинів:
- злочини проти віри;
- злочини проти моралі, які включали 

зґвалтування, перетворення «неподобства» 
в ремесло, звідництво;

-  злочини проти сімейного права, зо-
крема, порушення вимог вступу в шлюб: 
насильницьке укладення шлюбу, шлюб у 
недозволених ступенях родинних зв’язків, 
двоєженство; викрадення заміжньої жінки; 
злочини дітей проти батьків та ін.;

- політичні злочини, серед яких:
«…ображеніе маєстату и зрада речи по-

сполитой…»; неправдивий донос про по-
літичний злочин; злочини проти короля: 
заочна образа короля, засудження королів-
ського приказу, «..удержаніе отворонных 
листовь», посягання на майно короля; по-
сягання на права що належать верховній 
владі: «…составленіе подложных актовъ и 
поддълка печатей, фальшованіе монеты, 
преступленія мынцарей и золотарей, нару-
шеніе постановленій о взиманіи мыта, на-
рушеніе постановленій о замещеніи долж-
ностей, посягательство на принадлежащиее 
государству имущество…»; загальні злочи-
ни: «…личныя преступленія противъ по-
сланцеві королевскихъ, личныя перступле-
нія противъ высшихъ должносныхъ лицъ, 
личныя преступленія, совершенныя въ мес-

те жительства или пребыванія короля, нару-
шенія кглейта, нарушенія заручного листа. 
Нарушеніе вольностей шляхетскихъ…» ін.;

- військові злочини, які передбачали:
а) загальні військові злочини, напри-

клад, ухилення від військової служби;
б) спеціальні військові злочини. До вка-

заного підвиду було віднесено самовільне 
залишення посту, неприбуття вчасно до по-
сту, втеча з поля бою;
в) загальні злочини вчинені під час вій-

ськового походу: «…находь на домы и на 
гумны шляхетскіе во время военнаго похо-
да…», незаконне користування та пошко-
дження майна мирних жителів;

 - «поліцейскія престпупленія», в числі 
яких були злочини «…о циганах…» і «… о 
кормчахъ покутныхъ…» та ін.;

- злочини проти честі, серед яких: 
а) образа дією; 
б) образа словом: «…названіе беднякомъ, 

назване вшетечницей, примовка о иншие 
речи почстивости и доброй славе доткли-
ве…»; 

- посягання на особу. Злочини проти 
життя, а саме:
а. кваліфіковані види злочинів: вбивство 

батьків, вбивство подружжя, вбивство хазяї-
на (пана), вбивство чоловіка викрадачем або 
«…обольстителемъ жены…»; 
б. привілейовані види злочинів проти 

життя: вбивство дітей, вбивство на поєдин-
ках та ін.;

- злочини проти здоров’я, наприклад, 
каліцтво, побої та рани, інші види тілесних 
ушкоджень; 

- злочини проти свободи;
- посягання на особисте майно, що поля-

гало у «…находе или наезде на домъ шля-
хетській. Находъ на именіе шляхетское…». 
До вказаного підвиду злочину було також 
віднесено: розбій; грабіж; крадіжка; при-
своєння чужого майна; присвоєння чужого 
майна; незаконне користування і пошко-
дження чужого майна; посягання на неру-
хоме майно: знищення межових знаків, ви-
лучення закладеного майна до закінчення 
строку та ін.;

- порушення постанов, що врегульо-
вують відносини між паном та слугами [1, 
c.VII]. 
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Слід зауважити, що класифікація зло-
чинів у Литовських статутах була розгалу-
женою та деталізованою, окрім вказаних 
видів правопорушень, було виділено окре-
му групу правопорушень у сфері діяльності 
органів охорони правопорядку та злочини 
у сфері судової діяльності. Вони були роз-
поділені на незаконні діяння самих суддів, 
інших посадовців і правопорушення проти 
здійснення судової влади:

- до першої категорії відповідно до по-
ложень Литовських статутів (1529 р., 1566 
р., 1588 р.) віднесено:
а) винесення несправедливого рішення;
б) відмова у законних вимогах сторін;
в) відмова у правосудді;
г) злочини судового наглядача;
д) злочини возного та ін..;
- до другої категорії згідно з положен-

нями Литовських статутів (1529 р., 1566 р., 
1588 р.) слід зарахувати такі діяння:
а) порушення правил підсудності; 
б) неявка в суд;
в) порушення постанови, що визнає ді-

яльність заступника і прокурора на суді;
г) неправдивий донос про кримінальні 

злочин;
д) порушення правил благоустрою у суді;
е) укладення мирової угоди після вине-

сення судового рішення;
є) подача скарги по винесеному судово-

му рішенню;
ж) невиконання судового рішення та; 
з) опір владі [1, с.V].
Литовські статути (1529 р., 1566 р., 1588 р.) 

- це кодифіковані нормативні акти, які вре-
гульовували суспільне життя державного 
утворення, що знаходилось на частині те-
риторії сучасної України, джерелами яких 
стали «Руська правда», звичаєве українське, 
литовське, білоруське право, судова практи-
ка та польські судебники. Значна увага від-
ведена судовим органам, а також злочинам 
у сфері військової діяльності. Саме поло-
ження Литовських статутів стали джерелом 
«Соборного уложения», «Прав, по котрым 
судится малороссийський народ».
Доцільно розглянути й інші системати-

зовані нормативні акти, що регламентували 
діяльність суду. До означених слід віднести 
Судні Прикази. Час їх появи встановлено 

лише приблизний, так за деякими даними 
вони появились ще в кінці XVI ст., а саме в 
1593 і 1598 рр., за іншими – в першій чверті 
XVII ст., а саме в 1627 р. До складу Судних 
Приказів входили:

- Рязанський Судний Приказ;
- Дмитровський Судний Приказ;
- Новгородський Судний Приказ;
- Володимирський Судний Приказ;
- Московський Судний Приказ [6, с.73].
Судні Прикази у другій половині XVII ст. 

були доповнені та розширені, до їх повнова-
жень було віднесено розгляд таких судових 
справ:

1)цивільні справи між боярами, околь-
ничими, думними та ближніми людьми, 
стряпчими, дворянами і всякими поміщика-
ми і вотчинниками;

2) справи всіх, хто був на службі;
3) справи учасниками яких були жите-

лі провінцій, у випадку судової тяганини з 
будь-ким, якщо вони подавали прохання 
про недружелюбність до них місцевого воє-
води, у випадку коли інші міста знаходились 
від них на відстані більше ніж 150 верств;

4) справи та позови, що виникали з май-
нових зобов’язань, а також справи з приво-
ду насильного заволодіння, грабежу, розбо-
їв вотчин та помість;

5) щорічні справи за підписом воєводи чи 
дяків, всі судові, допросні і приводні справи, 
рішення Приказних Палат та Ізб [6, с.76].
Діяльність судових органів регла-

ментував і Малоросійський приказ, який 
був прийнятий 1662 року. Означений 
документ був покликаний регламенту-
вати суспільне життя Лівобережжя та 
врегулювати відносини між гетьманом, 
його адміністрацією та Російською Ім-
перією. Особлива увага приділялась ді-
яльності козаків. Так, Малоросійський 
приказ передбачав, що за часів Богдана 
Хмельницького та періоду приєднання, 
частини території сучасної України до 
Російської Імперії, все Військо Запорізьке,-
м. Київ, м. Чернігів, м. Ніжин, м. Пере-
яслів і м.Новобогородський були підвідо-
мчі вищому суду. До його складу входили 
боярин та дяк [6, c.87]. 
Створення низки систематизованих нор-

мативних актів було зумовлене виникнен-
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ням нових державних органів. В історичній 
науковій літературі звертається увага на по-
яву в органах охорони правопорядку, а саме 
у поліцейській структурі перших підрозді-
лів міської поліції у кінці ХVІІІ – початку 
ХІХ ст. [7, c.10]. 
Означені структурні підрозділи викону-

вали адміністративно-політичний контроль 
за населенням, що проживало на території 
міст Російської імперії, у тому ж числі на 
території, яка входить до складу сучасної 
України. Вони охороняли громадський по-
рядок та безпеку, займалися боротьбою зі 
злочинністю. Проте, підрозділи міської по-
ліції повинні були виконувати й інші, не 
притаманні поліції функції, такі як:

- здійснювали контроль за промисло-
вістю, торгівлею;

- забезпечували контроль за будівни-
цтвом, шляхами сполучення, благоустроєм 
міст;

- здійснювали контроль за санітарною 
безпекою, медичною та ветеринарною до-
помогою та ін. [7, c.10]. 
У Положенні Комітету Міністрів Росій-

ської Імперії від 4 листопада 1847 року було 
передбачено повноваження Міністерства 
внутрішніх справ щодо визначення та при-
значення на посаду позаштатної кількості 
фармацевтів, аптекарських учнів та ветери-
нарів [3, c.36]. 
Для благоустрою міста органи охорони 

правопорядку також могли здійснювати об-
меження проживання певних осіб на їх тери-
торії. Так, наприклад, в 1845 році: «…Євреи 
были выведены изь корчемь внє городскихь 
поселеній…» , але вони «… продолжали 
имєть вліяніе на раздробительную продажу 
горячихь напитковь…» [8, c.70]. Саме тому 
було прийнято закон: «… чтобы Евреи кь 
содержанію оброчних статей во владєльчес-
кихь именіяхь, вне городовь и мєстечкь, до-
пускались по формальнымь контрактам, вь 
которыхь непремєнно должно быть включе-
но условіе, что содержатели статей никако-
го вліянія на продажу горячихь напитковь 
и коммерческія сношенія крестьянь, равно 
и постояннаго жительства вь селеніяхь и вь 
деревняхь имєть не могуть…» [9, c.71]. 
Відповідно до Маніфесту від 27 березня 

1855 року до предмету повноважень Мініс-

терства внутрішніх справ було віднесено «…
прощення всєх казенних казенныхь недо-
имокь, до 600 серебреников, числившихся 
по его вэдомству» [8, c.181]. 
Для оптимізації та більш ефективного 

використання великої кількості норматив-
них актів, що діяли на території Російської 
Імперії до складу якої входила Лівобе-
режна Україна, було видано Звід законів 
Російської Імперії 1857 року. Процес фор-
мування даного систематизованого норма-
тивного акта займав декілька десятиліть і 
був розпочатий 1832 року. Пізніше були 
наступні його редакції та доповнення у 
1842 та 1855 роках, але остаточний варі-
ант - у 1857 році. Звід законів Російської 
імперії систематизований у тематичному 
порядку, складався із 16 томів та містив 
норми як матеріального, так і норми про-
цесуального права. Повністю або частково 
і з наступними доповненнями даний доку-
мент застосовувався аж до Жовтневої ре-
волюції 1917 року. 
Отже, як висновок, вкажемо, що повно-

важення та функції судових органів здій-
снювались із урахуванням соціальних та по-
літичних чинників певної історичної епохи 
(з XVI ст. до XIX ст.). Окрема увага приді-
лялась судовим справам за участю Війська 
Запорізького. Повноваження державних 
органів носили різноманітний та владний 
характер.
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SUMMARY 
The article is devoted to the problem of 

systematization systematic regulations that regulate 
the work of the court and other state bodies on 
the territory of Ukraine in XVI-XIX centuries. 
Special attention pays to the legal regulation of the 
court, police and other law enforcement agencies 
according to the Lithuanian Statutes (1529, 1566, 
1588), The Court Regulars (XVI-XVII century), 
The Regulation of the Committee of Ministers of 
the Russian Empire (1847) and others.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто питання системати-

зованих нормативних актів, що регламентува-
ли діяльність суду та інших державних органів 
на території сучасної України у XVI-XIX ст. 
Звернута окрема увага на правову регламентацію 
діяльності суду, поліції та інших органів охорони 
правопорядку відповідно до положень Литовських 
статутів (1529 р., 1566 р., 1588 р.), Судних 
Приказів (XVI-XVII ст.), Положенні Комітету 
Міністрів Російської Імперії (1847) та ін.
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ÊÎÍÖÅÏÖ²ß ÐÎÇÏÎÄ²ËÓ ÂËÀÄÍÈÕ ÏÎÂÍÎÂÀÆÅÍÜ 
Â ÎÖ²ÍÖ² Ñ. ØÅËÓÕ²ÍÀ ² ÑÓ×ÀÑÍ²ÑÒÜ

Постановка проблеми
У статті досліджуються погляди С. Ше-

лухіна на проблему застосування концепції 
розподілу владних повноважень для забез-
печення демократичного характеру держа-
ви. Ідея поділу влади через свій класичний, 
усталений характер, який, в окремих ви-
падках, видається недостатньо відповідним 
для динамічної сучасності, частково втра-
чає підтримку. Осмислення теоретичних 
напрацювань С. Шелухіна, не тільки прав-
ника-теоретика, але й людини яка брала 
активну участь в українському державо-
творенні під час Визвольних змагань 1917-
1921 рр. дозволяє переосмислити окремі 
складові теорії, і у той же час переконує, 
без обмеження влади інституційно та нор-

мами права, схильність до зловживання є 
неминучою властивістю влади.

Постановка завдання
Україна перебуває в стані боротьби за 

свою незалежність, оскільки наявною є 
агресія зі сторони сусідньої держави. Стан 
збройного протистояння породжує бажан-
ня до спрощення функціонування дер-
жавного механізму. Та історичний досвід 
переконує, поза межами демократичних 
процедур реальна ефективність є сумнів-
но. Доречне застосування механізму поді-
лу влади дозволяє як уникати надмірного 
втручання емоцій прямої демократії, так і 
ускладнює спроби узурпувати владу. Тому 
актуальним є аналіз попереднього інтелек-
туального та практичного досвіду, зокрема 
творчості С. Шелухіна, яка набуває нової 
актуальності виходячи із сучасних дискусій 
щодо проекту Конституції.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Теорія поділу влади розвивалась у де-
кілька етапів, першим, хто висловив таку 
ідею, був Аристотель, теоретичного розви-
тку та обґрунтування набула завдяки Джо-
ну Локку, а класичного свого вигляду набу-
ла завдяки Шарлю Луї Монтеск’є. 
У вітчизняній історії ще задовго до 

Ш.Л. Монтеск’є здійснювались спроби 
(«Пакти і конституції» Пилипа Орлика, 
1710 р.) запровадити конституційний про-
ект незалежної України на основі принци-

Теоретична спадщина С. Шелухіна дозво-
ляє зважено аналізувати необхідні конститу-
ційні зміни. В умовах значних інституцій-
них і правових трансформацій важливим є 
врахування напрацювань мислителя, який 
активно творив як науковець і водночас брав 
участь у державотворчих процесах 1917-
1920 рр. Для належного управління країною 
необхідно забезпечити баланс як між гілка-
ми влади, так і у розмежуванні повноважень 
між центральною та місцевою владою. Вод-
ночас ефективне функціонування державно-
правових інститутів потребує і належної 
громадянської позиції.

Ключові слова: незалежність; державність, по-
діл влади, самоврядування, громадянин, демокра-
тія, верховна влада, федералізм.

 ßÑ²ÍÑÜÊÀ Ìàð’ÿíà ²ãîð³âíà - çäîáóâà÷ êàôåäðè òåîð³¿ òà ³ñòîð³¿ äåðæàâè 
³ ïðàâà  Ëüâ³âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ
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пу поділу влади на три галузі: законодавчу 
владу – Генеральна Рада, що обирається; 
виконавчу владу – гетьман, генеральна 
старшина й обрані представники від кож-
ного полку; судову владу; передбачалася 
їх єдність і взаємодія. П. Орлик написав 
«Пакти і конституції» взявши за основу 
західноєвропейський парламентаризм. 
Із сучасних українських дослідників вар-
то згадати напрацювання Т. Андрусяка,-
І. Жаровської, А. Каневського, М. Кармазі-
ної, К. Кравчука, О. Скакун, П. Стецюка.

Виклад основного матеріалу
При дослідженні питання розподілу 

влади важливим є розуміння суті такого 
розподілу та для чого він потрібен. Тому 
варто зазначити, що теорія поділу влади 
покликана виключити можливість узурпа-
ції влади ким би то не було, а найважливі-
ше – будь-яким органом держави. Її першо-
основа полягала в обмеженні влади короля, 
але з часом вона еволюціонувала до теоре-
тичної та ідеологічної бази боротьби проти 
будь-якої форми диктатури. Цей принцип 
використовується всіма демократичними 
державами.
У своєму початковому трактуванні дана 

теорія була найбільш повно реалізована в 
Конституції США 1787 року. Дж. Медіссон 
та А. Гамільтон довели, що «повноваження, 
які належать одному відомству, не повинні 
прямо чи побічно здійснюватись жодним із 
двох інших органів, що «неоднаково зрос-
таюча і всеохоплююча прерогатива спадко-
вості виконавчої влади, та ще підтримана 
і підкріплена законодавчо», являє собою 
величезну небезпеку для свободи та неза-
лежності народу[6, c. 81 – 86]. 
У свою чергу, на формування держав-

ницької концепції С.Шелухіна значний 
вплив мали ідеї українського народни-
цтва другої половини ХІХ – початку ХХ 
століття, творцями яких, зокрема, були 
М.Костомаров, В. Антонович, М. Драго-
манов, та його конституційні програми 
та політичні теорії. Окрім вітчизняних ді-
ячів, С. Шелухін вивчав роботи Ж.Бодена, 
Г.Вайтца, М. фон Зайделя, у працях яких 
йшлося про російську філософію природно-
го права та західноєвропейські федераліс-

тичні теорії правової держави. С. Шелухін, 
як борець за незалежну Україну, упродовж 
свого життєвого шляху дотримувався на-
ціональних тенденцій, які й стали основою 
його державницької теорії : «Наука держав-
ного права установила, – зазначає він, – що 
природа держави для існування її вимагає 
організації трьох елементів: верховної вла-
ди, народу і території» [15, c. 405].

 На думку вченого, найскладнішим було 
вирішення питання про верховну владу. 
Він виділяв три види верховної влади: де-
мократичну республіку, монархію і дикта-
туру. У свої роботах вчений відмічає, що 
монарх – це суб’єкт права, який отримує 
владу спадково і не несе відповідальності за 
прийняті ним рішення ні перед народом, 
ні перед законом. Тому він вважає, що така 
влада, яка є зосередженою в руках однієї 
фізичної особи (монарха), не є сприятли-
вою для народу у його волевиявленнях. Та-
кож за умови такої диктатури більша части-
на населення є ущемленою та позбавленою 
своїх прав. Що ж стосується президента 
республіки, то дана посада є виборчою, 
тобто народ самостійно обирає, кому нада-
ти владу та хто буде нести перед ним від-
повідальність. З вищезазначеного бачимо, 
що у монархічних державах носієм верхо-
вної влади є монарх, а в республіці – народ. 
С. Шелухін майбутній державний лад для 
України вбачав тільки у формі демократич-
ної республіки, влада якої формувалася б на 
принципах народоправства, демократизму, 
безкласовості та здійснювалася б відповід-
ними органами, які обирав би народ.
Досліджуючи історію національно-ви-

звольних змагань українського народу за 
незалежність у 1917–1920 рр., С. Шелухін 
підкреслює, що для успішної організації 
інститутів влади в Україні потрібно було 
вирішити ряд нагальних питань стосовно 
формування всієї системи політичної влади. 
Він виділяв найвагоміші з них: 1) вирішити 
питання про централізацію чи децентралі-
зацію влади; 2) формування органів влади 
шляхом виборчої системи чи за принципом 
призначення; 3) як розмежувати три гілки 
влади – виконавчу, судову і законодавчу; 
4) на яких принципах повинна організо-
вуватись судова влада [15, c. 406]. Значна 
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увага приділялась питанню раціонального 
розподілу і організації влади. На думку вче-
ного, влада повинна поширюватися знизу 
вверх – шляхом виборів, і зверху вниз – 
шляхом призначення, створення комісій, 
до складу яких увійдуть компетентні люди 
з певним багажем професійних знань і по-
літичного досвіду [11, c. 7-36].

 Основним чинником у розбудові систе-
ми державної влади в Україні можна назва-
ти Конституцію. В загальному С. Шелухін 
позитивно сприйняв проект Конституції 
УНР проф. О. Ейхельмана, в якому полі-
тико-державний устрій України вбачався у 
формі суверенної демократичної республі-
ки, «а лад в ній збудований на строго про-
веденім у життя принципі народного суве-
ренітету…» [14, c. 192]. Важливим було й 
те, що даний проект був розрахований на 
політичну і громадську свідомість україн-
ського народу, на його почуття моральної 
і політичної відповідальності й на розумін-
ня того, що все у політичному житті та дер-
жавному будівництві залежить від нього 
самого.
С. Шелухін підкреслював, що вказана 

організація державної влади побудована 
на принципах цілковитого суверенітету на-
роду, децентралізації, контролю і відпові-
дальності владних структур перед народом 
та судовою системою [14, c. 192].
В українському державотворенні за-

вжди актуальними є питання, які стосують-
ся територіальної організації держави та 
розподілу владних повноважень між цен-
тром та регіонами. Очевидно, що реформа 
державно-територіального устрою може 
проводитись на принципах федералізму 
або унітаризму. Можливими є наступні ва-
ріанти адміністративно-територіальної ор-
ганізації України, зокрема: 1) перехід до 
федеративно-земельного устрою; 2) укруп-
нення адміністративних утворень на основі 
унітарної форми територіального устрою; 
3) збереження наявного адміністративно-
територіального поділу країни з можливим 
переглядом кордонів деяких областей з 
погляду вирівнювання економічних і про-
сторових показників [1, c. 25]. Кожен за-
пропонований підхід має чималу кількість 
прихильників, які аргументовано поясню-

ють чому надають перевагу своїм поглядам.
Ідея федералізму тісно пов’язана з пи-

танням регіональної політики, де значне 
місце займає процес організації владних ін-
ституцій та вироблення ефективних меха-
нізмів їх взаємовідносин на різних рівнях. 
Рух у напрямку позитивного вирішення 
цього питання, враховуючи наявну практи-
ку, можливий лише за умови реструктури-
зації територіальної організації влади в дер-
жаві та оптимізації регіональної політики, 
чіткий розподіл прав та повноважень адмі-
ністративних одиниць, що регулюватимуть 
взаємозв’язки між центром та регіонами. У 
широкому значенні регіоналізм – це систе-
ма заходів для самостійного управління та 
особливі привілеї, які надаються окремим 
регіонам (округам, провінціям, областям 
тощо), враховуючи їх національні, еконо-
мічні та інші особливості. 
В архівах доби Гетьманату знайдено 

проект конституції Української держави не-
відомого автора. Деякі вчені вважають, що 
її автором є С. Шелухін. Даний документ 
базується на принципах народовладдя, він 
визначає рівність у громадсько-політичній 
діяльності як чоловіків, так і жінок, почи-
наючи з двадцяти років, рівність громадян 
у своїх правах незалежно від геополітич-
ного, етнічного і соціально-економічного 
походження, освіти, майна, оподаткуван-
ня, недоторканість особистості, її житла та 
листування, свободи слова, друку, страйків, 
об’єднання в організації, право громадяни-
на на притягнення будь-якого урядовця до 
суду за порушення особистих прав або прав 
співгромадян. У запропонованому про-
екті чітко розмежовувалися гілки держав-
ної влади: вища законодавча (парламент), 
вища виконавча (Рада Міністрів), вища су-
дова (Генеральний суд) [11, c. 46].
У свою чергу за часів Гетьманату П. Ско-

ропадський видав Грамоту до всього укра-
їнського народу, в якій він охарактеризу-
вав ситуацію, яка склалась в Україні та свої 
плани стосовно її відбудови. В ній перед-
бачався варіант більш жорстокої централі-
зації, що в тих конкретних політичних ре-
аліях з історичної перспективи видаються 
більш переконливими.
У ній проголошується: «Бувше Укра-
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їнське Правительство не здійснило дер-
жавного будування України, позаяк було 
зовсім не здатне до цього. Бешкети й анар-
хія продовжуються на Україні, економічна 
розруха і врешті для багатющої колись-то 
України встає грізна мара голоду. При та-
кому становищі, яке загрожує новою ката-
строфою Україні, глибоко сколихнуло всі 
трудові маси населення, які виступили з ка-
тегоричним домаганням негайно збудувати 
таку Державну Владу, яка здібна була б за-
безпечити населенню спокій, закон і мож-
ливість творчої праці» [7, c. 82].
У той час вступ до проекту Конституції 

УНР розпочинається з окреслення найго-
ловнішого призначення держави, про яке, 
на жаль, ті, хто прагне здійснювати керів-
ництво державою, переважно забувають. 
«Держава існує і функціонує для людей, що 
в ній живуть. Над ними має держава приму-
сову і зобов’язуючу їх владу з метою всебіч-
ного задоволення інтересів населення. Цей 
єдино справедливий і розумний погляд для 
виправдання панування в державі давно 
вже наука (доктрина). При здійсненню вла-
ди в державах упродовж багатьох віків не 
користувались таким етичним розумінням 
мети держави з цілковитою щирістю, і най-
частіше заховували раніше витворені уяв-
лення про державну владу, як у привілейо-
ване володіння одної або декількох осіб в 
державі» [7, c. 152]. Та найголовніше – такі 
добрі наміри абсолютно не співвідносяться 
з практикою тогочасного державного бу-
дівництва. 
С. Шелухін, як правознавець розробляв 

модель побудови владної структури в УНР, 
але, на жаль, даній моделі не судилось бути 
втіленою в життя, оскільки, після поразки 
національно-визвольних змагань україн-
ського народу в Україні утвердилась ра-
дянська форма державності. Українська Ра-
дянська Соціалістична Республіка існувала 
в умовах запровадження і функціонування 
тоталітарного політичного режиму. Хоч 
офіційно інститути радянських республік 
були самостійними, але насправді конт-
ролювались жорсткою централізованою 
політичною організацією – Комуністичною 
партією. С.Шелухін об’єктивно оцінював 
тоталітарну систему влади в СРСР та її на-

слідків для українського народу. 
Щодо інтелігенції, яка прагнула керу-

вати українським народом, то С. Шелухін, 
обґрунтовуючи свою думку, звинувачує її 
у поразці національно-визвольного руху 
українського народу 1917–1920 рр., та на-
зиває однією з причин поразки позбавлен-
ня інтелігенції підтримки народних мас та 
відсутність сильного, організованого полі-
тичного керівництва із певними практич-
ними навичками. 
У своїй державотворчій роботі укра-

їнська інтелігенція, захопившись дема-
гогічними гаслами, керувалася хибними 
політичними орієнтаціями. Тому її держав-
ницька ідеологія та устремління народних 
мас зазнавали значних розбіжностей в на-
маганнях відновити власну державність.
Влада на території УНР перейшла до 

Директорії – найвищого органу держав-
ної влади, створеного у листопаді 1918 р. 
У грудні було проголошено про відновлен-
ня УНР і призначено перший уряд на чолі 
з прем’єр-міністром В. Чехівським. Проте 
низка військових поразок у червні-липні 
1920 р. та узурпація влади С. Петлюрою 
протягом 1919–1920 рр. викликали відкри-
ті протести проти його одноособової дикта-
тури, ворожнечу між провідними політич-
ними силами і партіями УНР.
У зв’язку з цими подіями С. Петлюра 

створив комісію при міністерстві внутріш-
ніх справ під головуванням О. Саліков-
ського, яка протягом трьох тижнів мала 
розробити законопроект про Тимчасове 
верховне управління, а потім – про націо-
нальний департамент (Державну народну 
раду УНР) [5, арк. 49-57].
Свою мету комісія вбачала в розмежу-

ванні повноважень Директорії, Державної 
народної ради та Ради народних міністрів 
до ухвалення основного закону України. 
Відповідно до закону про Тимчасове верхо-
вне управління та порядку законодавства 
в УНР від 12. 11. 1920 р., С. Петлюра став 
одноосібним носієм верховної влади в дер-
жаві. Проте вже через тиждень після ухва-
лення цих законів Директорія припинила 
своє існування, а її уряд став кабінетом у 
вигнанні [8, c. 283].
Ще однією вагомою складовою демо-
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кратичної держави є баланс у розмежуван-
ні повноважень між центральною і місце-
вою владою.
Американський етнополітолог Л. Снай-

дер вважає, що термін «регіоналізм» (або 
«регіоналізація») використовується для по-
значення стану або процесу «розподілу кра-
їни на невеликі адміністративні частини», 
або ж «утворення комбінації кількох дер-
жав, що діють як ціле» [2, c. 11]. Регіоналізм 
передбачає: поділ владних повноважень 
всередині єдиного політичного організму; 
розвантаження державного центру через 
утворення нових субцентрів управління у 
межах територій; поєднання загальнонаці-
ональної політики з територіальною специ-
фікою [3, c. 545].

Про те, якою важливою є для сучасного 
українського суспільства дана проблема вка-
зував відомий український вчений І. М. Вар-
зар. На його думку, для поліетнічної країни, 
розміщеної у вразливому геополітичному 
центрі Європи, відсутність науково-засадо-
вих концепцій державної політики в трьох 
специфічних областях суспільного життя 
– регіональній, етнічній та муніципальній – 
це досить небезпечна річ [4, c. 7-36].
Сергій Шелухін позитивно ставився до 

ідеї федерації. На його думку, будь-якій 
народності як члену та органічній частині 
людства потрібна солідарність та коопера-
ція з іншими народами, оскільки ізоляція 
народності та сепаратизм спричинили б до 
того, що така народність стала б нужден-
ною та вбогою, більше того, це б привело 
до духовної смерті [12, арк. 22]. Також вче-
ний передбачав, що насильницьке держав-
не сполучення чужих народностей спричи-
няє асиміляції і денаціоналізації, «понижує 
духовний рівень людства і робить його ка-
лікою» [12, арк. 36]. Вирішення проблем 
федерації повинні займатись вільні народи, 
з народами, близькими за расовими, пси-
хічними і духовними ознаками, тому «не 
треба змішувати асиміляцію з вільними 
культурними впливами» [12, арк. 54].
Працюючи над концепцією федерації, 

С. Шелухін особливе місце в ній відводив 
аналізу психології українців, росіян і по-
ляків. На його, думку асиміляція між цими 
народами на сучасному етапі їхнього роз-

витку є передчасною, навіть шкідливою, 
оскільки «різниці в психології цих трьох 
народностей творять особливості в соціаль-
ному укладі життя, у взаємовідносинах лю-
дей, у всій культурі народів» [13, c. 69]. На-
слідком федерації між цими народами буде 
подальша асиміляція та денаціоналізація, а 
як наслідок, одноманітність, штучні шабло-
ни, нищення природних ресурсів і зубожін-
ня України.
На думку дослідника, перш ніж створю-

вати будь-які проекти української федера-
ції, варто, виходячи з принципів держав-
ного права, здійснити організацію трьох 
елементів: верховної влади, народу і тери-
торії. 
Вчений виділяє три види верховної 

влади: демократичну республіку, монархію 
і диктатуру. Основою ж майбутньої верхо-
вної влади в Україні має бути, на його дум-
ку, принцип народного суверенітету, вер-
ховенство народу у всіх його класах і станах 
у демократичній республіці, що здійснюва-
тиметься відповідними органами, котрим 
народ надасть свої повноваження.
Це є однією з відмінностей демократич-

ної республіки від монархії, де верховна 
влада належить особі фізичній (монархові), 
і диктатури, яка більшу частину населення 
позбавляє будь-яких прав. Другим елемен-
том держави є народ. С. Шелухін вважає, 
що «пануючі питання про людську особу, її 
стан в державі і в суспільстві, їхні взаємовід-
носини і ступінь їхньої свободи й взаємин 
повинні регулюватися законом про народ-
ності в державі, про права громадян, пра-
ва народностей» [10, c. 405]. Отже, окрім 
самого народного характеру влади, необ-
хідна організація правової держави. Щодо 
третього елемента держави – території, то 
його вчений пов’язує з питанням територі-
альної організації і територіальної компе-
тенції влади, з майбутньою адміністратив-
но-територіальною будовою України, де 
важливе місце виділялось би визначенню 
статусу таких етнічних та історичних регі-
онів, як Кубань, Галичина, Дон і Крим, що 
могли б стати окремими територіальними 
округами майбутньої Української держави 
чи навіть автономними одиницями. Про-
те, перш ніж готувати основні закони про 
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територію (організацію її як елемента дер-
жави), варто визначитися: якою має бути 
держава – простою чи складною? Якщо 
простою – то централізованою чи децен-
тралізованою? Якщо децентралізованою, 
то якими будуть її частини, з якою автоно-
мією – політичною чи громадською? Якщо 
складною – то союз держав чи союзна дер-
жава і які частини? Коли конфедерація – то 
яка? Коли федерація – то яка? [10, c. 405]
Окрім вищезазначених факторів, які 

стосуються принципів майбутнього дер-
жавного ладу в Україні, С. Шелухін приді-
ляє значну увагу питанням раціонального 
розподілу і організації влади: знизу вгору 
– шляхом виборів і зверху вниз – шляхом 
призначення, створення комісій, до складу 
яких ввійдуть люди науки, знання, досвіду. 
Вчений переконаний, що єдиним джере-
лом влади в українській державі має бути її 
народ [9, c. 568]. 
Свою концепцію федерації вчений 

пов’язує з правовим станом тих держав, що 
вступають у федерацію. Правову державу 
він визначає як громадський союз і вищу 
форму організації вільних людей на своїй 
території на основі закону, та підкреслює, 
що народ зможе досягти свободи лише 
тоді, коли матиме «свою самостійну, неза-
лежну, суверенну державу і всі свої інте-
реси, потреби й цілі задовольнятиме й до-
сягатиме… незалежно ні від чиїх втручань, 
дозволів, згод, самостійно, на основі свого 
права» [9, c. 568].

Висновки
Необхідно позбутись надмірно емоцій-

них оцінок сучасних процесів та оперувати 
науковими аргументами, у тому числі з іс-
торії українського державотворення, уни-
каючи очевидних помилок, вже зроблених 
у минулому. Підтвердилась ідея С. Щелухі-
на, що власне народ є основною рушійною 
силою в державотворчих процесах. Демо-
кратизм, народоправство, республіканські 
традиції – це основні державотворчі ідеї 
українського народу. Теоретичний матері-
ал та практичні здобутки Сергія Шелухіна 
є актуальними і сьогодні, коли мова йде 
про демократизацію українського суспіль-
ства. Вони можуть бути використані в про-

цесі формування сучасної представницької 
демократії України та її основних структур-
них елементів: системи представництва; 
інституту поділу влади; інституту виборів. 
Особливої ваги набуває реформа місцевого 
самоврядування. При її реалізації необхід-
но виконати два завдання: надити тери-
торіям кращі умови для вирішення місце-
вих проблем, і водночас – зберегти єдність 
країни, уникнути її дроблення. Також слід 
активно працювати над утвердженням у 
суспільстві громадянської відповідальності, 
неприйняття правового нігілізму. Без пев-
них моральних стандартів жодні політико-
правові реформи не можуть бути успішни-
ми.

Література
1. Андрусяк І. Блиск і злиденність 

української націонал-демократії : Політо-
логічне есе / І.Андрусяк, Є. Петренко. – К. : 
Смолоскип, 1999.–80 с.

2. Андрусяк Т. Ейхельман Отон (Отто) 
/ Т.Андрусяк // Мала енциклопедія етно-
державознавства [НАН України. Ін-т дер-
жави і права ім. В.М.Корецького ; редкол. : 
Ю.І.Римаренко (відп.ред.) та ін.]. – К. : До-
віра ; Ґенеза, 1996. – С.842.

3. Антологія лібералізму: політико-
правничі вчення та верховенство пра-
ва / [упоряд. : С.Головатий, М.Козюбра, 
О.Сироїд ; відп. ред. С.Головатий ; наук. 
ред. С.Головатий, О.Сироїд, О.Волкова, 
А.Черевко]. – К. : “Книги для бізнесу”, 
2008.–992 с.

4. Антологія української юридичної 
думки : [в 10 т.]. Т. 8 : Міжнародне право 
/ [редкол. : Ю.С. Шемшученко (гол.) та ін. ; 
упоряд. : В.М. Денисов, К.О. Савчук ; відп. 
ред. В.М. Денисов]. – К. : Видавничий Дім 
“Юридична книга”, 2004. – С. 7–36.

5. Закон про Державну Народну Раду 
УНР // ЦДАВОУ. Ф.1065. Рада народних 
міністрів Української Народної Республі-
ки Київ, Кам’янець-Подільський; Тарнів 
(Польща), оп.2, спр.295. Документи по ви-
робленню конституції УНР . Т.1.

6. Каневский А. С. Принцип разделе-
ния властей и механизм «сдержек и проти-
вовесов» в государственном строе США/ -
А. С. Каневский// Вестник Севастопольско-



16Íàøå ïðàâî ¹ 6, 2015

Òåîð³ÿ, ³ñòîð³ÿ äåðæàâè ³ ïðàâà

го гос. тех. ун-та. Философия и политоло-
гия. – Севастополь: Изд-во СевГТУ.–1998. 
Вып.№13. – с. 81-85

7. Конституційні акти України. 1917–
1920. Невідомі конституції України. – Київ: 
Філософська і соціологічна думка, 1992.–
272 с. 

8. Мала енциклопедія етнодержавоз-
навства / [відп. ред. Ю. Римаренко]. – К. : 
Довіра ; Генеза, 1996.–942 с.

9.  С. Шелухін. До Центрального Комі-
тету Української партії соціалістів – федера-
лістів // Воля. 1920. Т. 1, ч.12. С. 568.

10. С. Шелухін. В справі проектів про 
майбутній лад на Україні // Воля. 1920. Т.2, 
ч. 11–12. С. 405.

11. Турчин Я. Б. Суспільно-полі-
тичні погляди та державотворчі ідеали 
С.Шелухіна // Львів.–2005. – 190 с.

12. Шелухін С. Національний універ-
ситет// Центр. держ. арх. України. Ф. 3695, 
оп.1, спр. 125., 266 арк.

13. С. Шелухін. Додаткові лекції до кур-
су «Історії українського народу». С. 69.

14. Шелухін С. Проект Конституції 
У.Н.Р Проф.Ейхельмана // Воля. – Відень, 
1921. – Т.3. – С. 192 – 194.

15. Шелухін С. В справі проектів про 
майбутній лад на Україні // Воля, 1921. – 
Т.2. – Ч. 11–12. – с. 404 – 408.

SUMMARY 
Theoretical legacy S. Shelukhin allows 

carefully analyze the necessary constitutional 
changes. In terms of signifi cant institutional and 
legal transformations is important to take account 
of developments thinker who actively worked as 
a scientist at the same time took part in the state 
building process in 1917-1920. For the proper 
management of the country as necessary to ensure a 
balance between the branches of government, and 
in the division of powers between the central and 
local authorities. However, the effective functioning 
of state and legal institutions require proper and 
citizenship.
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ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ ÎÖÅÍÊÈ 
ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎ-
ÏÐÀÂÎÂÛÕ ÀÊÒÎÂ Â ÏÐÎÖÅÑÑÅ 

ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃÀ

Постановка проблемы
Правовой мониторинг относится к 

числу инновационных юридических тех-
нологий, позволяющих оценивать эффек-
тивность нормативно-правовых актов. 
Процесс оценивания эффективности нор-
мативно-правовых актов предоставляет 
возможность определить качество, чет-
кость, прозрачность правительственной и 
парламентской деятельности. 
На данном этапе общественного раз-

вития необходимостью предстает инте-
грирование сбалансированной системы 
показателей оценки эффективности нор-
мативно-правовых актов в механизм вза-
имодействия органов законодательной и 
исполнительной власти. Система оценки 
эффективности нормативно-правовых ак-
тов в процессе мониторинга, как и меха-
низм украинского государства, требует 
неотложного совершенствования и рефор-
мирования. 
Первоочередного внимания заслужи-

вает вопрос обобщения мировой практики 

оценки эффективности нормативно-право-
вых актов и создание собственной модели 
внедрения сбалансированной системы по-
казателей эффективности нормативно-пра-
вовых актов в механизм взаимодействия 
парламента и правительства. 

Состояние исследования
Вопросы теории и практики правового 

мониторинга исследуют в большей степени 
зарубежные ученые, в частности Ю. Арза-
масов, И. Бачило, Г. Глазкова, Л. Ивано-
ва, С. Миронова, С. Нанба, Г. Новицки, 
Н. Сартаева, Ю. Сурмин, Ю. Тихомиров, 
Д. Шнайдер, А. Щеглова. К когорте укра-
инских ученых-исследователей правового 
мониторинга можно отнести Ю. Градовую, 
О. Зайчука, В. Косович, О. Копыленко, 
О. Салиенко, И. Шутака и др. 
Идея становления специфического 

вида юридической деятельности – право-
вого мониторинга на данном этапе в Укра-
ине активно разрабатывается, но еще не 
получила ни нормативного закрепления, 
ни приобрела статус «функции органов го-
сударственной власти». 

Цель научной статьи
Научная статья посвящена изучению те-

оретических вопросов определения пока-
зателей оценки эффективности норматив-
но-правовых актов в процессе правового 
мониторинга и содержания деятельности 
по оценке эффективности норм права. 

Научная статья посвящена изучению 
теоретических вопросов определения показа-
телей оценки эффективности нормативно-
правовых актов в процессе правового мони-
торинга, факторов эффективности права и 
содержания деятельности по оценке эффек-
тивности норм права.

Ключевые слова: правовой мониторинг, оценка 
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Изложение основных положений
Проблема эффективности норм права 

всегда привлекала внимание ученых. В те-
ории права существует несколько дефини-
ций эффективности права. Любая дефини-
ция должна соответствовать практическим 
потребностям исследования. 
В условиях исследований эффектив-

ности нормативно-правовых актов пер-
востепенное значение приобретает не-
обходимость разработки теоретических 
положений эффективности права, его от-
раслей, отдельных норм и институтов. В 
юридической литературе справедливо от-
мечалось, что «определение эффективности 
в различных отраслях права по своей сути 
должно быть одноплановым, однозначным 
и в то же время учитывать специфику ре-
гулируемых общественных отношений, 
особенности видов правонарушений и т. д. 
[13]. 
Существует по меньшей мере пять зна-

чений понятия «оценка» согласно дефини-
ции в Большом толковом словаре совре-
менного украинского языка: 1) назначение 
цены, определение стоимости чего-либо; 
2) определение качества, ценности и т. п. 
кого-, чего-либо; 3) составления представ-
ления, осуществления выводов о ком-, чем-
либо; 4) определение сути, характера зна-
чения, роли и т. д. чего-то; 5) понимание 
признания положительных качеств, ценно-
сти и т. п. кого-, чего-либо [1, с. 871].
Процесс оценивания эффективности 

нормативно-правовых актов зависит от 
оценки практических результатов, которые 
мы определяем как показатели. Категория 
«показатель» рассматривается как свиде-
тельство, определенное доказательство, 
оценка результатов работы, на основании 
которых можно делать выводы о каком-ли-
бо процессе [1, с. 1024]. 
Рассматривая категорию «показатель» в 

правотворческом аспекте, мы предлагаем 
понимать ее как результативность, то есть 
уровень практического достижения целей 
и задач нормативно-правовых актов. 
Оценка эффективности действия нор-

мативно-правовых актов (правовых норм), 
что осуществляется в процессе правового 
мониторинга, должна быть направлена, с 

одной стороны, на определение степени 
эффективности действия норм права и, с 
другой, – на выработку предложений по 
повышению эффективности реализации 
нормативных предписаний на практике. 
Для решения первой задачи необходи-

мо определить критерии эффективности 
нормативно-правовых актов (норм права) 
и основанные на них показатели, позволя-
ющие измерять эффективность в ходе эм-
пирического исследования. 
Решение второй задачи предусматрива-

ет выявление факторов, влияющих на эф-
фективность реализации законодательства 
(в широком смысле), определение основ-
ных направлений негативного влияния и 
выработка предложений по их преодоле-
нию. 
Методическое обеспечение оценки эф-

фективности нормативно-правовых актов 
в процессе правового мониторинга долж-
на базироваться на использовании общих 
критериев, так и специальных показате-
лей, отражающих параметры реализации 
нормативных предписаний. 
Л. Иванова определила эффективность 

права как отношение между фактически 
достигнутым, действительным результатом 
и той целью, для достижения которой были 
приняты соответствующие нормы права. 
Согласно данной позиции, в содержание 
этого понятия не включается обязатель-
ность наличия положительного результата 
и его максимальную степень. Обосновыва-
ется, что эффективность может быть отри-
цательной (со знаком минус) и выражаться 
в разной степени (низкая, средняя, высо-
кая) [5, с. 20]. 
К содержанию понятия «эффективность 

права» включены указания на достижение 
нормой права объективно необходимого 
позитивного для развития общества ре-
зультата, т. е. полезность, экономичность, 
оптимальность действия нормы права. 
Дефинирование эффективности нормы 

права как удовлетворения правовым пред-
писанием, что лежит в его основе и отра-
женное в его цели социальной потребно-
сти, обусловили издание нормы. В рамках 
данного подхода необходимым условием 
эффективности рассматривалась социаль-



19

Îíèùóê È. - Ñèñòåìà ïîêàçàòåëåé îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè...

ная обусловленность нормы права, то есть 
адекватность отражения в ней объектив-
ных социальных потребностей [5, с. 21]. 
Одной из первых сфер использования и 

разработки понятия «эффективность», как 
известно, была экономика. Задача опре-
деления экономической эффективности – 
одна из древнейших. Однако понятие «эф-
фективность» здесь в значительной мере 
совпадает с понятием экономичности, с до-
стижением высоких результатов при наи-
меньших затратах. 
Расширение сферы применения этого 

понятия привело к необходимости обобще-
ния его содержания. По мнению Г. Андрю-
щенко, практика использования понятия 
«эффективность» показывает, что эффек-
тивность выступает мерой возможности, но 
не любой, а той, которая выражает цель че-
ловека, реализует его идею. То есть эффек-
тивность меры возможности с точки зрения 
ее близости к наиболее целесообразному, 
необходимому (требуемому) человеку ре-
зультата. Здесь речь идет о близости к цели 
в ее оптимальном выражении [13]. 
Следовательно, эффективность – это ко-

личественная характеристика отношения 
цели и теоретической возможности, теоре-
тической возможности и нормы ее матери-
ализации, цели и материализации ее кон-
структивной реализации. 
Эффективность является одним из ос-

новных критериев для любого рациональ-
ного поведения. Принимая во внимание 
выводы праксеологии, в науке права, счи-
тается, что создание и применение закона, 
его выполнение (реализация поручения, 
вытекающая непосредственно из норм 
права в актах применения права), которые 
подлежат оценке с точки зрения зависимо-
сти средство-цель. 
Современные теории, пытающиеся 

объяснить различные аспекты действия за-
кона, например, теория рациональности 
связи (И. Хабермас) или теория развито-
го права (Н. Луман, Г. Теубнер) в какой-
то степени подорвали методологическую 
корректность этой формулы. Подчеркнуто 
недостаток чисто инструментального под-
хода, который в крайних случаях являет-
ся «наивным инструментализмом». Говоря 

об одном из аспектов этого вопроса, Г. Те-
убнер точно указывает на то, что закон, 
не имея шансов сочетания всех противо-
речий интересов и ценностей в одной си-
стеме, должна создавать соответствующие 
механизмы связи между отдельными под-
системами, обеспечивающими их функци-
онирование, несмотря на различия пред-
ставленных преимуществ [14]. 
Анализ юридической литературы по 

проблеме эффективности правовых пред-
писаний показывает, что содержательная 
сторона этого понятия все еще остается 
весьма проблематичной. В первых опреде-
лениях понятия «эффективность норм пра-
ва» полностью или частично отождествля-
лось с их оптимальностью, правильностью, 
обоснованностью и целесообразностью. В 
данном случае под эффективностью норм 
права понимались правильность, обосно-
ванность норм права, соответствие их по-
требностям общественного развития, за-
крепления в них оптимальных вариантов 
поведения [6, с 143]. 
Для того, чтобы правильно оценить 

эффективность права, необходимо также 
знать ее структуру, то есть нужно опреде-
лить, какие составляющие определяют эф-
фективность конкретной нормы. Большая 
часть авторов, которые занимаются этой 
проблемой, единодушны в том, что эффек-
тивность права зависит от таких основных 
факторов: 1) взаимодействие парламента и 
правительства в процессе правотворческой 
деятельности; 2) качество нормативно-пра-
вового акта; 3) эффективность правореали-
зации и правоприменения; 4) уровень пра-
восознания и правовой культуры [9, с. 124].
Роль правосознания в реализации пра-

ва заключается в отношении к нормативно-
правовому акту лица, которое использует, 
выполняет, следует или применяет норму. 
На эффективность реализации норматив-
но-правового акта активно влияют различ-
ные условия внешней среды, под которы-
ми понимаются всевозможные правовые 
факторы (механизмы): экономические, по-
литические, культурные, экологические, 
природные и т. д. 
Выше приведены факторы, которые, в 

свою очередь, также состоят из элементов, 
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составляющих критерий эффективности 
нормативно-правовых актов и, соответ-
ственно, эффективность права. 

Есть такие этапы определения эффектив-
ности нормативно-правовых актов: 1) опреде-
ление конституционно-правовой природы 
норм, закрепленных нормативно-право-
вым актом; 2) изучение эффективности ре-
ализации нормативно-правового акта. 
При этом подходы к определению кон-

ституционно-правового характера нормы 
права дифференцируются в зависимости 
от уровня юридической силы нормативно-
правового акта, который выступает объек-
том исследования [5, с. 23-24]. 
К примеру, определение правовой при-

роды норм, которые выступают объектом 
правового мониторинга и, соответственно, 
оценки эффективности, должно подтвер-
дить, что исследуемая нормативная основа 
обеспечивает минимально необходимые 
гарантии прав человека. Это позволяет пе-
рейти к изучению эффективности его дей-
ствия. 
Таким образом, вопрос об эффектив-

ности действия нормативно-правового 
акта следует решать, исходя из анализа 
соотношения его цели (достижение за-
данного Конституцией Украины уровня 
защиты прав человека), достигнутого ре-
зультата (реального уровня защиты прав 
и свобод) и используемых для этого ре-
сурсов государственного принуждения 
(то есть мер по ограничению прав и сво-
бод). Наиболее эффективным является 
нормативно-правовой акт (норма права), 
что обеспечивает максимально возмож-
ную реализацию одних прав человека 
при минимальном ограничении прав дру-
гих [4, с. 19]. 
Одной из стратегических задач ме-

ханизма взаимодействия парламента и 
правительства является их тесное сотруд-
ничество в процессе правотворческой де-
ятельности, то есть практическая реализа-
ция правительством права быть субъектом 
законодательной инициативы. Для того, 
чтобы оценить уровень реализации этого 
права, необходимо проанализировать ко-
личество принятых и отклоненных законо-
проектов Верховной Радой, которые были 

внесены правительством. 
За время деятельности Верховной 

Рады пятого созыва Кабинетом Министров 
Украины было внесено 213 законопроек-
тов, из них рассмотрено 156: принято в це-
лом – 102; взято за основу – 45; возвращено 
на доработку – 4; отозвано – 2; отклонено 
– 3. В Верховную Раду Украины шестого 
созыва Кабинетом Министров Украины 
было внесено 630 законопроектов, из них 
рассмотрено – 543: принято в целом – 362; 
взято за основу – 52; учтены в других зако-
нопроектах – 22; направлено на повторное 
первое чтение Верховной Радой – 2; воз-
вращено на доработку – 19; отозвано – 11; 
отклонено – 75 [11, с. 184]. 
Таким образом, из 213 законопроектов, 

внесенных в Верховную Раду пятого созы-
ва, рассмотрено 73%, не рассмотрено – 27%. 
В парламент шестого созыва было внесено 
630 законопроектов, из них рассмотрено – 
86%. 
Полученные результаты свидетельству-

ют о недостаточном уровне взаимодействия 
парламента и правительства в законотвор-
ческом процессе. Конституционно закре-
плено, что процедура рассмотрения зако-
нопроектов является общей, независимо 
от субъекта законодательной инициативы. 
Однако полученные результаты анализа 
свидетельствуют о проблеме: законопро-
екты, внесенные Кабинетом Министров 
Украины, не пользуются необходимым 
«уважением» в парламенте [11, с. 184].
Эффективность нормативно-правовых 

актов зависит от эффективности трех ста-
дий действия права: нормы права, реали-
зации права, правосознания и правовой 
культуры. При этом, на первое место в 
данной схеме можно было поставить пра-
восознание и правовую культуру, посколь-
ку именно там возникает провотворчий 
интерес, который должен быть отражен в 
качестве социального содержания закона. 
Таким образом, происходит постоянное 
циклическое повышение (или понижение) 
эффективности нормативно-правовых ак-
тов: 1) высший уровень правовой культу-
ры; 2) более качественная норма права;--
3) более эффективная реализация нормы. 
Исходя из вышеприведенного, можно 
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говорить о том, что на этих трех этапах про-
исходит «трансформация» обусловленно-
сти права. В зависимости от того, насколь-
ко точно нормотворческая деятельность по 
реализации права органов государствен-
ной власти учитывает социальные интере-
сы, мотивы и ценности, и обусловленная 
ими. Эффективность нормативно-право-
вого акта соответственно повышается или 
снижается. 
Влияние эффективности реализации 

права на эффективность нормативно-пра-
вовых актов обусловлено ролью реализа-
ции права в механизме действия права. 
Даже качественный закон, если он не ре-
ализуется или реализуется недостаточно 
полно, не будет эффективным, поскольку 
издание законодательного акта не является 
самоцелью. Закон принимается «от людей, 
людьми и для людей», то есть он нужен для 
того, чтобы каждый конкретный индивид 
или организация могли воспользоваться 
им для достижения каких-либо благ или 
решения проблем. 
Следует отметить, что некоторые авто-

ры, исходя из важности данного элемента 
механизма действия права и его особенно-
стей, говорят о том, что эффективность пра-
ва – это свойство именно процесса реализа-
ции права. А качество закона является лишь 
необходимым условием эффективности дей-
ствия права, его реализации [7, с. 124]. 
Такая позиция основана на норматив-

ной теории права, согласно которой право 
есть только то, что закреплено в законе. 
Реализация права – это воплощение 

права в жизнь, реальное воплощение со-
держания норм права в фактическом пове-
дении субъектов [12, с. 325]. 
Уже из приведенного определения, 

становится очевидным, что необходимым 
условием реализации права и залогом ее 
эффективности, является качественный за-
конодательный акт. Если закон не будет 
соответствовать всем требованиям, то субъ-
ект реализации не сможет в полной мере 
реализовать закрепленное в законе право 
или надлежащим образом выполнить воз-
ложенную на него обязанность вследствие 
различных дефектов закона: недостаточно 
четко определена цель, круг прав и обязан-

ностей, что закон не согласуется с законо-
дательством, текст написан на недоступном 
языке или содержит логические ошибки и 
т. п. Если закон не качественный, то его ре-
ализация только усилит это, и лишь в ис-
ключительных случаях может повысить его 
эффективность. 
Если бы процесс реализации права за-

ключался в воплощении в жизнь только 
норм права, содержащихся в качествен-
ных законах, то это было бы главной 
предпосылкой эффективности реализации 
права. Но основная проблематичность 
эффективности реализации права как раз 
и состоит в том, что в Украине действует 
множество всевозможных подзаконных 
актов. Данный вопрос относится к про-
блеме эффективности реализации права, 
поскольку она призвана обеспечивать на 
основании законов конкретизированное 
нормативное регулирование всего ком-
плекса общественных отношений с целью 
реализации права. 
Необходимо отметить, что, также как 

и качество реализации права в целом, ка-
чество подзаконных актов зависит от ка-
чества законодательных актов. Так, если 
подзаконный акт принимается на выпол-
нение некачественного закона, то он мо-
жет только снизить эффективность права, 
но не повысить, так как подзаконный акт 
выдается в разрез с положениями закона 
(даже если это направлено на исправление 
в нем ошибок и неточностей) он становит-
ся незаконным, а это влечет его неэффек-
тивность. 
В теории права выделяют четыре ос-

новные формы реализации права в зави-
симости от содержания реализованных 
законодательных актов: 1) использование 
– субъект осуществляет свои права, предо-
ставленные ему нормой права; 2) соблю-
дение – субъект строго придерживается 
установленных запретов: не совершает 
тех действий, которые ему не разрешены; 
3) исполнение – такая форма реализации 
права, при которой субъект осуществляет 
активные действия на выполнение возло-
женной на него юридической обязанности; 
4) применение – это особая форма реали-
зации права, при которой осуществляется 
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властно-организующая деятельность ком-
петентных органов и лиц, которые обеспе-
чивают в конкретных жизненных случаях 
реализацию норм права, путем издания 
индивидуально-правового акта [10, с. 43].
Выделение этих форм реализации пра-

ва имеет важное значение не только для 
теории права, но и при изучении эффек-
тивности реализации права. Механизм ре-
ализации права влияет на эффективность 
реализации права, поскольку каждая фор-
ма механизма содержит разное количество 
элементов в своей структуре, что увеличи-
вает риск сбоя в работе всего механизма. 
Следующим показателем оценки эф-

фективности реализации нормативно-пра-
вовых актов является информационная 
обеспеченность субъектов реализации пра-
ва. Все субъекты реализации права (органы 
власти, юридические и физические лица) 
для точного и правильного использования, 
соблюдения, исполнения или применения 
закона должны обладать необходимой и 
достаточной информацией о состоянии 
правового регулирования конкретных от-
ношений. Этот вопрос становится все более 
актуальным с увеличением числа различ-
ных нормативно-правовых актов. В резуль-
тате наплыва огромного количества право-
вой информации, все сложнее становится 
придерживаться принципа знания права. 
Для всех форм реализации права (кроме 

использования) характерно присутствие в 
его механизме определенного органа госу-
дарственной власти, который осуществляет 
правоприменительную деятельность. По-
этому еще одним фактором, влияющим на 
эффективность реализации права является 
качество работы такого органа. Качество 
работы органа реализации права, склады-
вается из многих составляющих: состояние 
управления (научность организации тру-
да правоприменителей, организационная 
структура органа власти, порядок его дея-
тельности, четкость распределения функ-
ций, компетенций, слаженность и согла-
сованность всех звеньев системы органов 
реализации права); микроклимат, в кото-
ром происходит правоприменение (дело-
витость, творческий подход, обстановка, в 
которой нет места для бюрократизма, фор-

мализма, волокиты, проявлений косности, 
равнодушия к человеку); субъективные 
качества работников органа правоприме-
нения (знание права, уровень правосозна-
ния, профессиональная этика, авторитет, 
опыт, высокие моральные качества, общий 
культурный уровень); материально-техни-
ческое обеспечение процесса реализации 
права [3, с. 173]. 
Говоря о значимости работников орга-

нов реализации права, следует отметить, 
что Макс Вебер обращал особое внимание 
на роль «правового персонала» в процессе 
реализации права [7, с. 23]. 
Выше уже упоминалось о том, что закон 

как звено в более высокой системе должен 
учитывать влияние на регулируемые им 
отношения неправовых факторов. Однако, 
наибольшее значение данный вопрос име-
ет конкретно для эффективности реализа-
ции права, поскольку в законе, который 
действует длительное время, невозможно 
учесть всех возможных факторов внешней 
среды и приспособления к этим условиям, 
что является задачей реализации права. 
Именно неправовые по своему характеру 
механизмы, взаимодействия между собой 
обусловливают отклонения от идеального, 
регулятивного механизма от поставленных 
законодателем целей. Неправовые меха-
низмы обусловливают переход от модели, 
предложенной законодателем, к другой, 
ломают законодательную модель. 
Следовательно, для получения наи-

более высокого показателя эффективной 
реализации права, поведение субъектов 
реализации права должно находиться в 
гармонии с другими механизмами (эконо-
мическими, политическими, культурными 
и т. д.). В противном случае, имплантация 
законом общественных отношений приве-
дет лишь к его адаптации, но не реально-
го влияния на общественные отношения. 
Адаптированный закон не может обновить 
общество [10, с. 54]. 
Можно выделить следующие этапы 

оценки эффективности нормативно-право-
вого акта: 1) определение целей норматив-
но-правового акта; 2) применение методов, 
техники сбора и обработки информации; 
3) установление соотношения результата 
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и цели нормативно-правового акта; 4) со-
держательное толкование результатов ис-
следования. 
Общетеоретическим критерием оценки 

эффективности действия законодательства 
(в широком смысле) выступает обеспечение 
в процессе правоприменения тех прав и 
свобод, на гарантию которых оно, наконец, 
было направлено. Наиболее эффективны-
ми могут быть признаны те нормативно-
правовые акты, обеспечивающие реализа-
цию социальных интересов в сфере своего 
действия. 
Показатели реализации нормативно-

правовых актов (норм права) могут быть 
дифференцированы на универсальные (от-
ражающие эффективность или неэффек-
тивность действия каких-либо норматив-
но-правовых актов, а также наличие в них 
коррупциогенных факторов) и отраслевые 
(учитывают специфику реализации норм 
права в конкретных сферах общественных 
отношений).
Существенными в системе показателей 

оценки эффективности нормативно-право-
вых актов являются показатели ресурсов, 
то есть показатели, представляющие ин-
формацию о мерах, финансовые, матери-
альные и человеческие ресурсы, которые 
непосредственно используются для реа-
лизации определенного проекта или про-
граммы. Показатели результата относятся 
к прямым эффектам проекта (положитель-
ным и отрицательным). 
Показатель эффективности устанавли-

вает то, что было запланировано в начале 
реализации определенного проекта или 
программы, с тем, что было на самом деле 
реализовано (достигнуто). Измерение тако-
го показателя может касаться всех уровней. 
Основой для определения успеха програм-
мы/проекта является оценка результатив-
ности и эффективности реализации пред-
полагаемых целей. Показатели измерения 
достижения целей являются действенны-
ми инструментами, который делает воз-
можным проведение такой оценки, но для 
того, чтобы оценка была достаточно досто-
верная и точная, информация должна со-
ответствовать определенным критериям:-
1) показатель должен выражаться числен-

но, и определить, достижение определен-
ного планируемого состояния; 2) показа-
тель должен объективно прослеживаться; 
3) показатель должен отражать изменения 
и эффекты реализации проекта; 4) пока-
затель должен быть достаточно точным, 
отражать суть описываемого вопроса;-
5) показатель должен быть доступен при 
приемлемых затратах; 6) показатель дол-
жен иметь прямую связь с проектом и пред-
ставлять его неоспоримый результат [15]. 
Кроме того, показатели оценки эф-

фективности нормативно-правовых актов 
должны определяться на этапе планирова-
ния правового мониторинга (его подгото-
вительной стадии) и могут быть уточнены 
в процессе проведения правового мони-
торинга применительно к особенностям 
конкретных общественных отношений, 
выступающих объектом нормативного ре-
гулирования. 
Относительно выявления факторов, 

которые влияют на эффективность реали-
зации норм права, определение основных 
направлений негативного влияния и вы-
работки предложения по их преодолению 
– выделим основные правовые факторы, 
влияющие на эффективность законода-
тельства: качество законодательства, каче-
ство правоприменительной деятельности и 
уровень правосознания населения [5, с. 23]. 
Результат оценки эффективности нор-

мативно-правовых актов зависит от из-
бранного исследователем способа выделе-
ния целей нормы права. Выявление целей 
анализируемых норм, установление их свя-
зей и подчинения требуют определенной 
теоретической работы, в связи с чем дан-
ный вопрос требует более детальной науч-
ной разработки. 

Выводы
Вопрос эффективности нормативно-

правовых актов и реализации права в об-
щественных отношениях связано не только 
с выявлением социальных результатов дей-
ствия нормы права, но и с исследованием 
тех социальных условий, которые вызвали 
потребность нормы и ее социальная задача. 
Таким образом, система показателей 

эффективности нормативно-правовых ак-
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SUMMARY 
The scientifi c article is devoted to the study of 

theoretical issues of determination of indicators for 
assessing the effectiveness of regulatory legal acts 
in the process of the legal monitoring and content 
of the evaluation of the effectiveness of the law.

тов в процессе правового мониторинга 
охватывает: 1) показатель уровня право-
сознания и правовой культуры субъектов 
права, на которых направлено действие 
закона; 2) показатель технико-юриди-
ческого качества нормативно-правового 
акта; 3) показатель конкретизации цели 
нормативно-правового акта; 4) показа-
тель соотношения цели и достигнутого 
результата нормативно-правового акта; 
5) показатель обеспечения реализации 
социальных интересов; 6) показатель со-
отношения социального содержания и 
избрания соответствующей содержания 
юридической формы нормативно-право-
вого акта; 7) показатель финансовых, 
материальных и человеческих ресурсов;-
8) показатель взаимодействия парламен-
та и правительства в процессе правотвор-
ческой деятельности; 9) показатель ин-
формационного обеспечения субъектов 
реализации права; 10) показатель уровня 
реализации права.
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I. Onyshchuk
THE SYSTEM OF INDICATORS FOR 

ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF 
LEGAL ACTS IN THE PROCESS OF THE 

LEGAL MONITORING

The scientifi c article is devoted to the 
study of theoretical issues of determination 
of indicators for assessing the effectiveness of 
regulatory legal acts in the process of the legal 
monitoring and content of the evaluation of 
the effectiveness of the law.

Legal monitoring refers to the number 
of innovative legal technologies to measure 
the effectiveness of legal acts. The process of 
evaluating the effectiveness of legal acts allows 
to determine the quality, clarity, transparency 
of government and parliamentary activity. 
At this stage of social development the need 
arises to integration of balanced system of 
indicators to measure the effectiveness of legal 
acts in the mechanism of interaction of bodies 
of legislative and Executive power. 

The performance assessment system 
of legal acts in the monitoring process as a 
mechanism of the Ukrainian state requires the 
urgent improvement and reform. Deserves 
special attention the issue of generalization of 
the world practice of assessing the effectiveness 
of regulatory-legal acts and creation of own 
model of introducing the balanced scorecard 
the effectiveness of legal acts in the mechanism 
of interaction between Parliament and 
government.

The problem of effi ciency of law has 
always attracted the attention of scientists. In 
legal theory there are several defi nitions of 
the scope of the right. Any defi nition should 
meet the practical needs of the study. In 
the context of studies of the effectiveness of 
regulatory acts is of paramount importance 
is the need to develop theoretical provisions 
of the effective law, its branches, separate 
norms and institutions. In the legal literature 
rightly pointed out that «the defi nition of 
effi ciency in various areas of law inherently 
must be odnoplanovye, unambiguous and at 
the same time take into account the specifi cs 

of regulated social relations, particular types 
of offenses.

There are the following stages of evaluation 
of the effectiveness of the legal act:

1) defi nition of the objectives of the 
normative legal act;

2) application of methods, techniques of 
gathering and processing information;

3) the establishment of the balance of the 
goals and normative legal act;

4) a meaningful interpretation of the 
results of the study.

The basic criterion of an assessment of the 
effectiveness of legislation (in the wide sense) 
is the provision in the process of enforcement 
of those rights and freedoms, guarantee 
which it fi nally was sent. The most effective 
can be recognized by the normative legal acts 
ensuring the implementation of the social 
interests of their actions.

Indicators of implementation of legal acts 
(the law) can be differentiated on the universal 
(refl ecting the effi ciency or ineffi ciency of the 
actions of any legal acts, as well as the presence 
of the corruption-generating factors) and 
industry (taking into account the specifi cs 
of implementation of legal norms in specifi c 
areas of public relations).

Identifi ed indicators for assessing the 
effectiveness of the law should be determined 
at the planning stage of the legal monitoring 
(preparatory stage) and can be updated in the 
process of legal monitoring in relation to the 
specifi c social relations involved in regulations.

Necessity is the integration of a balanced 
system of indicators for assessing the effectiveness 
of regulatory legal acts in the mechanism 
of interaction of bodies of legislative and 
Executive authorities. The system for assessing 
the effectiveness of regulatory legal acts in the 
monitoring process as a mechanism Ukrainian 
state requires urgent improvement and reform. 
Necessary is a generalization of world practice of 
assessing the effectiveness of regulatory acts and 
creating their own models for implementation of 
the balanced system of parameters of effi ciency 
of legal acts in the mechanism of interaction 
between parliament and government.
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ÑÓÄÅÁÍÎÅ ÒÎËÊÎÂÀÍÈÅ ÍÎÐÌ 
ÏÐÀÂÀ Â ÓÊÐÀÈÍÅ: ÒÅÎÐÅÒÈÊÎ-

ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÑÏÅÊÒÛ

Постановка проблемы
Одним из наиболее ответственных эта-

пов судебной деятельности является при-
нятие судьей решения по делу. На данной 
стадии осуществляется юридическая ква-
лификация обстоятельств дела, суммиру-
ются толкование и применение норм пра-
ва по интерпретированному факту. 
На данном этапе нет единой позиции 

относительно юридической природы ак-
тов судебного толкования. Каждый вид 
актов судебного толкования имеет опре-
деленные особенности. В то время, когда 
в Украине происходят системные преоб-
разования, совершенствуются подходы к 
пониманию сущности судебной власти в 
Украине.

Состояние исследования
Толкование права традиционно за-

нимает одну из лидирующих позиций в 

теории права и требует более глубокого 
изучения. К вопросам юридического тол-
кования норм права обращались зарубеж-
ные и украинские исследователи, в частно-
сти Н. Власенко, В. Каплина, Т. Кашанина, 
И. Колесник, А. Мазница, А. Михайленко, 
Т. Морщакова, И. Онищук, Д. Паттерсон, 
С. Рабинович, Т. Сендецкая, К. Шеппель, 
И. Шутак, В. Яворская и др.
Однако состояние отечественного на-

учного творчества в сфере юридической 
техники существенно отстает от современ-
ных потребностей в таких исследованиях. 

Цель научной статьи – раскрыть тео-
ретико-практические аспекты и охаракте-
ризовать судебное толкование норм права. 

Изложение основных положений
Интеллектуально-волевой процесс 

судебного толкования состоит из выяс-
нения правового предписания и после-
дующего его разъяснения. Разъяснение – 
специальная деятельность определенных 
органов и лиц, цель которой – обеспечить 
правильное, единообразное примене-
ние норм права, устранить неясности и 
возможные ошибки. С помощью особых 
правил юридической техники, общие и 
абстрактные предписания переводятся 
в плоскость конкретных высказываний. 
Это облегчает соотнесение юридически 
значимых признаков отдельного случая с 
признаками, предусмотренными гипоте-
зой конкретной нормы. Тем самым, про-

Раскрыты теоретико-практические 
аспекты и охарактеризовано судебное толко-
вание норм права. Обосновано, что искусство 
толкования играет важную роль в осущест-
влении правосудия: определяется содержание 
личностного судейского усмотрения. Доказа-
но, что с помощью инструментов формаль-
ной логики обеспечивается точность судебно-
го толкования.

Ключевые слова: юридическая техника, толко-
вание, норма права, толкование, правоприменение, 
правотворчество, судоустройство, акты судебного 
толкования. 

 ÊÎÑÖÎÂÀ Èðèíà - ñóäüÿ Îäåññêîãî àïåëëÿöèîííîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî 
ñóäà
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исходит переход от неопределенности в 
правовой оценке к правовой определен-
ности [3, с. 154-155].

 В юридической науке судебному тол-
кованию традиционно уделяется большое 
внимание. При характеристике судебного 
толкования ученые (И. Шутак, И. Они-
щук) обнаружили три подхода. Суть пер-
вого подхода, которого придерживались в 
советское время практически все ученые, 
состоит в признании судебного толкова-
ния разновидностью официального тол-
кования, которое осуществляется судами 
на основе решения или обобщения юри-
дических дел. В том числе судебное толко-
вание показывалось в виде руководящих 
постановлений судов высших инстанций. 
Советская идеология не оставила другого 
варианта для определения места судебной 
практики в правовой системе. На сегодня 
указанный подход привлекает большин-
ство ученых, в основном старшего поколе-
ния [10, с. 411]. 
В результате ослабления идеологиче-

ского давления в конце 1980-х гг., ученые 
начали вести речь о том, что в ходе обоб-
щения судебной практики не только дает-
ся толкование, но и выражается правовое 
положение, то есть какие-то «сгустки» пра-
вовой материи, которые приближены к 
нормам права (второй подход). Тогда это 
расценивалось как некое проявление «на-
учной смелости». Многие не восприняли 
эту позицию или под давлением стерео-
типов, или из идеологических убеждений. 
Идея правовых положений развила юри-
дическую науку. 
В 1990-е годы звучали призывы при-

знать общие разъяснения норм права, осу-
ществляемые судами высших инстанций, 
такими, которые имеют правотворческий 
характер (третий подход). Некоторые 
ученые признают это неохотно, не желая 
вступать в противоречие с объективной 
реальностью. Другие заявляют об этом в 
полный голос. Судебное толкование име-
ет характерные особенности. Данная де-
ятельность осуществляется судебными 
органами. Профессионально подготовлен-
ные специалисты рассматривают юриди-
ческие дела [10, с. 411]. 

Судебное толкование как вид офици-
ального толкования бывает казуальным, 
нормативным и правоприменительным. 
Казуальное (или индивидуальное) тол-
кование есть разъяснение смысла нормы 
права по поводу конкретного дела и обя-
зательно лишь для него. 
А. Каплина разделяет нормативное и 

казуальное толкование норм права на два 
подвида: судебное и административное. 
Судебное толкование нормы права – это 
разъяснение смысла норм права, осущест-
вляемое судами. Судебное толкование на-
правлено на правильное и единообразное 
применение закона в деятельности судов и 
является обязательным для них. Админи-
стративное толкование нормы права дает-
ся исполнительными органами власти по 
вопросам управления, налогообложения, 
финансирования, социального обеспече-
ния и тому подобное [2, с. 58].
Все судьи могут давать казуальное тол-

кование в связи с делами, которые рассмо-
трели. Если казуальное толкование дает 
суд высшей инстанции, то оно может при-
обрести обязательный характер. Казуаль-
ное толкование может учитываться и ины-
ми правоприменительными органами при 
разрешении аналогичных дел [10, с. 421]. 
Судебную систему Украины составляют 

суды общей юрисдикции (местные суды; 
апелляционные суды; высшие специали-
зированные суды; Верховный Суд Укра-
ины) и Конституционный Суд Украины. 
Качественное отличие толкования норм 
права в процессе их применения позволя-
ет также выделить как особый вид право-
применительное толкование. 
Пленумами Высших специализирован-

ных судов (Высший специализированный 
суд Украины по рассмотрению граждан-
ских и уголовных дел, Высший хозяй-
ственный суд Украины, Высший адми-
нистративный суд Украины) и Пленумом 
Верховного Суда Украины дается право-
применительное судебное толкование. 
Высший специализированный суд дает 

специализированным судам низшего уров-
ня рекомендательные разъяснения по во-
просам применения законодательства 
относительно решения дел соответствую-
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щей судебной юрисдикции (ст. 32 Закона 
Украины «О судоустройстве и статусе су-
дей»). Пленум Верховного Суда Украины 
принимает решение об обращении к Кон-
ституционному Суду Украины по вопро-
сам конституционности законов и других 
правовых актов, а также относительно 
официального толкования Конституции и 
законов Украины [7]. 
Впрочем, следует обратить внимание, 

что Пленум Верховного Суда Украины, 
вместе с Научно-консультативным сове-
том, который действует при нем, имеет 
законное право предоставлять выводы 
относительно проектов законодательных 
актов, касающихся судоустройства, судо-
производства, статуса судей, исполнения 
судебных решений и других вопросов, 
связанных с функционированием судеб-
ной системы Украины [7]. 
По нашему мнению, через реализацию 

этого права Верховный Суд Украины име-
ет возможность осуществлять толкование 
норм права еще на стадии проектирова-
ния. Высший специализированный суд 
дает специализированным судам низшего 
уровня рекомендательные разъяснения по 
вопросам применения законодательства 
относительно решения дел соответству-
ющей судебной юрисдикции. Верховный 
Суд Украины дает судам разъяснения по 
вопросам применения законодательства 
на основе обобщения судебной практики 
и анализа судебной статистики. 
При необходимости Верховный Суд 

Украины признает недействительными 
разъяснения Пленума высшего специали-
зированного суда. Разъяснение указанных 
судов не меняют закон. Своим авторите-
том указанные судебные инстанции вли-
яют на весь ход правоприменительного 
процесса, делают его единым и таким, что 
обеспечивает строгое соблюдение прин-
ципа законности. 
По мнению А. Мазницы, действующее 

украинское законодательство предостав-
ляет право официального обязательного 
толкования норм права исключительно 
Конституционному Суду Украины, и это 
правильный подход. Основная функция 
Верховной Рады Украины состоит в соз-

дании норм права, правоприменительная 
деятельность и официальное толкование 
норм права следует оставить органам ис-
полнительной (в определенных случаях – 
судебной) власти [4, с. 48-49]. 
Конституционный Суд Украины актив-

но в своей практике использует ссылки на 
нормы международного права. Согласно 
исследованию О. Каплиной и Т. Сендец-
кой, по состоянию на 1 марта 2007 года 
Конституционный Суд Украины вынес 
144 решения, в 27 из них (19% от обще-
го числа). Суд сослался на нормы между-
народных договоров, в частности Конвен-
цию о защите прав человека и основных 
свобод. И в нескольких случаях – на ре-
шения Европейского суда по правам чело-
века по конкретным делам. Такие ссылки 
помогают сформулировать, обогатить или 
усилить правовую позицию по делу, обо-
сновать решения суда [8, с. 58-59]. 
Квазинормативное значение обяза-

тельного толкования закона высшими 
судами, если исходить из анализа прак-
тики Европейского суда, порождает два 
основных вопроса. Первый связан с пра-
вомочием высших судебных органов при 
рассмотрении конкретных дел давать обя-
зательное для нижестоящих судов толко-
вание норм права. Таким образом, толко-
ванию придается нормативное значение 
[9, с. 103]. 
Другой закономерный вопрос касается 

возможности предоставления такому тол-
кованию обратной силы и использование 
его как основания для отмены судебных 
решений, вступивших в законную силу. 
По общему правилу нормативное толкова-
ние имеет прецедентное значение. Норма-
тивное толкование действует на будущее 
время и является обязательным для ни-
жестоящих судов при рассмотрении ими 
однородных дел, в которых норма подле-
жит применению в ее толковании высшим 
судебным органом. Усиливается реальное 
значение решений высших судебных ор-
ганов для судебной практики. Решения 
дают нормативное толкование закона, ра-
нее примененного нижестоящими судами 
при разрешении конкретного дела. В свя-
зи с этим возникает вопрос об обратной 
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силе толкования, то есть о возможности 
его применения в качестве основания для 
отмены вынесенных судебных актов, кото-
рые исходили из иной интерпретации по-
ложений законодательства нижестоящими 
судами [9, с. 104]. 
Согласно с исследованиями С. Алек-

сеева, в процессе судебного толкования 
вырабатываются: 1) правовые положе-
ния (создаваемые судами нормы права 
для конкретного случая путем толкова-
ния или аналогии); 2) нормы права как 
типизированные решения судов высших 
инстанций, которые вырабатываются в 
результате обобщения судебной практики 
[10, с. 421]. 
По мнению К. Шеппеля, формулировка 

фактов случаев в юридической аргумента-
ции направляют значения юридических 
текстов только в пределах контекста фак-
тов. Нет описаний «чистых» фактов, непод-
контрольного «описания» юридических 
правил. Формулировка факта является 
обязательным компонентом юридического 
решения, при этом юридические правила 
находят свою жизнь в факте [12, с. 61].
В связи с этим судебные решения, бу-

дучи процессуальными актами, «всегда яв-
ляються актами индивидуальными, кото-
рые связаны с конкретными жизненными 
ситуациями, имеющими соответствующие 
правовые свойства» [5, с. 8]. В качестве 
создаваемых средствами и приемами юри-
дической техники юридических решений 
как итогов юридической деятельности в 
широком смысле слова могут выступать: 

1) «нормативно-правовые акты; 
2) решение суда из гражданского дела;
3) гражданско-правовой договор;
4) акт-толкование устава;
5) сборник нормативно-правовых ак-

тов по определенному вопросу;
6) комментарий к закону и т. п. [1,-

с. 158]. 
В результате толкования норм права 

происходит правовая оценка факта. На 
завершающем этапе судебного разбира-
тельства конечной целью является право-
вая оценка фактических обстоятельств. 
Такая оценка достигается формировани-
ем определенных представлений в виде 

юридических силлогизмов квалификации рас-
сматриваемого дела, на основе постигнутого 
права в процессе его понимания. Иначе гово-
ря, осуществляется процессуальное оформле-
ние результатов деятельности по выяснению 
правового содержания путем адекватного 
фиксирования выводов «духа» судьи в реше-
нии [6, с. 197].
В. Яворская обосновала, что содержа-

нием актов судебного толкования явля-
ется совокупность положений, которые 
разъясняют законодательство. А также 
сущность положений, внутренняя осо-
бенность, свойства, характерные черты, 
которые отличают их от норм законода-
тельства и решений судов по конкретным 
делам. Акты судебного толкования форму-
лируются с целью обеспечения единства 
применения законодательства. Исследо-
вательница выделила основные требо-
вания к содержанию качественного акта 
судебного толкования. В частности, речь 
идет о правильном применении правил 
юридической техники, а также о полном 
соответствии содержания актов судебно-
го толкования законодательству. Другим 
требованием является отсутствие в акте 
«новообразованных» правовых норм. Акт 
судебного толкования разъясняет поло-
жения законодательства, а не только ду-
блирует их. Акт судебного толкования 
улучшает понимание закона для право-
применителя и основывается:

1) на обобщениях и выводах практики 
разрешения определенной категории дел;

2) на анализе допущенных судами оши-
бок. 
Обеспечить соблюдение и реализацию 

названных требований можно путем вы-
полнения требований по структуре актов 
судебного толкования, правил формули-
рования дефиниций и юридико-лингви-
стического толкования в целом [11, с. 287]. 
Сущность судебного толкования состо-

ит из:
1) исследования логического построе-

ния нормативного материала;
2)  уяснения смысла нормы права на 

основе анализа ее текста;
3) анализа и сравнения связей между 

частями нормы права. 
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Особое значение имеет применение 
таких логических инструментов, как по-
нятие, суждение, умозаключение, законы 
логики, аксиомы. Судья осуществляет де-
дуктивные действия, с целью расположить 
согласно этим правилам нормативные 
предписания, принципы и аксиомы, про-
исходящие из всех норм, которые необхо-
димо применить или объяснить. 

Выводы
Искусство толкования играет важную 

роль в осуществлении правосудия. С его 
помощью определяется содержание лич-
ностного судейского усмотрения. Сред-
ства юридической техники обеспечивают 
точность судебного толкования. 
Индивидуальные характеристики не-

повторимости «духа» судьи имеют реша-
ющее значение при осуществлении пра-
восудия. Сложный процесс толкования 
норм права направлен на юридическую 
квалификацию фактических обстоятельств 
дела. Судья должен решить двойную зада-
чу: установить судебную истину и осуще-
ствить судебное правотворчество.
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SUMMARY 
The article is devoted to characterization of 

theoretical and practical aspects and the judicial 
interpretation of the law. The art of interpretation 
plays an important role in the administration 
of justice: defi ned by the content of the personal 
judicial discretion. With the tools of formal logic 
ensures the accuracy of judicial interpretation.
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I. Kostsova 
JUDICIAL INTERPRETATION OF 

LAW IN UKRAINE: THEORETICAL AND 
PRACTICAL ASPECTS

Intellectual and volitional process 
of judicial interpretation consists of the 
clarifi cation of legal regulations and its 
subsequent clarifi cations. Clarifi cation – 
special activities are defi ned of bodies and 
individuals, whose goal is to ensure the 
correct, uniform application of the law to 
eliminate ambiguities and possible errors. 
Using special rules of legal techniques 
of interpretation of general and abstract 
regulations are translated into concrete 
statements. This facilitates the mapping 
of legally relevant characteristics of the 
individual case with evidence provided by 
the hypothesis of a specifi c rule. Thus, there 
is a transition from uncertainty in the legal 
assessment of legal certainty

Judicial interpretation has characteristic 
features. This activity is carried out by the 
judiciary. Professionally trained experts 
examine legal cases. Judicial interpretation 
as a kind of offi cial interpretation is casual, 
normative and legally enforced. Casual (or 
individual) interpretation is explaining the 
meaning of the law on the specifi c case and 
only for him. 

O. Kaplina shared normative and casual 
interpretation of the law on two types: judicial 
and administrative. Judicial interpretation of 
the law has clarifi ed the meaning of the law, 
exercised by the courts. Judicial interpretation 
is aimed at correct and uniform application 
of the law in the courts and is binding on 
them. Administrative interpretation of law 
given by the Executive authorities on issues of 
governance, taxation, Finance, social welfare 
and so forth.

Causal interpretation can give all judges, 
in cases that are considered. If the causal 
interpretation gives the higher court, 
thanks to his special authority, may acquire 
mandatory character. Causal interpretation 
can be considered and other law enforcement 
agencies in the resolution of similar cases. 

The court system of Ukraine consist of 
courts of General jurisdiction (local courts; 

appellate courts; Supreme specialized courts; 
the Supreme Court of Ukraine) and the 
constitutional Court of Ukraine. Qualitative 
difference of legal interpretation in their 
application also allows you to highlight as a 
special kind of legally enforced interpretation. 
The plenums of High specialized courts 
(the High specialized court of Ukraine on 
consideration of civil and criminal cases, the 
Supreme economic court of Ukraine, High 
administrative court of Ukraine) and by the 
plenary Supreme Court of Ukraine is given 
to enforceability of judicial interpretation. 

The high specialized court specialized 
courts of lower level with recommendatory 
explanations on issues of application of 
legislation regarding the decision of cases 
within their jurisdiction (article 32 of the law 
of Ukraine «On judicial system and status of 
judges»). 

The Plenum of the Supreme Court of 
Ukraine adopts the decision on the appeal 
to the Constitutional Court of Ukraine 
concerning constitutionality of laws and 
other legal acts, as well as regarding offi cial 
interpretation of the Constitution and laws of 
Ukraine.

 However, it is necessary to note that the 
Plenum of the Supreme Court of Ukraine, 
together with a Scientifi c Advisory Board that 
acts under him, has the legal right to give 
opinions concerning draft legislation relating 
to the judicial system, judicial proceedings, 
status of judges, enforcement of judgments 
and other issues related to the functioning of 
the judicial system of Ukraine. 

In our opinion, through the 
implementation of this law, the Supreme 
Court of Ukraine has the opportunity to 
interpret the law at the design stage. The high 
specialized court specialized courts of lower 
level with recommendatory explanations 
on issues of application of legislation 
regarding the decision of cases within their 
jurisdiction. The Supreme Court of Ukraine 
as the highest judicial authority, gives the 
courts clarifi cations on the application of 
the legislation on the basis of generalization 
of judicial practice and analyses of judicial 
statistics. If necessary, Ukraine’s Supreme 
Court invalidates the explanations of the 
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Plenum of the high specialized court. An 
explanation of these courts don’t change law, 
but his great authority, these courts affect 
the whole course of the law enforcement 
process, make it uniform so that ensures strict 
compliance with the principle of legality.

The essence of judicial interpretation is 
the study of the logical construction of legal 
material, the understanding of the meaning 
of the rule of law on the basis of the analysis 
of the text, the analysis and comparison of 
relationships between the parts of the law, 
and the like. Of particular importance is the 
application of logical tools such as concept, 
judgment, reasoning, laws of logic, axioms. 
The judge carries out deductive steps, with 
the aim of positioning according to these 

rules regulations, principles and axioms, 
which come from all the rules that he needs 
to apply or explain. 

The art of interpretation plays an 
important role in the administration of 
justice. It can help to determine the content 
of personal judicial discretion. Means of 
legal techniques provide accurate judicial 
interpretation. Individual characteristics of 
uniqueness of the «spirit» of the judge are of 
crucial importance in the administration of 
justice. The complex process of construing 
the law is aimed at legal qualifi cation of the 
facts of the case. The judge has to solve a 
double task: to establish the judicial truth, 
and to exercise judicial lawmaking.
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ÂËÀÄÈ Â ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎÌÓ ÂÈÌ²Ð²

Постановка проблеми 
в загальному вигляді

Розвиток демократичних норм у сучас-
них умовах дає все більше підстав для того, 
аби подолати бар’єр зневажливого став-
лення суб’єктів державної влади до сувере-
нітету народу, піднести його, надати йому 
надійні засоби захисту безвідмовно діючим 
механізмом реалізації у конституційно-пра-
вовому вимірі та сприймати походження 
будь-якої влади в державі від влади народу, 
як неодмінну умову подальшого стабільно-
го розвитку і становлення як демократичної 
Української держави, так і громадянського 
суспільства. 
Безумовно, становлення народного су-

веренітету потребує конституційних і за-
конодавчих гарантій його безперешкодної 

реалізації. Саме тому наука конституційного 
права повинна обґрунтувати те, як держав-
ний і народний суверенітет повинні співіс-
нувати заради загальносуспільної користі. З 
часів творця ідей народовладдя Ж.-Ж. Рус-
со, який розумів суверенні права народу 
як основу суспільного договору, і до наших 
днів, народний суверенітет проходить епоху 
становлення, визнання, ствердження. Його 
дедалі більше усвідомлюють як вчені дослід-
ники, так і політики, громадяни.

Ступінь розробленості проблеми
Проблема народного суверенітету про-

тягом століть була предметом дослідження 
численних філософів, політологів, консти-
туціоналістів, істориків та теоретиків пра-
ва, зокрема: Ж. Бодена, Т. Гоббса, Г. Еллі-
нека, Г. Кельзена, Д. Локка, Н. Макіавеллі, 
Ш. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо, С. Алексєєва, 
М. Козюбри, Ф. Кокошкіна, М. Коркунова, 
Й. Левіна, Я. Магазинера, В. Нерсесянца, 
Н. Палієнка, О. Прієшкіної, П. Рабіновича, 
А. Селіванова, О. Скакун, Ю. Тихомирова, 
Ю. Тодики, В. Шаповала, Л. Юзькова та ін. 
На сьогодні в Україні ця проблема далека 
від стадії вирішення і потребує ґрунтовних 
наукових досліджень.

Метою статті є аналіз норм Конституції 
України крізь призму принципу народного 
суверенітету, знаходження наявних у чин-
ному законодавстві протиріч, розробка ре-
комендацій щодо їх усунення. 

В процессе исследования, сквозь призму 
принципа народного суверенитета, проана-
лизированы некоторые нормы Конституции 
Украины, которые непосредственно касают-
ся происхождения любой власти в государ-
стве от власти народа. Определены некото-
рые проблемные моменты имплементации 
принципа народного суверенитета в текст 
Конституции Украины. На основании ис-
следования существующих противоречий дей-
ствующего законодательства, предложены 
изменения в текст Конституции Украины, 
целью которых является уточнение роли су-
веренитета Украинского народа.

Ключові слова: Український народ, народний су-
веренітет, Конституція України, присяга.
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Виклад основного 
матеріалу дослідження

Відповідно до частини 2 статті 5 Консти-
туції України «носієм суверенітету і єдиним 
джерелом влади в Україні є народ». Згідно 
з абзацом 3 пункту 4.1 мотивувальної части-
ни рішення Конституційного Суду України 
від 5 жовтня 2005 р. (справа про здійснен-
ня влади народом) «положення “носієм су-
веренітету... є народ” закріплює принцип 
народного суверенітету, згідно з яким влада 
Українського народу є первинною, єдиною 
і невідчужуваною, тобто органи державної 
влади та органи місцевого самоврядування 
здійснюють владу в Україні, що походить 
від народу». Згідно з пунктом 1 резолютив-
ної частини цього рішення зазначене вище 
положення «треба розуміти так, що в Укра-
їні вся влада належить народові. Влада на-
роду є первинною, єдиною і невідчужува-
ною…» [1].
Спробуємо дослідити та зрозуміти суть і 

основні ознаки категорії «народний сувере-
нітет», аналізуючи відповідні визначення в 
юридичній енциклопедії [2, т. 5]: «Суверен 
(франц. souverain – монарх; найвищий, вер-
ховний, від лат. super – угорі, наверху) – но-
сій верховної влади (особа чи група осіб), 
уповноважений приймати в межах певної 
політико-правової ієрархії остаточні рішен-
ня. Влада суверена характеризується як 
найвища в існуючій політико-правовій сис-
темі, остання інстанція у сенсі прийняття 
владних рішень…» [2, т. 5, с. 684].

«Суверенітет… – повнота влади держа-
ви; самостійність держави, її незалежність 
від інших держав у внутрішній і зовнішній 
політиці» [2, т. 5, с. 684]. На мою думку, не-
коректно і нелогічно давати визначення 
родового поняття «суверенітет» через сло-
восполучення «влада держави в той час, як 
існують такі видові поняття, як «суверенітет 
держави», «національний суверенітет», «на-
родний суверенітет» та даються їх окремі 
визначення. Крім того, мабуть, логічним і 
послідовним було б включення до визначен-
ня категорії «суверенітет» основних ознак 
категорії «суверен»;

«Суверенітет національний – суверенітет 
народу як політичної нації» [2, т. 5, с. 685]. 
Слід зазначити, що в теорії конституційно-

го права давно вже точаться дискусії щодо 
розмежування державного, народного та 
національного суверенітетів. У руслі цього, 
визначення категорії «національний суве-
ренітет» через категорію «народний сувере-
нітет» видається некоректним. При цьому 
тлумачення категорії «суверенітет народу» 
(«народний суверенітет») у цитованій вище 
юридичній енциклопедії відсутнє.
Не меншою проблемою, аніж юридична 

невизначеність категорії «народний сувере-
нітет», є те, що у теорії права ця категорія 
«живе скоріше як відповідна концепція, і 
основна її суть полягає у визначенні першо-
джерела влади» [3, с. 25]. На жаль, народ-
ний суверенітет дійсно дуже часто сприйма-
ється поки що як декларація, фікція, утопія. 
Незважаючи на це, потрібно враховувати, 
що народний суверенітет проголошено «від-
правним конституційним принципом. Май-
же всі конституції в тих чи інших формулю-
ваннях містять положення про те, що влада 
(суверенітет) належить народу, походить 
від народу» [4, с. 180]. Відомо також, що 
«принципи конституційного права України 
(франц. princeps, від лат. principium – поча-
ток, основа) – це керівні засади, ідеї, ідеали, 
які визначають сутність, зміст, спрямова-
ність і форми конституційно-правового ре-
гулювання» [5, с. 16]. Відповідно, принцип 
народного суверенітету – це не просто «ідея, 
ідеал», а це, водночас, засади, на яких пови-
нні базуватися всі положення Основного За-
кону держави, головний стрижень консти-
туційно-правового регулювання суспільних 
владних відносин у державі, а також ідеал, 
що визначає вектор розвитку країни та сус-
пільства. Саме крізь призму принципу на-
родного суверенітету слід аналізувати нор-
ми Конституції України з метою створення 
такої суспільно-політичної моделі України, 
яка б заохочувала і забезпечувала свободу 
політичної участі та пряме народовладдя в 
усіх його проявах і на всіх рівнях – держав-
ному, місцевому, професійному тощо.
Таким чином, виходячи із системного 

тлумачення наведених вище енциклопе-
дичних визначень та відповідних положень 
рішення Конституційного Суду України, 
можна сформулювати дві основні ознаки 
принципу народного суверенітету:
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1) верховенство влади народу, основною 
сутністю якого є право приймати остаточні 
та обов’язкові до виконання рішення;

2) повнота влади народу, яка характери-
зується обсягом його владних повноважень.
Розглянемо принцип народного сувере-

нітету через щойно сформульовані основні 
його ознаки. Так, на думку А. О. Селіванова, 
«безпосереднього забезпечення механізму 
верховенства народного суверенітету над 
державним, поки що навіть теоретично 
(доктринально), наукою конституційного 
права не визначено і юридично не встанов-
лено» [6, с. 307]. У зв’язку з цим «наукові 
дослідження, з подальшим втіленням їх у 
практику забезпечення суверенітету наро-
ду, мають істотне значення і водночас відо-
бражають високу місію науки конституцій-
ного права у теоретичному розв’язанні цієї 
складної проблеми» [6, с. 311].
Одним з яскравих прикладів того, що в 

українському суспільстві ще не до кінця ви-
зріла концепція народного суверенітету в 
розумінні того, хто є носієм верховної вла-
ди, є той факт, що на сьогоднішній день у 
підсвідомості багатьох громадян України, в 
тому числі посадових осіб державних орга-
нів, на жаль, ще залишилося радянське ро-
зуміння місця людини стосовно держави: 
«держава над людиною, а не людина над 
державою»; «людина існує для держави, а 
не держава – для людини». В руслі такої 
концепції владних відносин будь-яка ак-
тивність громадян у сфері управління влас-
ною країною (державними, місцевими та 
професійними справами) сприймається (як 
пересічними громадянами, так і, тим біль-
ше, посадовими особами органів державної 
влади) як «тиск на владу». Крім того, така 
активність громадян сприймається саме як 
«тиск знизу», що не має абсолютно нічого 
спільного з проголошеним принципом на-
родного суверенітету, який є фундаментом 
системи «управління згори». Участь же гро-
мадян України у процесах обговорення та 
прийняття управлінських владних рішень 
у кращому випадку забезпечується їх «за-
лученням» до роботи в різних дорадчих і 
консультативних органах (переважно де-
кларативного характеру), що автоматично 
знижує рівень їх політичної активності та 

відповідальності за наслідки їхніх «порад» і 
«консультацій».
У цьому аспекті, насправді, вже давно 

потрібно було глибоко дослідити і докорін-
но змінити концепцію «державної влади» на 
концепцію «управління державними спра-
вами» від імені носія суверенітету та єдиного 
джерела влади в Україні – Українського на-
роду, який обирає зі свого середовища гід-
них громадян і приймає їх не на «державну 
службу», а на «службу Українському народо-
ві», – наділяючи цих осіб не «владою» (яка 
дуже часто розуміється ними як «безмеж-
на»), а конкретними повноваженнями у сфе-
рі управління власною країною, що мають 
(чи повинні мати) чітко визначені Консти-
туцією та законами України межі та способи 
їх реалізації (частина 2 статті 6 та частина 2 
статті 19 Основного Закону) [5]. 
Суть «зміни філософії влади» якраз і 

полягає у тому, щоб, по-перше, зрозуміти 
та усвідомити, нарешті, хто в Україні на-
справді має верховну владу (суверенітет), 
і, по-друге, реально закріпити відповідну 
модель суспільно-владних відносин у Кон-
ституції та законах України, щоб в подаль-
шому реалізувати її у практиці державного 
будівництва. Тобто зміна філософії влади 
повинна відбутися шляхом перевертання 
піраміди цінностей: «не людина для дер-
жави, а держава для людини» – саме такий 
морально-правовий імператив у своїй ро-
боті наполегливо відстоював «архітектор 
української Конституції» [7, с. 65] Леонід 
Петрович Юзьков. Крім того, саме цьому 
видатному вченому-конституціоналісто-
ві ми зобов’язані тим, що ми є все ж таки 
«Український народ», а не «народ України» 
[8, с. 47]. На перший погляд, не суттєве пи-
тання, при глибшому розгляді виявляється 
вкрай принциповим, адже термін «Укра-
їнський народ» дає відповідь на питання 
«який?», чим вирізняє нас серед інших на-
родів світу, а термін «народ України» не дає 
відповідь на питання «чий?» і фіксує належ-
ність (і певним чином підлеглість) народу 
державі. Але ж саме Український народ, а 
не народ України реалізував право на са-
мовизначення шляхом створення власної 
держави – України та прийняття її Осно-
вного Закону.



36Íàøå ïðàâî ¹ 6, 2015

Êîíñòèòóö³éíå ïðàâî òà äåðæàâíå áóä³âíèöòâî

Виходячи з наведеного, проаналізуємо 
положення Конституції України на відпо-
відність проголошеному у частині 2 статті 5 
принципові народного суверенітету, зокре-
ма такій головній його ознаці, як «верховен-
ство влади». Розпочати, мабуть, доведеться 
з найперших слів преамбули Основного 
Закону – «Верховна Рада України від імені 
Українського народу – громадян України 
всіх національностей, … приймає цю Кон-
ституцію – Основний Закон України». На 
перший погляд, все досить зрозуміло і не 
викликає жодних зауважень. Водночас – 
аналіз цих слів крізь призму принципу на-
родного суверенітету наштовхує на думку 
про те, що Українському народові знову за-
лишили роль пасивного споглядача; можли-
во, і носія суверенітету, але все ж таки пасив-
ного. Конституційний Суд України в абзаці 
1 пункту 4 мотивувальної частини свого рі-
шення [9] розтлумачив це положення пре-
амбули таким чином, що «прийняття Кон-
ституції України Верховною Радою України 
було безпосереднім актом реалізації сувере-
нітету народу, який тільки одноразово упо-
вноважив Верховну Раду України на її при-
йняття».
Проте, мабуть, риторичними зали-

шаться питання: яким актом, коли і в яко-
му порядку Український народ уповнова-
жив Верховну Раду України на прийняття 
Конституції України від свого імені? Для 
прикладу реалізації народом належної ви-
ключно йому установчої влади, що є одні-
єю з частин всієї верховної влади народу, 
проаналізуємо преамбули Конституцій ін-
ших країн світу (у тому числі – пострадян-
ських): «Ми, народ Сполучених Штатів, … 
засновуємо та приймаємо цю Конституцію 
для Сполучених Штатів Америки»; «Ми, 
багатонаціональний народ Російської Фе-
дерації, … приймаємо Конституцію Ро-
сійської Федерації»; «Ми, народ Республі-
ки Білорусь (Білорусі), … приймаємо цю 
Конституцію – Основний Закон Республі-
ки Білорусь»; «Ми, народ Казахстану, … 
приймаємо цю Конституцію»; «Усвідомлю-
ючи свою відповідальність перед Богом і 
людьми, …німецький народ в силу своєї 
установчої влади дав собі цей Основний 
Закон». 

У цьому контексті варто звернути увагу 
на те, що відповідно до преамбули Осно-
вного Закону України «відповідальність пе-
ред Богом, власною совістю, попередніми, 
нинішнім та прийдешніми поколіннями» 
усвідомлює саме Верховна Рада України від 
імені Українського народу, а не сам Україн-
ський народ і кожен громадянин (якщо до 
Верховної Ради України, як органу влади, 
взагалі можна застосувати категорію «влас-
ної совісті»). Приклади можна продовжу-
вати: «…Кортеси схвалили, а іспанський 
народ затвердив наступну Конституцію…»; 
«Латвійський народ на своїх вільно обраних 
Установчих зборах встановив для себе на-
ступну Конституцію держави…»; «Ми, япон-
ський народ, діючи через посередництво 
наших належним чином обраних представ-
ників у Парламенті, … проголошуємо, що 
народ наділений суверенною владою, і вста-
новлюємо цю Конституцію…». Як відомо, 
Конституція Японії була прийнята у 1946 р. 
також парламентом, що видно навіть із на-
веденого тексту її преамбули. Але проголо-
шений цією Конституцією принцип народ-
ного суверенітету, який реалізується в тому 
числі через представництво вільно обраних 
представників до Парламенту, чітко дотри-
маний і відповідним чином відображений.
Наразі йдеться не про те, що Конститу-

ція України повинна була обов’язково при-
йматися (чи затверджуватися) на всеукра-
їнському референдумі, а лише про те, що 
реальним суб’єктом (носієм, «власником» 
і джерелом) всієї, і в тому числі установ-
чої, влади, звичайно, є Український народ. 
Верховна Рада України, безперечно, мала 
право, діючи від імені Українського наро-
ду, приймати Конституцію – Основний За-
кон України. Але первинним, верховним 
суб’єктом цієї установчої влади, безперечно, 
є народ, а Верховна Рада України завжди 
була і буде залишатися представницьким 
органом, органом вторинної, похідної вла-
ди. Тому, на нашу думку, преамбула Кон-
ституції України мала бути виписана за фор-
мулою: «Український народ – громадяни 
України всіх національностей… приймає 
цю Конституцію – Основний Закон Украї-
ни» або хоча б за аналогією з відповідним 
текстом преамбули Конституції Японії: «Ми, 
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Український народ, діючи через посередни-
цтво наших належним чином обраних пред-
ставників у Парламенті, … проголошуємо, 
що народ наділений суверенною владою, 
і встановлюємо цю Конституцію…»). Тоді 
кожен громадянин відчував би свою при-
четність до створення та розбудови власної 
держави, в тому числі прийняття Основного 
Закону.
Продовжуючи дослідження проблемних 

моментів імплементації принципу народно-
го суверенітету в «тіло» Конституції Укра-
їни, варто було б зупинити нашу увагу на 
такому питанні. Виходячи з того, що всі ор-
гани державної влади реалізують «вторин-
ну» владу, яка є «похідною» від «носія суве-
ренітету і єдиного джерела влади в Україні», 
то логічним було б уживання (фіксація) в 
Конституції України положення про те, що 
той чи інший орган державної влади (осо-
бливо, склад якого безпосередньо обраний 
народом) діє «від імені Українського наро-
ду». Проте, згідно з Основним Законом дер-
жави: Верховна Рада України діяла від імені 
Українського народу лише один раз, – при-
ймаючи Конституцію України; в жодній же 
іншій нормі Конституції України не зафіксо-
вано, що парламент діє від імені Українсько-
го народу; закони також не приймаються 
«Іменем Українського народу»; Президент 
України діє «від імені держави» (ч. 1 ст. 102 
Конституції України) [5].
Водночас, масовому розумінню того, що 

саме народ є носієм верховної влади, має 
передувати однозначне трактування цьо-
го факту на рівні законодавства, передусім 
– Конституції України. Парадокс полягає в 
тому, що відповідно до тексту присяги на-
родного депутата України, наведеному в 
статті 79, народний обранець заявляє: «При-
сягаю на вірність Україні. Зобов’язуюсь усі-
ма своїми діями боронити суверенітет і неза-
лежність України, дбати про благо Вітчизни 
і добробут Українського народу». Те ж саме 
стосується Президента України. Гарант 
Конституції, вступаючи на посаду, проголо-
шує: «Я, (ім’я та прізвище), волею народу 
обраний Президентом України, заступаючи 
на цей високий пост, урочисто присягаю на 
вірність Україні. Зобов’язуюсь усіма своїми 
справами боронити суверенітет і незалеж-

ність України, дбати про благо Вітчизни і до-
бробут Українського народу….» [5]. Таким 
чином, що народний депутат України, що 
Президент України присягають на вірність 
не Українському народу, а саме державі 
Україна. При цьому в обох випадках народ-
ні обранці зобов’язуються «дбати про добро-
бут Українського народу». Однак, дбати про 
добробут і присягати – різні речі. Народний 
обранець повинен в першу чергу присяга-
ти Українському народові, а не лише «дбати 
про його добробут». Так, у статті 2 Закону 
України «Про військовий обов’язок і вій-
ськову службу» чітко вказується, що «грома-
дяни України, які призвані або добровільно 
вступили на військову службу, прийняті на 
службу у військовому резерві, складають 
Військову присягу на вірність Українському 
народу» [10]. Відповідно ж до Статуту вну-
трішньої служби Збройних Сил України, 
військовослужбовець, промовляючи текст 
присяги, проголошує: «Я, (прізвище, ім’я та 
по батькові), вступаю на військову службу і 
урочисто присягаю Українському народові 
завжди бути йому вірним і відданим, обо-
роняти Україну, захищати її суверенітет, 
територіальну цілісність і недоторканність, 
сумлінно і чесно виконувати військовий 
обов’язок, накази командирів, неухильно 
додержуватися Конституції України та за-
конів України, зберігати державну таємни-
цю. Присягаю виконувати свої обов’язки в 
інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи 
не зрадити Українському народові!» [11]. Як 
бачимо, зобов’язання «обороняти Україну» 
та «виконувати обов’язки в інтересах спів-
вітчизників» не заважає військовослужбов-
цю присягати саме народові, а не державі, 
при цьому зобов’язання народного депутата 
«дбати про добробут Українського народу» 
чомусь поєднується з присягою державі, а 
не власне народові, який його обрав. Таким 
чином, виникає цікава колізія – військово-
службовці присягають на вірність саме 
Українському народові, а народні депута-
ти України, Президент України – Україні. 
Більше того, навіть судові рішення ухвалю-
ються судами не іменем Українського наро-
ду, а чомусь «іменем України» (ч. 5 ст. 124 
Конституції). Тобто правосуддя здійснюєть-
ся не за дорученням народу, який є єдиним 
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джерелом усієї (і будь-якої) влади в Україні, 
а за дорученням і від імені держави. У цьому 
випадку з’являється риторичне питання: як 
буде суд, діючи від імені держави, приймати 
рішення за позовом громадян до держави 
(чи за скаргою громадян на дії чи бездіяль-
ність держави), адже в такій справі суддя, 
фактично, є представником однієї зі сторін? 
Яким же чином, за наявності такого, за-

конодавчо закріпленого, підходу, ми може-
мо розраховувати на трансформацію розу-
міння місця людини, стосовно держави, як 
у свідомості пересічних українців, так і у сві-
домості державних службовців усіх рангів? 
Такий стан справ унеможливлює перехід 
від сприйняття «людина існує для держави» 
до сприйняття «держава існує для людини», 
відповідно перша з вищенаведених осно-
вних ознак принципу народного суверені-
тету «верховенство влади народу», є і буде 
лишатися абстракцією доти, допоки існує 
така правова колізія. І якщо питання зако-
нодавчого фіксування факту діяльності Вер-
ховної Ради України від імені Українського 
народу, та представництва Президентом 
України Українського народу (а не лише 
держави), вимагають ретельного досліджен-
ня, то необхідність корекції текстів присяги 
народних обранців та відповіді на питання 
«чиїм іменем ухвалюється судовий вирок?» 
вже зараз не викликає сумнівів. 
Враховуючи вищенаведене, для забезпе-

чення принципу народного суверенітету, та 
з метою усунення існуючої правової колізії, 
необхідно внести відповідні поправки до ді-
ючого законодавства, зокрема:

• текст присяги народного депутата 
України, наведений у статті 79 Конститу-
ції України, викласти в наступній редакції: 
«Присягаю на вірність Українському наро-
дові. Зобов’язуюсь усіма своїми діями бо-
ронити суверенітет і незалежність України, 
дбати про благо Вітчизни і добробут Укра-
їнського народу. Присягаю додержувати-
ся Конституції України та законів України, 
виконувати свої обов’язки в інтересах усіх 
співвітчизників».

• текст присяги Президента України, 
наведений у статті 104 Конституції України, 
викласти в наступній редакції: «Я, (ім’я та 
прізвище), волею Українського народу об-

раний Президентом України, заступаючи на 
цей високий пост, урочисто присягаю на ві-
рність Українському народові. Зобов’язуюсь 
усіма своїми справами боронити суверені-
тет і незалежність України, дбати про благо 
Вітчизни і добробут Українського народу, 
обстоювати права і свободи громадян, до-
держуватися Конституції України і законів 
України, виконувати свої обов’язки в інте-
ресах усіх співвітчизників, підносити авто-
ритет України у світі».

• ч. 5 ст. 124 Конституції України ви-
класти в наступній редакції «Судові рішення 
ухвалюються судами іменем Українського 
народу і є обов’язковими до виконання на 
всій території України». 
Такі законодавчі зміни, безумовно, не є 

достатньою умовою для вирішення пробле-
ми народного суверенітету Українського на-
роду, але вони є умовою необхідною і пер-
шочерговою.

Висновки
У процесі дослідження всебічно роз-

глянуто принцип народного суверенітету, 
проаналізовано деякі норми Конституції 
України, що безпосередньо стосуються по-
ходження будь-якої влади в державі від вла-
ди народу. На основі дослідження існуючих 
протиріч чинного законодавства запропо-
новано зміни до тексту Конституції України, 
метою яких є уточнення ролі та значення 
суверенітету Українського народу. Адже 
законодавство, і перш за все – Конституція 
України, повинні бути послідовними, логіч-
ними, змістовними, щоб надихати кожного 
громадянина до формування активної гро-
мадянської позиції – докладання щоденних 
власних зусиль задля руху на шляху розви-
тку власної країни.
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SUMMARY 
In research process, in the light of the principle 

of national sovereignty some provisions of the 
Constitution of Ukraine that relate directly to the 
origin of any government in the state of people’s 
power are analyzed.

In addition, some problematic moments 
of implementation of the principle of national 
sovereignty into the text of the Constitution of 
Ukraine are outlined.

From the studying of the existing contradictions 
of the current legislation, suggested amendments to 
the Constitution of Ukraine, which aim to clarify 
the role of the sovereignty of the Ukrainian society.

АНОТАЦІЯ 
У процесі дослідження, крізь призму принци-

пу народного суверенітету, проаналізовано деякі 
норми Конституції України, що безпосередньо 
стосуються походження будь-якої влади в дер-
жаві від влади народу. Окреслено деякі проблемні 
моменти імплементації принципу народного 
суверенітету в текст Конституції України. На 
основі дослідження існуючих протиріч чинного 
законодавства, запропоновано зміни до тексту 
Конституції України, метою яких є уточнення 
ролі суверенітету Українського народу.
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Постановка проблеми
Сучасний стан функціонування правової 

системи України характеризується постій-
ними змінами та трансформаціями відповід-
но до вимог міжнародних правових актів і 
зобов’язань держави перед європейським 
та світовим співтовариством. Підвищення 
ролі права в процесі соціального регулю-
вання зумовлює необхідність дослідження 
проблем у сфері реалізації публічної влади, 
вирішення суспільно-правових конфліктів 
за допомогою інструментів досягнення за-
конності в адміністративному судочинстві. 
При цьому, можливість звернення до адмі-
ністративного суду за захистом своїх прав, 
свобод і законних інтересів, забезпечення 
надання доказів, виконання судових рішень 
– повинні гарантуватись державою. Однією 
із таких гарантій видаються судові витра-
ти, покликані сприяти втіленню загальних 
завдань фінансово-економічної політики 
держави, основоположних принципів пра-
восуддя, а також запобіганню необґрунтова-
них: звернень до суду, залучення учасників 
адміністративного процесу, здійснення про-
цесуальних дій з доказування тощо. Разом з 

тим, не всі витрати суду, сторін адміністра-
тивного провадження повинні покладатись 
на державу. У зв’язку з цим, існує інститут 
розподілу судових витрат, якому в чинно-
му Кодексі адміністративного судочинства 
України (діла – КАС України) присвячено 
три статті (ст.ст. 94–96).
Останнім часом судовим витратам 

у наукових публікаціях приділено чи-
мало уваги (Ю.В. Білоусов, С.С. Богля, 
М.М. Бородін, М.Х. Вафин, В.В. Волік, 
Л.Г Глущенко Р.Є. Гукасян, В.А. Кройтор, 
О.В. Муза, О.М. Шокуєва), але, зважаючи 
на періодичні законодавчі зміни у цьому на-
прямку (Законом України „Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України 
щодо сплати судового збору” від 22.05.2015 
р. № 484–VІІІ та Законом України „Про за-
безпечення права на справедливий суд” від 
12.02.2015 р. № 192–VIII), це питання не 
втрачає актуальності.

Мета, об’єкт і завдання дослідження
Метою даної статті є визначення змісту 

діяльності з розподілу судових витрат в ад-
міністративному судочинстві.
Об’єктом дослідження виступають пра-

вовідносини, що виникають у зв’язку із роз-
поділом судових витрат в адміністративно-
му судочинстві.
До завдань дослідження слід віднести: 

з’ясування законодавчих і практичних мож-
ливостей розподілу судових витрат, ана-
ліз оновленої нормативно-правової регла-
ментації цієї діяльності в адміністративних 

В статье рассматриваются вопросы 
распределения судебных расходов в адми-
нистративном судопроизводстве Украины, 
их сущность и нормативное регулирование, 
предлагаются направления усовершенство-
вания действующего законодательства каса-
тельно распределения судебных расходов.

 ÏÀÙÅÍÊÎ Ê.Ñ. - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, ñóääÿ Îêðóæíîãî 
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справах, виділення проблемних питань роз-
поділу судових витрат в адміністративному 
судочинстві.

Матеріали та методи обговорення
Під розподілом судових витрат визна-

ється процесуальна діяльність суду з покла-
дення на сторону, не на користь якої ухвале-
но судове рішення, обов’язку відшкодувати 
(компенсувати) іншій стороні понесені в ад-
міністративному судочинстві судові витрати. 
Така точка зору на правову природу розпо-
ділу судових витрат превалює у вітчизняній 
науковій думці.

Вирішення питання щодо розподілу су-
дових витрат в адміністративному процесі 
при ухваленні рішення по суті справи (ст. 161 
КАС України) є запорукою справедливого 
захисту прав та законних інтересів осіб, які 
звертаються до суду і матеріальним захистом 
інтересів свідків, експертів, спеціалістів, пе-
рекладачів та тих, хто надає правову допо-
могу. Отже, основним принципом розподілу 
судових витрат є справедливе присудження 
їх оплати між сторонами в залежності від за-
доволення адміністративного позову. У разі 
часткового задоволення адміністративного 
позову судові витрати розподіляються за 
принципом пропорційності. 
Розподіл судових витрат направлений 

на відновлення майнового становища одні-
єї зі сторін процесу, зокрема, й третіх осіб, 
що свідчить одночасно і про майновий, і про 
відновлювальний характер відносин по роз-
поділу судових витрат. Існує думка, що пра-
вовідновлювальна форма відповідальності 
майнового характеру виникає відповідно до 
приватноправового принципу регулюван-
ня суспільних відносин, в основі яких ле-
жить майнова самостійність і автономія волі 
учасників правовідношення з приводу від-
шкодування судових витрат, а також прин-
цип повного відшкодування збитків. Також 
слушно стверджується, що відступлення від 
принципу повного відшкодування понесе-
них судових витрат винною стороною, які 
зустрічаються у процесуальному законодав-
стві низки країн (Україна, Росія, США, Ні-
меччина, Франція), викликані прагненням 
досягнути процесуальні цілі або захистити 
суспільні чи державні інтереси, що в обох 

випадках свідчить про публічно-правовий ха-
рактер методу регулювання суспільних відно-
син по розподілу судових витрат [2, с. 22]. При 
цьому, слід погодитись з тим, що відносини 
щодо розподілу судових витрат є особливим 
видом правовідносин, які виникають під час 
здійснення правосуддя в адміністративних 
справах і носять майново-вартісний харак-
тер, що поєднує в джерелі і методі правового 
регулювання, суб’єктному складі елементи 
матеріальних і процесуальних правовідно-
син [там само]. Суб’єктний склад таких пра-
вовідносин створюють сторони і треті особи, 
джерелом правового регулювання виступа-
ють норми КАС України, а метод правового 
регулювання є комплексним. 
Згідно зі ст. 94 КАС України порядок 

розподілу судових витрат залежить від 
того, на чию користь судом було ухвалено 
рішення, позов було задоволено повністю 
чи частково, а також інших обставин. При 
цьому, до ч. 1 ст. 94 КАС України внесені 
зміни, пов’язані з оновленням положень 
Закону України „Про судовий збір”: відпо-
відно до Меморандуму про економічну та 
фінансову політику, укладеного з Міжна-
родним валютним фондом, Україна взяла 
на себе зобов’язання не пізніше травня 2015 
року прийняти Закон України „Про вне-
сення змін до Закону України „Про судовий 
збір””, відповідно до якого надходження 
коштів судового збору до спеціального фон-
ду Державного бюджету України протягом 
наступних 12 місяців повинні збільшитися 
удвічі. Так було відмінено право часткової 
сплати судового збору під час подання адмі-
ністративного позову майнового характеру, 
відмінено пільги стосовно сплати судового 
збору суб’єктами владних повноважень у 
разі, коли судове рішення ухвалене на ко-
ристь сторони, яка не є суб’єктом владних 
повноважень.
Раніше з імперативних приписів КАС 

України випливало, що відшкодування су-
дових витрат присуджується з місцевого 
бюджету тільки в одному випадку – якщо 
відповідачем є орган місцевого самовряду-
вання, його посадова чи службова особа. На 
практиці ж існувала проблема стягнення су-
дових витрат з Державного бюджету, як це 
прямо передбачалось ч. 1 ст. 94 КАС Украї-
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ни. У зв’язку з цим суд, приймаючи рішен-
ня на користь сторони, яка не є суб’єктом 
владних повноважень, для того, щоб дій-
сно захистити її інтереси, повинен був по-
рушувати зазначену норму і присуджувати 
стягнення понесених нею судових витрат з 
місцевого бюджету. Подібна практика, напри-
клад, відображена у рішеннях Київського апе-
ляційного адміністративного суду від 30 верес-
ня 2010 року по справі № 2а-133346/09/2670, 
від 21 жовтня 2010 року по справі № 2а-
12268/09/2670. Тому рекомендувалось при 
внесенні клопотання про розподіл судових 
витрат просити суд присудити стягнення су-
дового збору з місцевого бюджету, в який він 
був фактично зарахований, що допомагало 
уникнути зайвих труднощів, пов’язаних із 
виконанням судових рішень [3, с. 142]. 
Якщо судове рішення ухвалене на користь 

сторони – суб’єкта владних повноважень, суд 
присуджує з іншої сторони всі здійснені нею 
документально підтверджені судові витра-
ти, пов’язані із залученням свідків та прове-
денням судових експертиз. Відповідачу, на 
думку законодавця, не мають компенсува-
тися витрати на правову допомогу, витрати, 
пов’язані із прибуттям до суду та інші судові 
витрати, окрім чітко визначених законом ви-
трат на доказування (ч. 2 ст. 94 КАС України), 
оскільки суб’єкт владних повноважень пови-
нен нести усі ризики, пов’язані з прийняттям 
ним рішень, вчиненням дій чи допущенням 
бездіяльності, у тому числі необхідність від-
стоювати правомірність своєї поведінки в 
адміністративному суді. Такі обмеження у 
можливостях суб’єктів владних повноважень 
свідчать про загальну спрямованість адміні-
стративного судочинства на захист прав, сво-
бод та інтересів фізичних та юридичних осіб 
у спірних відносинах із владою [4, с. 617]. 
У випадках, коли адміністративний по-

зов задоволено частково, судові витрати, 
здійснені позивачем, присуджуються йому 
відповідно до задоволених вимог, а відпо-
відачу – відповідно до тієї частини вимог, 
у задоволенні яких позивачеві відмовлено. 
Тоді на практиці розподіл судових витрат 
виглядає наступним чином: наприклад, у 
справі про стягнення 120 тис. грн. за шко-
ду, завдану незаконним рішенням суб’єкта 
владних повноважень, позивачем здійснено 

судові витрати на суму 1 тис. грн., а витрати 
відповідача, пов’язані із залученням свідків 
та проведенням судових експертиз, станов-
лять 500 грн. Постановою адміністративно-
го суду позов задоволено частково і стягнуто 
на користь позивача 80 тис. грн., тобто вимо-
ги позивача задоволено на 80 %. Таким чи-
ном, позивачу має бути компенсовано 80 % 
його судових витрат, тобто 800 грн., а відпо-
відачеві – 20 % здійснених ним судових ви-
трат, тобто 100 грн. Провівши взаємозалік, 
суд присуджує із відповідача на користь по-
зивача 700 грн. судових витрат. 
По-іншому виглядатиме розподіл судо-

вих витрат у випадках, коли адміністратив-
ний позов особи містить декілька вимог не 
грошового характеру: розмір компенсації 
судових витрат суд визначає, виходячи із 
кількості (а не розміру) задоволених/незадо-
волених позовних вимог. При задоволенні 
однієї вимоги з двох витрати відшкодовува-
тимуться за схемою 50 % позивачу і 50 % від-
повідачу, однієї із трьох вимог – 33 % пози-
вачу і 67 % відповідачу, двох із трьох вимог 
– 67 % позивачу і 33 % відповідачу і так далі. 
У разі відмови у задоволенні позовних 

вимог позивача, звільненого від сплати 
судових витрат, а також залишення адмі-
ністративного позову без розгляду судові 
витрати, понесені відповідачем, компен-
суються за рахунок Державного бюджету 
України. Проте, підлягають компенсації не 
всі судові витрати, а лише документально 
підтверджені витрати відповідача, пов’язані 
із залученням свідків та проведенням судо-
вих експертиз. Слушною видається думка 
про те, що це правило не має застосовува-
тися, якщо позов залишено без розгляду 
внаслідок повторного неприбуття позива-
ча або за його клопотанням, оскільки таке 
рішення є результатом волевиявлення по-
зивача, а тому тягар судових витрат відпо-
відача повинен покладатися на позивача, а 
не на Державний бюджет України [5]. При 
цьому, слід зазначити, що під „документаль-
ним підтвердженням” судових витрат розу-
міються договори, акти виконаних робіт або 
наданих послуг, квитки, чеки, квитанції та 
інші документи, що засвідчують здійснення 
відповідних судових витрат. 
У справах, у яких позивачем є суб’єкт 
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владних повноважень, а відповідачем – фі-
зична чи юридична особа, судові витрати, 
здійснені позивачем, з відповідача не стя-
гуються. Якщо обидві сторони є суб’єктами 
владних повноважень, тоді сторона, на ко-
ристь якої ухвалено рішення, має право на 
компенсацію іншою стороною здійснених 
нею документально підтверджених судових 
витрат, пов’язаних із залученням свідків та 
проведенням судових експертиз.
У разі відмови позивача від адміністра-

тивного позову понесені ним витрати від-
повідачем не відшкодовуються, а витрати 
відповідача за його заявою стягуються із по-
зивача, крім випадків, коли позивач звільне-
ний від сплати судових витрат. Однак якщо 
позивач відмовився від адміністративного 
позову внаслідок задоволення його відпові-
дачем після подання адміністративного по-
зову, то суд за заявою позивача присуджує 
всі понесені ним у справі витрати із відпо-
відача (ст. 95 КАС України). Якщо спір ви-
рішується шляхом примирення і сторони 
не дійшли згоди щодо розподілу судових 
витрат, то кожна сторона у справі несе по-
ловину судових витрат (ст. 96 КАС України).
Хоча в ст. 94 КАС України прямо не вка-

зано на участь третіх осіб у розподілі судових 
витрат, але, зважаючи на те, що треті особи із 
самостійними вимогами на предмет спору при-
рівняні за своїм процесуальним статусом до по-
зивача (ч.1 ст. 54 КАС України), то зрозуміло, 
що на них розповсюджуються всі вищезазна-
чені правила. Водночас, стосовно третіх осіб, 
які не заявляють самостійних вимог на пред-
мет спору, на нашу думку, також допустиме 
застосування положень ст. 94 КАС України за 
аналогією. Отже, вони можуть розраховувати 
на компенсацію своїх судових витрат за раху-
нок відповідача (відповідного бюджету), якщо 
вони брали участь з боку сторони, яка не є 
суб’єктом владних повноважень, і суб’єкт влад-
них повноважень програв справу.
Рішення про розподіл судових витрат ві-

дображається у резолютивній частині судо-
вого рішення, а також може бути викладено 
у додатковій постанові чи ухвалі суду (п. 3 
ч. 1 ст. 168 КАС України). 
Розподіл судових витрат може бути змі-

нений при зміні рішення суду першої ін-
станції або ухваленні нового рішення судом 

апеляційної чи касаційної інстанції. При 
цьому слід враховувати, чи ухвалено судове 
рішення на користь особи, яка його оскар-
жувала. Під правила ч. 6 ст. 94 КАС України 
підпадають і випадки, коли справа перегля-
дається Верховним Судом України (відпо-
відні уточнення нарешті внесені Законом 
№ 192–VІІІ від 12.02.2015 р.). Розподіл су-
дових витрат може бути змінено й у разі 
ухвалення нового рішення у справі за на-
слідками провадження за нововиявленими 
обставинами. При закритті провадження за 
нововиявленими обставинами через відмо-
ву особи від заяви про перегляд або якщо 
таку заяву залишено без задоволення, суд 
може присудити з особи, яка її подала, на 
користь інших осіб, які беруть участь у спра-
ві, понесені ними судові витрати, якщо вони 
заявлять відповідне клопотання (ч. 2 ст. 251, 
ч. 3 ст. 253 КАС України).
Докладне вивчення теорій розподілу 

судових витрат англо-американської і рома-
но-германської шкіл процесуального права 
(теорії покарання, відшкодування, причин-
ності, правового захисту) висвітлені в ро-
боті російського вченого О. Столярова [2] і 
зроблено висновок, що в основу більшості 
кодифікованих процесуальних актів покла-
дено основне правило: витрати відшкодо-
вуються (компенсуються) тією особою, не 
на користь якої ухвалено судове рішення. 
Оскільки безапеляційне слідування цьому 
правилу може призвести до несправедли-
вого вирішення питання щодо компенсації 
судових витрат, то із загального правила 
законодавцем передбачаються виключен-
ня, які у різних юрисдикційних процесах 
зумовлені їхньою специфікою. Аналогічний 
підхід використано і у вітчизняному законо-
давстві з адміністративного судочинства: за-
гальне правило + виключення, пов’язані із 
певними умовами щодо: 1) суб’єктного скла-
ду учасників публічно-правового конфлікту; 
2) обсягу задоволення позову; 3) пільгового 
режиму сплати судових витрат; 4) дій сто-
рін (відмова позивача від адміністративного 
позову;примирення сторін); 5) дій і рішень 
суду вищестоящої інстанції. 
На наш погляд, доречно розглянути 

питання розподілу судових витрат у прак-
тичній діяльності адміністративних судів. 
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Так, аналітичний огляд судових рішень в 
адміністративних справах, розглянутих ад-
міністративними судами в поточний рік, за 
даними Єдиного державного реєстру су-
дових рішень, дозволяє зробити наступні 
висновки. Протягом вказаного періоду в 
Україні ухвалено 120580 постанов в адмі-
ністративних справах, з них у 39088 (32%) 
випадках згадується про судові витрати в 
описово-мотивувальній чи резолютивній 
частині судового рішення (схожа відсотко-
ва тенденція існувала і в минулих роках, 
наприклад, в 2011 році серед 10866 поста-
нов лише 3202 згадували про судові витра-
ти). Серед особливостей, які вирізняють 
такі згадування, зустрічаються: вказівка на 
стягнення з Державного бюджету Украї-
ни на користь фізичної особи певної суми 
коштів; вказівка на стягнення з місцевого 
бюджету на користь фізичної особи певної 
суми коштів (як правило, судового збору), 
присудження на користь юридичної осо-
би здійснених нею документально підтвер-
джених судових витрат з Державного бюдже-
ту України, вказівка на те, що судові витрати, 
визначені ст. 94 КАС України відсутні або 
судові витрати розподілу не підлягають 
(наприклад, постанова Київського окруж-
ного адміністративного суду № 810/860/15 
від 05.05.2015 р.). Характерним є те, що у 
жодній із розглянутих за цей період справ, 
пов’язаної із притягненням до адміністра-
тивної відповідальності, судові витрати не 
визначались, і навпаки, у справах про спо-
ри із податковими органами, здебільшого, 
вирішено питання про розподіл судових 
витрат. Також слід відмітити, що рішення 
про стягнення коштів за проведення судо-
вої експертизи, як правило, оформляється у 
формі додаткового рішення. Формулювання 
положень, які стосуються судових витрат, у 
суддів є різним. Водночас, констатується той 
факт, що хоча і є у постановах посилання на 
ст. 94 КАС України (керуючись, зокрема, й 
ст. 94 КАС), словосполучення „розподіл судо-
вих витрат” не зустрічається (наприклад, по-
станова Окружного адміністративного суду м. 
Києва № 826/9050/14 від 10.04.2015 р.), рід-
ко вживається термін „присудити, прису-
дження” (використаний у ст. 94 КАС Укра-
їни), частіше – „стягнути на користь особи, 

з особи”.
Недоліками постанов в адміністратив-

них справах в частині визначення розподілу 
судових витрат, на нашу думку, можна на-
звати: 1) відсутність вказівки на види судо-
вих витрат, які підлягають відшкодуванню 
(компенсації); 2) в описово-мотивувальній 
частині постанови відсутність посилань на 
положення ст. 94 КАС та інші статті, що сто-
суються судових витрат („керуючись ст.ст. 
…….КАС України”), при цьому вирішення 
в резолютивній частині питання про стяг-
нення з тієї чи іншої особи судового збору, 
інших судових витрат; і навпаки – вказівка в 
завершенні описово-мотивувальної частини 
на ст. 94 КАС України і невирішеність пи-
тання про судові витрати – в резолютивній 
частині; 3) при наголошенні на необхідності 
оплати певних витрат, не уточнюється, що 
ці витрати є судовими; 4) наявність посилань 
на ч. 3 ст. 94 КАС України із роз’ясненням 
щодо задоволення адміністративного по-
зову частково – в мотивувальній частині 
постанови, а не в резолютивній як фактич-
не рішення про розподіл судових витрат;-
5) проголошення тези про залишення судом 
судових витрат за позивачем без будь-якої 
нормативно-правової регламентації.

Висновки
Таким чином, правозастосовна практика 

у сфері розподілу судових витрат в адміні-
стративному судочинстві потребує, на наш 
погляд, удосконалення шляхом вироблен-
ня єдиних підходів до викладу у судових 
рішеннях положень, які стосуються цього 
правового інституту. Такі підходи можуть 
бути предметом оглядового листа Вищого 
адміністративного суду України. 
Разом з тим, законодавчі новели, зо-

крема, й КАС України, видаються вдали-
ми, оскільки будь-яке звільнення органів 
державної влади від сплати судового збору 
мало наслідком зменшення рівня фінансу-
вання судів. Адже відповідно до ст. 9 Закону 
України „Про судовий збір” кошти судово-
го збору, який сплачується до спеціального 
фонду Державного бюджету України, спря-
мовуються на забезпечення здійснення су-
дочинства та функціонування органів судо-
вої влади. Окрім того, звільнення окремих 
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органів державної влади від сплати судового 
збору не повною мірою узгоджується з п. 2 
ч. 3 ст. 129 Конституції України, відповідно 
до якого основними засадами судочинства 
в Україні є рівність всіх учасників судового 
процесу перед законом і судом, що дістало 
відповідне відтворення у Законі України 
„Про судоустрій і статус суддів”, а також у 
КАС України (ст. 7).
Для забезпечення ефективного здій-

снення правосуддя в адміністративних 
справах, доступу до суду, справедливого 
відшкодування понесених витрат під час 
такого судочинства, дієвого мехінізму ком-
пенсації обгрунтованих судових витрат, які 
повинна нести особа у звязку з порушенням 
іншою особою її прав та охоронюваних за-
коном інтересів, з метою зменшення видат-
ків з Державного бюджету України і дисци-
плінування, перш за все, суб’єктів владних 
повноважень, пропонується ст. 94 КАС ви-
класти у наступній редакції: „Ч. 1 Стороні, 
на користь якої ухвалено судове рішення, 
суд присуджує з другої сторони понесені 
нею і документально підтверджені судові 
витрати. Ч. 2 Якщо адміністративний по-
зов задоволено частково, судові витрати, 
здійснені позивачем, присуджуються йому 
відповідно до задоволених вимог, а відпові-
дачу – відповідно до тієї частини вимог, у за-
доволенні яких позивачеві відмовлено. Ч. 3 
Якщо сторону, на користь якої ухвалено су-
дове рішення, звільнено від оплати судових 
витрат, з другої сторони стягуються судові 
витрати на користь осіб, що їх понесли, про-
порційно до задоволеної чи відхиленої час-
тини вимог. Ч. 4 Якщо позивача, на користь 
якого ухвалено судове рішення, звільнено 
від сплати судового збору, або якщо він ско-
ристався безоплатною правовою допомо-
гою, такі витрати стягуються з відповідача 
в дохід держави пропорційно до розміру 
задоволеної частини вимог. Ч. 5 У разі від-
мови у задоволенні позовних вимог позива-
ча, звільненого від сплати судових витрат, а 
також залишення адміністративного позову 
без розгляду судові витрати, понесені від-
повідачем, компенсуються позивачем. Ч. 6 
Якщо суд апеляційної, касаційної інстанції 
чи Верховний Суд України, не повертаючи 
адміністративної справи на новий розгляд, 

змінить судове рішення або ухвалить нове, 
він відповідно змінює розподіл судових ви-
трат”. 
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SUMMARY 
In the article the questions of allocation of 

judicial charges are examined in the administrative 
legal proceeding of Ukraine, their essence and 
normative adjusting, directions of improvement 
of current legislation are offered concerning 
allocation of judicial charges.



Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

46Íàøå ïðàâî ¹ 6, 2015

ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÀ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÜ 
ÇÀ ÏÐÀÂÎÏÎÐÓØÅÍÍß 

Ó ÑÔÅÐ² ÇÅÌÅËÜÍÈÕ Â²ÄÍÎÑÈÍ

Постановка проблеми
Одним із найбільш важливих засобів за-

хисту земельних правовідносин є контроль 
з боку відповідних державних органів за 
додержанням норм законодавства у даній 
сфері, виявлення порушень та притягнен-
ня правопорушників до юридичної відпо-
відальності. Таким чином, юридична від-
повідальність постає необхідною правовою 
гарантією законності у сфері земельних від-
носин. 

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Теоретичні засади адміністративної 
відповідальності розглядались у працях 
таких відомих вітчизняних та зарубіжних 
учених, як В. Авер’янов, Д. Бахрах, Ю. Би-
тяк, І. Голосніченко, А. Комзюк, Б. Лаза-

рєв, Ю. Шемшученко та ін. Загальним пи-
танням адміністративної відповідальності 
за земельні правопорушення присвячено 
дослідження О. Бєлікової, Н. Бондарчук, 
І. Каракаша, М. Клименко, П. Кулинича, 
Л. Мілімко, О. Погрібного, А. Правдюка, 
В. Семчика, М. Шульги. Окремі аспекти 
адміністративної відповідальності у сфері 
земельних відносин розглядалися у працях 
О. Мірошниченко, В. Ремінного, О. Синьо-
ва, С. Слюсаренка, О. Стукаленка, І. Фе-
дорчака, Ю. Чиж та ін.

Невирішені раніше проблеми
Проте слід зауважити, що адміністра-

тивна та земельна реформи, які відбува-
ються наразі в Україні, а також високий 
рівень правопорушень у сфері земельних 
відносин вимагають постійного перегляду 
стану адміністративно-правового регулю-
вання земельних відносин і, насамперед, 
аналізу змісту нормативно-правових актів, 
які регулюють питання адміністративної 
відповідальності за правопорушення у да-
ній галузі, з метою вдосконалення практи-
ки їх реалізації.

Метою даної статті є дослідження ад-
міністративної відповідальності за право-
порушення у сфері земельних відносин, що 
передбачає визначення поняття та особли-
востей адміністративної відповідальності 
у сфері земельних відносин, аналіз стану 
чинного законодавства, що стосується ад-
міністративної відповідальності за право-

Определены сущность и специфика ад-
министративной ответственности за пра-
вонарушения в сфере земельных отношений. 
Рассмотрено современное состояние право-
вого обеспечения административной ответ-
ственности в сфере земельных отношений в 
Украине. Дан анализ содержания основных 
нормативно-правовых актов, регулирующих 
вопросы административной ответственно-
сти за правонарушения в сфере земельных 
отношений.

Ключові слова: адміністративна відповідаль-
ність, земельні відносини, адміністративне право-
порушення, адміністративне стягнення, держав-
ний контроль.
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порушення у даній сфері, та визначення 
заходів щодо підвищення ефективності ін-
ституту адміністративної відповідальності у 
сфері земельних відносин в Україні.

Виклад основного матеріалу
У сфері земельних відносин застосову-

ються різні види юридичної відповідаль-
ності – кримінальна, адміністративна, ци-
вільна, дисциплінарна. Найпоширенішим 
видом юридичної відповідальності за пра-
вопорушення у сфері земельних відносин 
є адміністративна відповідальність. Адмі-
ністративна відповідальність є видом юри-
дичної відповідальності, що виникає при 
скоєнні правопорушень у публічно-право-
вій сфері. Адміністративно-правова наука 
розглядає адміністративну відповідальність 
як вид юридичної відповідальності за по-
рушення адміністративно-правових норм 
на основі застосування адміністративних 
стягнень [1, с.121]. В. Авер’янов визначає 
адміністративну відповідальність як різно-
вид юридичної відповідальності, що ста-
новить собою сукупність адміністративних 
правовідносин, які виникають у зв’язку із 
застосуванням уповноваженими органами 
(посадовими особами) до осіб, що вчини-
ли адміністративний проступок, перед-
бачених нормами адміністративного пра-
ва особливих санкцій – адміністративних 
стягнень [2, c. 430]. Під адміністративною 
відповідальністю у сфері земельних відно-
син розуміють застосовування уповноваже-
ними на те державними органами санкцій, 
передбачених адміністративно-правовою 
нормою, до осіб, які порушили вимоги зе-
мельного законодавства [3, с.8]. Л. Мілімко 
пропонує визначення адміністративної від-
повідальності у сфері земельних відносин 
як виконання суб’єктом, який вчинив ад-
міністративний проступок у сфері земель-
них відносин, примусово застосованих до 
нього, за визначеною процедурою, заходів 
впливу, встановлених державою і реалізо-
ваних спеціально уповноваженими орга-
нами чи посадовими особами з метою охо-
рони земельних відносин, попередження 
правопорушень та виховання і покарання 
винного [4, с.16]. Аналізуючи характерні 
ознаки адміністративної відповідальності, 

сучасні дослідники зазначають, що вона: є 
нормативно визначеною і встановлюється 
виключно законодавчими актами; має пу-
блічний характер; є засобом охорони вста-
новленого державою правопорядку; су-
проводжується державним та громадським 
осудом діяння і правопорушника; об’єктом 
охорони є суспільні відносини, що регулю-
ються не лише адміністративним правом, 
а й іншими галузями права, що відрізняє 
її від цивільно-правової та дисциплінарної 
відповідальності; до неї притягаються осо-
би, в яких немає стійких організаційних 
зв’язків із суб’єктами примусу; суб’єктами, 
які притягають до адміністративної відпо-
відальності, є уповноважені публічні орга-
ни та їх посадові особи; реалізується за від-
повідною процедурою [4, с.15; 5, с.194]. 
Правовою підставою для застосування 

заходів впливу та притягнення до адміні-
стративної відповідальності є вчинення 
адміністративного правопорушення. Згід-
но зі ст.9 Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення, адміністративним 
правопорушенням визнається протиправ-
на, винна (навмисна чи необережна) дія 
чи бездіяльність, що посягає на державний 
чи суспільний порядок, власність, права та 
волю громадян, на встановлений порядок 
управління, за яку законодавством перед-
бачена адміністративна відповідальність 
[6]. Виходячи з даних ознак як фактичних 
підстав для адміністративної відповідаль-
ності, сучасні науковці пропонують розумі-
ти під адміністративним проступком у сфе-
рі земельних правовідносин протиправне, 
винне (навмисне або необережне) з невели-
ким ступенем суспільної небезпеки діяння 
(дію чи без діяння), скоєне суб’єктом делік-
ту у сфері реалізації прав і законних інте-
ресів землевласників і землекористувачів, 
порядку управління, раціонального вико-
ристання, відтворення та охорони земель-
них ділянок, за що передбачено адміністра-
тивну відповідальність [7, с.164]. Залежно 
від виду об’єктів адміністративні проступ-
ки у сфері земельних відносин можна по-
ділити на такі, що посягають на: земельні 
відносини майнового характеру; суспільні 
відносини у сфері управління земельними 
відносинами; суспільні відносини у сфері 
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раціонального використання, відновлення 
та охорони земель (екологічної спрямова-
ності) [4, с.13]. П. Кулинич серед об’єктів 
правопорушень у сфері земельних відно-
син пропонує виділяти: 1) суспільні земель-
ні відносини; 2) права і законні інтереси 
власників, землекористувачів, у тому числі 
орендарів, та інтереси українського народу; 
3) суспільні відносини у сфері використання 
та охорони земель; 4) земельний правопо-
рядок [8, с.372]. О. Слюсаренко класифікує 
правопорушення у сфері земельних відно-
син, розподіляючи їх на: спрямовані проти 
встановленого порядку розпорядженням 
землею; спрямовані проти вимог викорис-
тання цільового, раціонального викорис-
тання земель у сільському, лісовому госпо-
дарстві та в інших галузях господарського 
виробництва; пов’язані з недотриманням 
чи неналежним виконанням екологічних 
норм та приписів [9, с.167].
Згідно зі ст. 211 Земельного Кодексу 

України громадяни та юридичні особи не-
суть цивільну, адміністративну або кримі-
нальну відповідальність за цілу низку по-
рушень, серед яких, зокрема: а) укладення 
угод з порушенням земельного законодав-
ства; б) самовільне зайняття земельних ді-
лянок; в) псування сільськогосподарських 
угідь та інших земель, їх забруднення хіміч-
ними та радіоактивними речовинами і стіч-
ними водами, засмічення промисловими, 
побутовими та іншими відходами; г) роз-
міщення, проектування, будівництво, вве-
дення в дію об’єктів, що негативно вплива-
ють на стан земель; ґ) невиконання вимог 
щодо використання земель за цільовим 
призначенням; д) порушення строків по-
вернення тимчасово займаних земель або 
невиконання обов’язків щодо приведення 
їх у стан, придатний для використання за 
призначенням; е) знищення межових зна-
ків; є) приховування від обліку і реєстра-
ції та перекручення даних про стан земель, 
розміри та кількість земельних ділянок; 
ж) непроведення рекультивації поруше-
них земель; з) знищення або пошкодження 
протиерозійних і гідротехнічних споруд, 
захисних насаджень; и) невиконання умов 
знімання, збереження і нанесення родючо-
го шару ґрунту; і) відхилення від затвердже-

них проектів землеустрою; використання 
земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення для ведення товарного вироб-
ництва без затверджених у випадках, ви-
значених законом, проектів землеустрою, 
що забезпечують еколого-економічне об-
ґрунтування сівозміни та впорядкування 
угідь; ї) ухилення від державної реєстрації 
земельних ділянок та подання недосто-
вірної інформації щодо них; й) порушен-
ня строків розгляду заяв щодо відведення 
земельних ділянок; к) порушення строку 
видачі державного акта на право власності 
на земельну ділянку [10, ч.1 ст.221]. Наве-
дений перелік порушень не є вичерпним, 
законом може бути встановлено відпові-
дальність й за інші порушення земельного 
законодавства [10, ч.2 ст.221]. Проте слід 
зазначити, що Земельний кодекс України 
не визначає, за які саме правопорушення 
настає адміністративна відповідальність. 
Кодекс закріплює лише диспозиції норм, 
які визначають діяння як правопорушення 
у сфері земельних відносин, тоді як норми, 
що містять санкції за ці діяння, встанов-
люються іншими правовими актами. Так, 
адміністративні правопорушення у сфері 
земельних відносин визначаються, перш за 
все, Кодексом України про адміністративні 
правопорушення, а також Законами Укра-
їни «Про відповідальність підприємств, їх 
об’єднань, установ та організацій за право-
порушення у сфері містобудування», «Про 
забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення», «Про охорону 
земель» та ін. Норми більшості інших за-
конодавчих актів у даній сфері (насампе-
ред, Законів України «Про землеустрій», 
«Про топографо-геодезичну і картографіч-
ну діяльність», «Про використання земель 
оборони» та ін.), так само, як і норми Зе-
мельного кодексу, носять описовий склад, 
вказують на певні норми та правила, що 
мають загальні ознаки адміністративного 
правопорушення, але безпосередньо не пе-
редбачають адміністративні санкції за по-
рушення земельного законодавства. Так, 
А. Правдюк відзначає, що більшість норм 
чинного Земельного кодексу, що стосують-
ся юридичної відповідальності за земельні 
правопорушення, наразі зовсім не діють і 
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не може застосовуватися у правозастосов-
ній діяльності, як і інші нормативно-пра-
вові акти з охорони земельного законодав-
ства, що мають декларативний характер. 
Крім того, окремі норми законів повторю-
ються в Земельному кодексі України, у той 
час, як кожне конкретне правопорушення 
повинно мати таку кількість ознак, які б ви-
діляли його з загального масиву правопо-
рушень шляхом визначення його основних 
характеристик [11, с.217]. 
Єдиним кодифікованим нормативно-

правовим актом, що встановлює адміністра-
тивну відповідальність за правопорушення 
у сфері земельних відносин, є Кодекс Укра-
їни про адміністративні правопорушення. 
Склади земельних правопорушень містять-
ся у главі 7 КУпАП «Адміністративні право-
порушення у сфері охорони природи, ви-
користання природних ресурсів, охорони 
культурної спадщини» КУпАП, ст. 52–56 
якого безпосередньо передбачають адміні-
стративну відповідальність за порушення 
земельного законодавства [6]. Згідно з Ко-
дексом, адміністративна відповідальність 
настає за: псування і забруднення сіль-
ськогосподарських та інших земель (ст.52); 
порушення правил використання земель 
(ст.53); самовільне зайняття земельної ді-
лянки (ст.53.1); перекручення або при-
ховування даних державного земельного 
кадастру (ст.53.2); зняття та перенесення 
ґрунтового покриву земельних ділянок без 
спеціального дозволу (ст.53.3); незаконне 
заволодіння ґрунтовим покривом земель 
(ст.53.4); порушення строку погодження 
(відмови у погодженні) документації із зем-
леустрою (ст.53.5); порушення законодав-
ства про Державний земельний кадастр 
(ст.53.6); порушення строків повернення 
тимчасово зайнятих земель або не приве-
дення їх у стан, придатний для викорис-
тання за призначенням (ст.54); порушен-
ня правил землеустрою (ст.55); знищення 
межових знаків (ст.56) [6].
Деякі дослідники вважають, що адмі-

ністративна відповідальність за правопо-
рушення, пов’язані із земельними відно-
синами, передбачається і в інших статтях 
Кодексу України про адміністративні пра-
вопорушення. Так В. Семчик, П. Кулинич 

та М. Шульга до підстав притягнення до 
адміністративної відповідальності відно-
сять такі правопорушення, як: незаконне 
використання земель державного лісового 
фонду (ст.63), знищення або пошкодження 
полезахисних лісових смуг і захисних на-
саджень (ст.65.1), пошкодження сінокосів 
і пасовищних угідь на землях державного 
лісового фонду [8, с.376]. О. Погрібний,-
І. Каракаш, М. Кліменко до адміністра-
тивних порушень, що пов’язані із земель-
ними відносинами, відносять: порушення 
законодавства про захист рослин (ст.83.1); 
правопорушення у сфері промисловості 
(ст.96 – порушення вимог законодавства, 
будівельних норм, державних стандартів 
і правил під час будівництва); правопору-
шення у сільському господарстві (ст.104 
– потрава посівів, зіпсуття або знищення 
врожаю сільськогосподарських культур, 
пошкодження насаджень сільськогоспо-
дарських підприємств, державних, гро-
мадських, фермерських господарств); пра-
вопорушення у сфері управління (ст.188.5 
– невиконання розпоряджень чи приписів 
посадових осіб органів, які здійснюють дер-
жавний контроль у галузі охорони навко-
лишнього природного середовища, вико-
ристання природних ресурсів, радіаційної 
безпеки або охорону природних ресурсів) 
та ін. [12, с.291; 13, с.419-430].
Проте, аналізуючи зміст даних норм 

Кодексу України про адміністративні пра-
вопорушення, маємо погодитися з думкою 
таких вчених, як А. Правдюк та О. Мирош-
ниченко, які вважають, що дані правопору-
шення треба розглядати в контексті право-
порушень, пов’язаних не з земельними, а з 
іншими суспільними відносинами – у сфері 
охорони природи, промисловості, будівни-
цтві, сільському господарстві та ін. [14, с.3; 
11, с.216], адже, по-перше, дані правопору-
шення безпосередньо не пов’язані з тими, 
що встановлюються у ст. 211 Земельного 
кодексу України, а по-друге,  вони містять-
ся у різних розділах Кодексу України про 
адміністративні правопорушення. А. Прав-
дюк, зокрема, зазначає, що норми ст.104 
КУпАП, дійсно, мають багато спільного зі 
ст.52 КУпАП (псування і забруднення сіль-
ськогосподарських та інших земель), проте 
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об’єкт у цих правопорушень різний: якщо 
об’єктом правопорушень, згідно зі ст.52, є 
суспільні відносини у сфері використання 
природних ресурсів, то, згідно зі ст.104, та-
ким об’єктом є суспільні відносини у сіль-
ському господарстві [11, с.216].
Адміністративна відповідальність ви-

являється у вигляді адміністративного 
стягнення. За адміністративні правопору-
шення можуть застосовуватись такі види 
стягнень, як офіційне попередження; 
штраф; оплатне вилучення предмета, який 
став знаряддям вчинення або безпосеред-
нім об’єктом адміністративного правопо-
рушення; конфіскація предмета, який на-
лежав власнику і став знаряддям вчинення 
або безпосереднім об’єктом адміністратив-
ного правопорушення; позбавлення спе-
ціального права, наданого громадянинові; 
громадські роботи, виправні роботи; адмі-
ністративний арешт [6, ст.24]. Аналіз статей 
чинного Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення, якими встановлені 
адміністративні стягнення за порушення у 
сфері земельних відносин, дає можливість 
стверджувати, що наразі серед усіх видів 
стягнень за порушення у сфері земельних 
відносин найбільш впливовим є штраф. Ця 
міра поєднує в собі і моральний, і матері-
альний вплив на правопорушника. При 
його накладенні конкретний розмір штра-
фу визначається в межах санкції конкретної 
статті Кодексу України про адміністративні 
правопорушення залежно від провини, з 
урахуванням майнового статусу винного, 
а також обставин, що пом’якшують або об-
тяжують адміністративну відповідальність. 
Сучасні дослідники підкреслюють, що сьо-
годні штраф є майже єдиним адміністра-
тивним стягненням за проступки у сфері 
земельних відносин. Так, зокрема, Л. Мі-
лімко, стверджуючи, що наразі штраф як 
вид адміністративного стягнення не здат-
ний повноцінно виконувати превентивну, 
виховну і каральну функції, наполягає на 
необхідності збільшення розміру штрафу 
за всі адміністративні проступки у сфері зе-
мельних відносин [4, с.17].
Більшість дослідників підкреслює, що 

до адміністративної відповідальності, згід-
но з Кодексом України про адміністративні 

правопорушення, можуть бути притягнені 
лише громадяни, які мають земельні ділян-
ки на праві власності або на праві землеко-
ристування, посадові особи, а також пра-
цівники підприємств, установ, організацій 
[4, с.16; 5, с.194]. Юридична ж особа не є 
суб’єктом адміністративної відповідальнос-
ті згідно з нормами Кодексу України про 
адміністративні правопорушення. Проте 
слід погодитися з думкою таких дослідни-
ків, як Л. Мілімко, Ю. Чиж, С. Слюсарен-
ко та ін., які відзначають, що відповідно 
до інших законодавчих актів (зокрема, до 
Закону України «Про відповідальність під-
приємств, їх об’єднань, установ та організа-
цій за правопорушення у сфері містобуду-
вання»), юридична особа може визнаватись 
суб’єктом адміністративної відповідальнос-
ті. С. Слюсаренко наголошує, що «поза меж-
ами Кодексу України про адміністративні 
правопорушення діє ціла низка законів, які 
встановлюють відповідальність юридичних 
осіб за вчинення протиправних дій. І хоча 
такі дії не віднесені законодавством до ад-
міністративних правопорушень, а відпові-
дальність за них не названа безпосередньо 
адміністративною (зокрема санкції, які за-
стосовуються до правопорушників названі 
фінансовими (економічними), а не стяг-
неннями), вони мають багато їх ознак» [9, 
с.170]. Так, зокрема, притягнення до адмі-
ністративної відповідальності юридичних 
осіб передбачено Законом України «Про 
забезпечення санітарного та епідемічно-
го благополуччя населення», у ст.46 якого 
міститься положення, що до підприємств, 
установ, організацій можуть застосовува-
тися фінансові санкції у вигляді штрафу. 
С. Слюсаренко підкреслює, що на користь 
того, що в даному випадку відносини щодо 
застосування до порушників (юридичних 
осіб) фінансових санкцій є відносинами 
саме адміністративної відповідальності, 
свідчать результати вивчення правової 
природи цих санкцій: «накладення на під-
приємство, установу або організацію штра-
фу», безперечно, є ретроспективною юри-
дичною відповідальністю, яка полягає в 
«обов’язку юридичної особи-порушника 
понести негативні наслідки у вигляді стяг-
нень, які від імені держави накладають по-
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садові особи уповноважених органів» [15, 
с. 7]. Тож суб’єктами адміністративної від-
повідальності за проступки, передбачені, 
зокрема, статтями 52, 53-1, 53-3, 54, 55, 56 
Кодексу України про адміністративні пра-
вопорушення, мають бути також і юридич-
ні особи.
Аналіз сучасного стану законодавства 

України з питань адміністративної відпо-
відальності у сфері земельних відносин 
дозволяє відзначити цілу низку вад, що 
призводить до суттєвого зниження ефек-
тивності його застосування на практиці. 
Це зумовлюється, зокрема, неузгодженіс-
тю, дублюванням, а, подекуди, й протиріч-
чям приписів Земельного кодексу України, 
Кодексу України про адміністративні пра-
вопорушення та низки законів, що перед-
бачають адміністративну відповідальність 
за земельні правопорушення, неточністю, 
надмірною загальністю і декларативністю 
норм чинного законодавства щодо форму-
лювань складів адміністративних правопо-
рушень у сфері земельних відносин, а та-
кож надмірним обмеженням кола стягнень 
за адміністративні правопорушення у сфері 
земельних відносин. Так, встановлено низ-
ку розбіжностей між Земельним кодексом 
України та Кодексом України про адміні-
стративні правопорушення – як у перелі-
ках порушень земельного законодавства, 
за які настає адміністративна відповідаль-
ність, так і у формулюванні самих складів 
правопорушень. О. Мірошниченко відзна-
чає наявність наразі такої ситуації, за якою 
у різних нормативних актах по-різному 
сформульовано однакові протиправні дії, 
що само по собі ускладнює процедуру при-
тягнення до адміністративної відповідаль-
ності [14, с.3]. Причому така ситуація є 
характерною й для інших законів у даній 
сфері – такі закони, як Закон України «Про 
відповідальність підприємств, їх об’єднань, 
установ та організацій за правопорушення 
у сфері містобудування» і Закон України 
«Про забезпечення санітарного та епіде-
мічного благополуччя населення», норма-
ми яких встановлюється адміністративна 
відповідальність громадян та посадових 
осіб, а також передбачається застосування 
фінансових санкцій до підприємств, уста-

нов, організацій за порушення санітарного 
законодавства, також, у свою чергу, поро-
джують правові колізії [11, с.218]. А. Прав-
дюк наголошує на тому, що норми земель-
ного законодавства, які є декларативними, 
дублюють одна одну і не встановлюють 
особливі умови правового регулювання 
земельних відносин, мають бути вилучені 
із земельного законодавства, що призведе 
до зменшення правових колізій, сприяти-
ме вдосконаленню правозастосовної діяль-
ності при застосуванні норм статей Кодексу 
України про адміністративні правопору-
шення [11, с.218]. Слід також погодитись 
із думкою таких дослідників, як О. Слюса-
ренко та Н. Бондарчук, які пропонують з 
метою посилення охорони земельних від-
носин посилити адміністративну відпові-
дальність за порушення вимог законодав-
ства у даній сфері шляхом збільшення видів 
стягнень за правопорушення у даній сфері, 
а також у разі повторного вчинення проти-
правних дій встановити підвищені санкції 
або передбачити альтернативні стягнення 
у Кодексі України про адміністративні пра-
вопорушення [9, с.10; 16, с.410].
Підвищенню ефективності адміністра-

тивної відповідальності також має сприяти 
низка заходів, пов’язана із профілактикою 
адміністративних правопорушень у земель-
них відносинах, а також застосуванням від-
новлювальних заходів впливу у даній сфері. 
До заходів профілактики адміністратив-
них порушень у сфері земельних відносин 
можна віднести: спостереження за станом 
земель; надання власникам і землекористу-
вачам обов’язкових до виконання вказівок 
з питань використання та охорони земель, 
усунення виявлених недоліків; одержання 
від органів виконавчої влади, землевлас-
ників і землекористувачів даних про наяв-
ність, стан і використання земельних угідь 
та ін. [16, с.410]. Формами прояву віднов-
лювальних заходів у земельних відносинах 
є: повернення землевласникам і землеко-
ристувачам самовільно захоплених чи не-
законно вилучених у них земель; доведен-
ня земельних ділянок до стану, придатного 
для використання після проведення роз-
відувальних робіт; погашення заборгова-
ності з земельного податку або орендної 
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плати за землю; відновлення принципу ви-
користання земель за цільовим призначен-
ням на випадок його порушення та ін. [16, 
с.410-411].

Висновки
Отже, адміністративна відповідальність, 

що передбачає застосування відповідними 
уповноваженими органами державної вла-
ди санкцій до осіб, які порушують норми 
законодавства у сфері земельних відносин, 
є одним з основних інструментів держави 
в регулюванні відносин у даній галузі. На-
лежне додержання вимог законодавства 
у сфері земельних відносин передбачає 
вжиття низки заходів щодо забезпечення 
ефективності адміністративної відповідаль-
ності, серед яких слід виділити:

- виявлення і усунення розбіжностей 
(невідповідностей, дублювань та ін.) у чин-
ному законодавстві щодо переліку пору-
шень у сфері земельних відносин, за які на-
стає адміністративна відповідальність, так і 
щодо формулювання самих складів право-
порушень, які потребують розширення і 
уточнення;

- запровадження адміністративної від-
повідальності юридичних осіб за правопо-
рушення у сфері земельних відносин, що 
передбачає чітке нормативне закріплення 
видів стягнень, які можуть застосовуватися 
до юридичних осіб, а також визначення по-
рядку відшкодування шкоди юридичними 
особами, винними у скоєнні адміністратив-
ного проступку;

- посилення відповідальності за по-
рушення вимог законодавства у сфері зе-
мельних відносин, що передбачає підви-
щення санкцій у разі повторного скоєння 
правопорушень, а також розширення кола 
видів стягнень за правопорушення у даній 
сфері;

- впровадження заходів профілактики 
адміністративних правопорушень у земель-
них відносинах, а також застосування від-
новлювальних заходів впливу у даній сфері.
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АНОТАЦІЯ 
Визначено сутність та характерні осо-

бливості адміністративної відповідальності у 
сфері земельних відносин. Розглянуто сучасний 
стан правового забезпечення адміністративної 
відповідальності у сфері земельних відносин в 
Україні. Проаналізовано зміст основних норма-
тивно-правових актів, що стосуються питань 
регулювання адміністративної відповідальнос-
ті за правопорушення у сфері земельних відно-
син.

SUMMARY 
The essence and specifi c features of the 

administrative responsibility in the land relations 
sphere are determined. The contemporary situation 
of legal ensuring of administrative responsibility in 
the land relations sphere in Ukraine is considered. 
The content of basic normative-legal acts which 
regulate the administrative responsibility for the 
offences in the land relations sphere is analyzed. 
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ÑÓÁ’ªÊÒÈ ÇÀÊÎÍÎÄÀÂ×Î¯ 
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Постановка проблеми
Визначення стратегічного курсу Украї-

ни на входження до Євросоюзу обумовило 
об’єктивну необхідність вдосконалення націо-
нальної системи законодавства, здатної забез-
печити життєдіяльність нашої країни в сучас-
них умовах. Сприяти досягненню зазначених 
перетворень, глибинних за своєю сутністю, 
покликана законотворчість як цілеспрямова-
на поступова діяльність, що має своєю метою 
врегулювання суспільних відносин шляхом 
пізнання та оцінки правових потреб суспіль-
ства і держави, створення законів та систе-
ми законодавства в цілому. Отже, побудова в 
Україні громадянського суспільства та право-
вої держави неможлива без вдосконалення 

законодавчого процесу, у тому числі інституту 
законодавчої ініціативи.
Реалізація права законодавчої ініціативи, 

тобто внесення законопроекту до парламенту, 
є реакцією на визрілу в суспільстві потребу в 
урегулюванні нормами права тієї чи іншої со-
ціальної проблеми, виявлення якої і є завдан-
ням суб’єктів права законодавчої ініціативи.

Аналіз останніх публікацій
Проблемні питання права законодавчої іні-

ціативи привертали на себе увагу таких учених, 
як О. В. Богачова, В. І. Борденюк, Г. С. Журав-
льова, О. В. Зайчук, О. Л. Копиленко, В. В. 
Кравченко, Л. Т. Кривенко, З. О. Погорєлова, 
А. М. Ришелюк,В. М. Шаповал, О. І. Ющик [1-
8] та багатьох інших. Поряд з тим, серед на-
уковців продовжують тривати дискусії щодо 
визначення як кола суб’єктів законодавчої 
ініціативи, так і меж їх повноважень. Тому ак-
туальність подальшої розробки цього питання 
зберігається і сьогодні, особливо в сучасних 
умовах реформування законодавства.

Мета статті полягає в проведенні аналізу 
поглядів науковців та діючого законодавства 
щодо визначення сутності права здійснення у 
Верховній раді України законодавчої ініціати-
ви її уповноваженими суб’єктами з урахуван-
ням особливостей законотворчої діяльності в 
державі на сучасному етапі.

Виклад основного матеріалу
В юридичній літературі немає чіткого ви-

значення поняття «суб’єктів законодавчої 

В статье рассмотрены теоретико-пра-
вовые вопросы сущности законодательной 
инициативы. Показаны отличия между 
понятиями «право законодательной иници-
ативы» и «законодательная инициатива». 
Раскрыто содержание права законодатель-
ной инициативы ее уполномоченных субъ-
ектов, среди которых: Президент Украины, 
народные депутаты Украины, Кабинет 
Министров Украины. Обоснована целесо-
образность внедрения на государственном 
уровне в Украине института народной за-
конодательной инициативы как наиболее 
перспективную концепцию реформирования 
механизма государственного управления.

Ключові слова: законодавча ініціатива, суб’єкти 
законодавчої ініціативи, Президент України, народ-
ні депутати України, Кабінет Міністрів України.
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ініціативи», натомість, замість нього, застосо-
вуються такі терміни як «право законодавчої 
ініціативи» та «законодавча ініціатива». Ці два 
терміни вживаються як синоніми, тоді як пра-
во законодавчої ініціативи лише надає мож-
ливість здійснювати певну дію, а законодавча 
ініціатива – це сама дія (сукупність дій), яка 
здійснюється на основі реалізації даного права.
Загальноприйнято, під законодавчою іні-

ціативою (фр. initiative від лат. initium – поча-
ток) розуміти стадію законодавчої процедури, 
що полягає у внесенні уповноваженим орга-
ном або посадовою особою (суб’єктом права 
законодавчої ініціативи) до парламенту офі-
ційної пропозиції про прийняття, зміну або 
скасування законодавчого акта. 
В науковій літературі зустрічаються й інші 

визначення даного терміну. Так, В. В. Крав-
ченко вважає, що під законодавчою ініціати-
вою слід розуміти офіційне внесення до Верхо-
вної Ради України уповноваженим суб’єктом 
законопроекту або пропозиції чи поправки до 
законопроекту [7, с. 302]. Л. Т. Кривенко ви-
значає законодавчу ініціативу як право вноси-
ти готові законопроекти і пропозиції про роз-
робку і прийняття нових законів, скасування 
та зміну діючих [6, с. 31]. 
Зазначимо, що законодавчу ініціативу, не 

можна зводити лише до пропозиції прийняти 
новий нормативний акт. Здійснення законо-
давчої ініціативи – це обов’язкова початкова 
стадія законодавчого процесу. З цього при-
воду М.А. Краснов і В.А. Кряжков визначають 
законодавчу ініціативу як перший етап зако-
нодавчого процесу, що означає внесення зако-
нопроекту на розгляд до законодавчого орга-
ну уповноваженою на те особою або органом 
– суб’єктом законодавчої ініціативи [9, с. 86].
Отже, поняття «законодавча ініціатива», в 

рамках парламентського законодавчого про-
цесу, має як мінімум два основних значення. 
По-перше, законодавчою ініціативою назива-
ють одну із стадій законодавчого процесу. По-
друге, її розглядають як певне приватне право 
уповноважених суб’єктів щодо внесення про-
ектів законів в законодавчий орган.
В свою чергу, право законодавчої ініціати-

ви можна визначити як можливість вносити 
в законодавчий орган законопроекти, тобто 
попередні тексти законів. Йому кореспондує 
обов’язок законодавчого органу обговорюва-

ти питання щодо прийняття таких законопро-
ектів до розгляду. Таким чином, законодавча 
ініціатива є однією з форм участі суб’єктів дер-
жави в законодавчому процесі. 
Право законодавчої ініціативи за своїм 

характером і приналежністю відноситься до 
суб’єктивних прав в силу того, що воно від-
носиться до чітко визначеного кола посадових 
осіб, та державних органів зі спеціальними 
повноваженнями. Тому, саме суб’єкти законо-
давчої ініціативи на практиці повинні здійсню-
вати координацію законотворчої діяльності.
В Україні законодавча ініціатива розгля-

дається як звернення суб’єкта права законо-
давчої ініціативи, визначеного Конституцією 
України, до Верховної Ради України стосовно 
прийняття нового закону, припинення чин-
ності або зміни чинного закону, яке здійсню-
ється шляхом подання проекту закону на роз-
гляд Верховної Ради України. 
Підкреслимо, що оскільки Верховна Рада 

України є єдиним органом законодавчої вла-
ди в Україні (ст. 75 Конституції України) – то 
прийняття законів віднесено саме до її повно-
важень (ст. 85 Конституції України) [10]. Пра-
во законодавчої ініціативи у Верховній Раді 
України належить: Президентові України, на-
родним депутатам України, Кабінету Міністрів 
України [11]. Кожен з суб’єктів законодавчої 
ініціативи встановлює для себе певний поря-
док роботи з законопроектами, які вносяться 
ним до Верховної Ради України.
Стаття 93 Конституції України містить 

правило, за яким законопроекти, визначені 
Президентом як невідкладні, розглядаються 
Верховною Радою України позачергово [10]. 
Порядок роботи із законопроектами та зако-
нодавчими пропозиціями, які надійшли до 
Верховної Ради України, регламентується По-
ложенням про порядок роботи з законопро-
ектами та іншими документами, що вносяться 
Президентом України на розгляд Верховної 
Ради України, затвердженим Указом Пре-
зидента України від 30.03.1995, де закладена 
можливість подання найважливіших законів, 
опрацьованих у Кабінеті Міністрів України, 
міністерствах, інших центральних органах ви-
конавчої влади, наукових установах, як зако-
нодавчої ініціативи Президента України [12].
Законопроекти та інші документи законо-

давчої ініціативи Президента України готують 
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радники та наукові консультанти Президента 
України, а також відповідні структурні під-
розділи Адміністрації Президента України за 
дорученням Глави Адміністрації Президента 
України або за їх власною ініціативою.
Законопроекти та інші документи законо-

давчої ініціативи Президента України мають 
бути оформлені відповідно до вимог Регламен-
ту Верховної Ради України [13] та Положення 
про порядок роботи з законопроектами та ін-
шими документами, що вносяться Президен-
том України на розгляд Верховної Ради Укра-
їни [12]. Це Положення визначає порядок 
роботи з законопроектами та законодавчими 
пропозиціями, які вносяться Президентом 
України в порядку законодавчої ініціативи до 
Верховної Ради України, а також з законопро-
ектами та законодавчими пропозиціями, які 
подані іншими суб’єктами права законодавчої 
ініціативи та надійшли з Верховної Ради Укра-
їни, в разі підготовки зауважень, змін і допо-
внень до них.
Необхідно звернути увагу, що Указом Пре-

зидента України від 14.04.2006 № 305/2006 
«Про внесення змін до Положення про по-
рядок роботи з законопроектами та іншими 
документами, що вносяться Президентом 
України на розгляд Верховної Ради України» 
встановлено, що як законодавча ініціатива 
Президента України на розгляд Верховної 
Ради України можуть бути подані проекти 
найважливіших законів, підготовлених На-
ціональним банком України. Законопроекти, 
що надходять від Національного банку Укра-
їни, подаються з візами Голови Національно-
го банку України або особи, яка його заміщує 
[14].
Практика засвідчує, що формами реаліза-

ції Президентом України права законодавчої 
ініціативи є: внесення проекту закону про 
ратифікацію договорів, угод; проекту зако-
ну про приєднання України до конвенцій, 
до протоколу про поправки до конвенцій; 
проекту закону про підтвердження згоди на 
обов’язковість для України угоди; проекту но-
вого закону; проекту закону про внесення змін 
до чинних законів України; про внесення змін 
до Конституції України за результатами всеу-
країнського референдуму. Доцільною є думка 
дослідників даної проблеми, що ці форми ре-
алізації права законодавчої ініціативи мають 

бути визначені Законом України «Про Прези-
дента України» і деталізовані у законах «Про 
Регламент Верховної Ради України» та «Про 
закони і законодавчу діяльність» [15, с. 42].
Слід зазначити, що надання Президенту, 

як голові держави, широких повноважень у 
сфері законодавчої ініціативи зустрічається 
доволі часто. Так, наприклад, Конституціями 
Латвійської та Литовської Республік одним з 
суб’єктів права законодавчої ініціативи визна-
чається Президент країни. В роботах вітчиз-
няних вчених також наголошується, що право 
законодавчої ініціативи необхідно Президен-
тові [16, с. 98.].
Разом з тим, деякі науковці вважають недо-

цільним наділення Президента України пра-
вом законодавчої ініціативи, оскільки Консти-
туцією України встановлено, що Президент 
України звертається з посланнями до народу 
із щорічними і позачерговими посланнями до 
Верховної Ради України про зовнішнє і вну-
трішнє становище України (стаття 106 Кон-
ституції України), а щорічне послання є доку-
ментом, в якому Президент, на основі аналізу 
зовнішнього та внутрішнього становища, ви-
словлює парламенту свої політичні погляди, 
пропонує шляхи подолання перешкод. Од-
нак, вважаємо, що такий підхід щодо скоро-
чення суб’єктів права законодавчої ініціативи 
не сприятиме демократичності законодавчого 
процесу, оскільки саме на Президента покла-
дено значні повноваження у законодавчому 
процесі, в тому числі і визначення пріоритет-
ності законопроектів.
Окрім Президента право законодавчої іні-

ціативи у Верховній Раді України належить 
народним депутатам України. Відповідно до 
статті 12 Закону України «Про статус народ-
ного депутата України» народний депутат має 
право законодавчої ініціативи, яке реалізуєть-
ся у формі внесення до Верховної Ради Укра-
їни: законопроектів; проектів постанов; ін-
ших законодавчих пропозицій [17]. Порядок 
внесення законопроекту, проекту постанови 
чи іншої законодавчої пропозиції на розгляд 
Верховної Ради України та порядок їх розгля-
ду визначаються Законом України «Про Ре-
гламент Верховної Ради України» [7].
Народний депутат здійснює свої повнова-

ження, зокрема, у Верховній Раді, яка функці-
онує як орган з визначеним правовим стату-
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сом. Окрім того, стосовно народних депутатів 
визначені і правові основи діяльності як окре-
мих народних депутатів та і їх об’єднань серед 
яких: комітети, тимчасові спеціальні комісії, 
тимчасові слідчі комісії, фракції (групи) тощо.
Так, законопроектна функція комітетів, 

відповідно до Закону України «Про комітети 
Верховної Ради України» від 04.04.1995, по-
лягає в: розробці проектів законів, інших ак-
тів Верховної Ради України; попередньому 
розгляді та підготовці висновків і пропозицій 
щодо законопроектів, внесених суб’єктами за-
конодавчої ініціативи на розгляд Верховної 
Ради України; доопрацюванні за дорученням 
Верховної Ради України окремих законопро-
ектів за наслідками розгляду їх у першому та 
наступних читаннях (за винятком прийнятих 
Верховною Радою України актів у цілому); по-
передньому розгляді та підготовці висновків 
і пропозицій щодо проектів загальнодержав-
них програм економічного, науково-техніч-
ного, соціального, національно-культурного 
розвитку, охорони довкілля, а також наданні 
згоди на обов’язковість чи денонсацію між-
народних договорів України; узагальненні 
зауважень і пропозицій, що надійшли до за-
конопроектів; внесенні пропозицій щодо 
перспективного планування законопроектної 
роботи [18]. За цим же законом, серед прав ко-
мітету при здійсненні законопроектної функції 
є право розробляти з власної ініціативи проек-
ти законів, з питань, що віднесені до предмету 
відання комітетів, з наступним внесенням на 
розгляд парламенту членами комітету за його 
рішенням. 
Якщо ми говоримо про законопроектну 

функцію комітету, то слід розглядати комітет 
саме як структурно-організований елемент, 
що у такому випадку допомагає реалізації за-
конодавчої функції парламенту. Але, якщо 
комітет вносить на розгляд парламенту зако-
нопроект, тобто депутати, які здійснюють у 
ньому своє право законодавчої ініціативи (що 
оформлюється рішенням комітету), то норма 
закону має вказувати на всіх депутатів, що є 
членами цього комітету. У цьому контексті ми 
можемо говорити і про фракції народних де-
путатів України. Оскільки кожен член фракції 
як народний депутат України володіє правом 
законодавчої ініціативи, то цілком логічною 
видавалась би наявність у фракції права пода-

вати проекти, тобто реалізувати право законо-
давчої ініціативи похідне від права законодав-
чої ініціативи народного депутата України [15, 
с. 44].
Конституцією України ще одним із 

суб’єктів права законодавчої ініціативи у Вер-
ховній Раді України визначений Кабінет Міні-
стрів України [10]. Це положення закріплено 
також в Законі України «Про Кабінет Міні-
стрів України» [19] відповідно до статті 27 яко-
го, Кабінет Міністрів України має право вно-
сити та відкликати проекти законів внесених 
ним на розгляд Верховної Ради України в по-
рядку, визначеному Регламентом Верховної 
Ради України [13].
Кабінет Міністрів України має виключне 

право на внесення проекту закону про Дер-
жавний бюджет України. Крім цього, ново-
сформований Кабінет Міністрів України має 
право відкликати до прийняття у першому 
читанні проекти законів, внесені на розгляд 
Верховної Ради України Кабінетом Міністрів 
України, повноваження якого припинені [19].
Кабінет Міністрів України на виконання 

рішення Верховної Ради України, за звернен-
ням відповідного комітету Верховної Ради 
України або з власної ініціативи, подає Вер-
ховній Раді України висновки щодо повноти 
економічного обґрунтування та фінансового 
забезпечення законодавчих пропозицій і про-
ектів законів, реалізація яких потребує матері-
альних та інших витрат за рахунок державно-
го чи місцевих бюджетів.
Також, Кабінет Міністрів України забез-

печує проведення експертизи внесених на 
розгляд Верховної Ради України іншими 
суб’єктами права законодавчої ініціативи про-
ектів законів, які надіслані Верховною Радою 
України. Крім цього, члени Кабінету Міністрів 
України мають право подавати висновки до 
проектів законів з питань, що належать до їх 
компетенції. Такі висновки надсилаються ко-
мітету Верховної Ради України, визначеному 
головним з опрацювання відповідного проек-
ту закону.
Аналізуючи повноваження Кабінету Міні-

стрів України, закріплені у статті 116 Консти-
туції України [10], а саме, вживання заходів 
щодо забезпечення прав і свобод людини і 
громадянина, забезпечення проведення фі-
нансової, цінової, інвестиційної та податкової 
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політики; політики у сфері праці і зайнятості 
населення, соціального захисту, освіти, науки 
і культури, розробку загальнодержавних про-
грам економічного, науково-технічного, соці-
ального і культурного розвитку тощо, можна 
зробити висновок про безперечну необхід-
ність і важливість наявності законодавчої ініці-
ативи у Кабінету Міністрів України.
Слід зазначити, що Кабінет Міністрів 

України є вищим органом у системі органів 
виконавчої влади, який підзвітний і підконтр-
ольний Верховній Раді України, забезпечує 
здійснення внутрішньої і зовнішньої політи-
ки держави, що передбачає наявність у нього 
можливостей спрямовувати законодавчу ді-
яльність парламенту на створення організа-
ційно-правових умов для урядової діяльнос-
ті. Тобто, можна говорити про органічний 
зв’язок між парламентською законотворчістю 
та урядовою діяльністю.
Зауважимо, що у президентських країнах 

виконавча влада іноді не наділена правом за-
конодавчої ініціативи [20]. Проте, у багатьох 
державах, незалежно від форми правління, 
уряд впливає на зміст роботи парламенту. Тож 
питання полягає у тому, наскільки важливим 
та необхідним є наділення суб’єктів виконав-
чої влади правом законодавчої ініціативи. З 
цього приводу у юридичній літературі існують 
суперечливі позиції. Так, деякими науковця-
ми вказується на доцільність і раціональність 
звуження кола суб’єктів права законодавчої 
ініціативи за рахунок виконавчої влади [6, с. 
31], інші, навпаки, зазначають, що домінуюча 
роль у реалізації права законодавчої ініціати-
ви належить урядові – так звані урядові ініці-
ативи, оскільки більшість прийнятих законів 
мають урядове походження [21, с. 259]. У цьо-
му випадку також наголошується на тому, що 
вищий орган виконавчої влади здатний залу-
чити до підготовки законопроектів найбільш 
кваліфікованих фахівців. Водночас підготовка 
законопроектів проходить у відповідних мі-
ністерствах, що мають можливість повністю 
вивчити потреби у правовому регулюванні 
певної галузі [6, с. 217]. У зв’язку з цим мож-
на погодитися з пропозицією В. Журавського, 
стосовно підбору урядом декількох, включе-
них до порядку денного і підготовлених до 
розгляду питань, для обов’язкового внесення 
до розкладу пленарних засідань на найближ-

чий тиждень [22, с. 324].
У юридичній літературі висловлюють-

ся пропозиції щодо внесення змін до чинної 
Конституції України з метою наділення пра-
вом законодавчої ініціативи Верховного Суду 
України. Призначенням судів загальної юрис-
дикції є здійснення правосуддя, зміст якого 
не може мати політичний характер, і право 
законодавчої ініціативи найвищого судового 
органу у системі судів загальної юрисдикції 
поставило б під сумнів неполітичний характер 
діяльності цього органу. Також, це протирі-
чить усталеній концепції поділу влад, за якою 
судова влада може виступити у ролі арбітра 
у політичних спорах між законодавчою і ви-
конавчою гілками влади. Проте, існує і про-
тилежна думка. Так, О. І. Ющик вважає, що 
необхідність позбавлення права законодавчої 
ініціативи Верховного Суду України зрозумі-
ти важко, крім того зазначає, що для демокра-
тичної правової держави адекватною має бути 
практика збільшення числа суб’єктів права 
законодавчої ініціативи, оскільки це створює 
можливість більш повного і всебічного вияв-
лення суспільних потреб [8, с. 290].
Вважаємо, що у рамках складної проблема-

тики визначення оптимального кола суб’єктів 
права законодавчої ініціативи знаходиться і 
питання про можливе наділення цим правом 
Уповноваженого Верховної ради України з 
прав людини. Аргументом на користь поді-
бного рішення може служити, перш за все, ха-
рактер його діяльності. Сьогодні безперечним 
є той факт, що конституційного проголошен-
ня людини найвищою соціальною цінністю 
явно недостатньо. Необхідно розробити ефек-
тивний та реально функціонуючий механізм 
здійснення та реалізації прав і свобод людини 
і громадянина. Тому, тісний взаємозв’язок ді-
яльності уповноваженого з прав людини з пар-
ламентаризмом виступає в якості серйозного 
аргументу на користь можливого включення 
цього специфічного органу до кола суб’єктів 
права законодавчої ініціативи [15, с. 39].
Однією з найважливіших ознак демокра-

тичної та правової держави є можливість і 
реальна здатність суспільства прямо чи опо-
середковано брати участь в його управлінні. 
Серед форм прямого здійснення влади наро-
дом у світовій практиці виділяються такі, як 
вибори, дострокове відкликання, референ-
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дум, всенародне опитування, всенародне об-
говорення, загальне зібрання виборців, право 
петицій і громадянська (народна) законодавча 
ініціатива. Остання являє собою право певної 
групи виборців запропонувати проект закону, 
який підлягає обов’язковому розгляду законо-
давчим органом.
У законодавстві окремих зарубіжних країн 

передбачений інститут народної ініціативи. Це 
означає, що проект, підписаний встановленою 
кількістю громадян, повинен бути прийнятий 
до розгляду парламентом. Зазначимо, що на-
родна законодавча ініціатива є досить поши-
реним явищем у Швейцарії, Італії, Австралії, 
Перу, Іспанії, США, Німеччини. Інститут на-
родної законодавчої ініціативи передбачений 
конституціями ряду держав з перехідною 
економікою, а саме, Албанії, Польщі, Слове-
нії, Румунії, Латвії і Литві та інших держав. У 
різних країнах застосовуються різні вимоги 
до кількісного складу громадян-виборців, що 
беруть участь у внесенні в законодавчий ор-
ган законопроекту, однак слід зауважити, що 
це досить великі групи виборців, що мають 
право вносити від свого імені законопроекти, 
які представницькі органи державної влади 
зобов’язані розглядати нарівні з іншими зако-
нопроектами [15, с. 41].
Однак практика свідчить про те, що в ряді 

країн законодавча ініціатива громадян засто-
совується досить рідко і недостатньо ефектив-
но. Серед основних причин, що ускладнюють 
реалізацію громадянами свого конституційно-
го права, слід назвати недостатньо високий рі-
вень правової культури громадян. Звертаємо 
увагу, що інститут законодавчої ініціативи гро-
мадян являє собою динамічне явище, якому 
ще належить розвиватися і вдосконалювати-
ся, а тому, для його вивчення необхідно про-
ведення комплексних досліджень [15, с. 42].
Звичайно, народна законодавча ініціатива 

на загальнодержавному рівні в Україні поки 
що залишається сподіванням. Поряд з тим, 
цей інститут є одним з найперспективніших 
концепцій реформування механізму держав-
ного управління. Адже перехід від прямої 
демократії до представницької відбувся за-
вдяки зростанню населення і неможливістю 
дослухатися і врахувати думки різних верств 
населення. Однак на сучасному етапі розвитку 
комунікаційних технологій це дозволяє подо-

лати зазначені труднощі і створити конструк-
цію громадського самоврядування, яка б допо-
могла подолати існуючі проблеми надмірної 
централізації та втручання влади у різні сфери 
суспільної життєдіяльності. Таким чином гро-
мадяни будуть дедалі активніше залучатися до 
процесу управління державою і вирішення іс-
нуючих у ній проблем. 
Підсумовуючи викладене зазначимо, що 

загалом, сучасний стан законодавчого процесу 
в Україні характеризується наявністю розви-
неної демократичної процедури. Законодавча 
ініціатива, як стадія законодавчого процесу, 
має складну структуру. Об’єктивним момен-
том для визначення змісту законодавчої ініціа-
тиви, як стадії законодавчого процесу є діяль-
ність суб’єктів права законодавчої ініціатива, в 
ході якої суб’єкт вступає у правовідносини із 
законодавчим органом з метою реалізації сво-
го права. Отже, початком стадії законодавчої 
ініціативи є офіційне звернення суб’єкта права 
законодавчої ініціативи до законодавчого ор-
гану з текстом законодавчої ініціативи.
Таким чином, процес взаємодії законодав-

чого органу з суб’єктом, що наділений пра-
вом законодавчої ініціативи спрямований не 
тільки на розроблення та прийняття законів, 
що регулюють найважливіші суспільні відно-
сини, але й на вдосконалення вже існуючого 
законодавства. Тому законодавча влада, усві-
домлюючи відповідальність того, що тільки 
вона має право видавати закони та інші нор-
мативно-правові акти повинна спрямовувати 
максимальні зусилля на якість підготовки за-
конодавчих актів.
Враховуючи викладене, вважаємо доціль-

ним проведення подальших наукових розробок 
теоретичних засад законотворчої діяльності, а 
також створення правової основи для запрова-
дження на загальнодержавному рівні в Україні 
інституту народної законодавчої ініціативи.
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуті теоретико-правові пи-

тання сутності законодавчої ініціативи. Пока-
зані відмінності між поняттями «право законо-
давчої ініціативи» та «законодавча ініціатива». 
Розкрито зміст права законодавчої ініціативи її 
уповноважених суб’єктів, серед яких: Президент 
України, народні депутати України, Кабінет 
Міністрів України. Обґрунтовано доцільність 
запровадження на загальнодержавному рівні в 
Україні інституту народної законодавчої ініці-
ативи як найперспективнішу концепцію рефор-
мування механізму державного управління.

SUMMARY 
The article discusses theoretical legal aspects of 

the legislative initiative nature. Differences between 
the concepts of “right of legislative initiative” and 
“legislative initiative” are pointed out. The essence 
of the right of legislative initiative of subjects 
entitled to it, including President of Ukraine, 
people’s deputies of Ukraine, Cabinet of Ministers 
of Ukraine, is revealed. Necessity of establishment 
of institution of the people legislative initiative in 
Ukraine on the national level as the most promising 
concept of reforming the state apparatus is argued.
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Постановка проблеми
Захист життєво важливих інтересів 

людини і громадянина, суспільства і дер-
жави, як об’єктів національної безпеки, 
знаходиться у центрі уваги більшості кра-
їн світу. Відповідно, збільшення кількості 
збройних конфліктів та війн різної інтен-
сивності у багатьох регіонах світу, постій-
не зростання світових запасів засобів 
збройної боротьби та масового знищення, 
вичерпування природних енергетичних 
ресурсів тощо спричиняє об’єктивну заці-
кавленість у дослідженні та вивченні про-
блем національної безпеки як у світі, так і 
в Україні.
Протидія загрозам державному суве-

ренітету та створення умов задля віднов-
лення територіальної цілісності України 
сьогодні постають одними з найважливі-
ших завдань національної безпеки Украї-
ни. Втім, нормативно-правові акти, якими 
врегульовано цю сферу суспільних відно-
син, вимагають врахування існуючого ха-
рактеру загроз національним інтересам та 
адаптації до їх особливостей.
Існуючі ризики та загрози визначають 

нові аспекти забезпечення національної 

безпеки, адже стан захищеності національ-
них інтересів і національних цінностей пе-
ребувають під впливом достатньо гострого 
становища України, коли держава фактич-
но втягнута у збройний конфлікт, а части-
на її території окупована.
За таких умов особливої актуальності 

набувають питання дослідження феноме-
ну надзвичайних правових режимів у кон-
тексті забезпечення національної безпеки 
держави.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Проблематиці правових режимів були 
присвячені наукові праці С.С. Алексєєва, 
Ю.П. Битяк, В.Б. Ісакова, Н.І. Матузова, 
А.В. Малько, І.С. Розанова, Д.М. Бахраха, 
Л.В. Крупа, Є.Б. Кубко, С.О. Кузніченка, 
Ю.А. Тихомирова, Ю.М. Козлова, Л.Л. По-
пова, І.С. Розанова, О.П. Альохіна, О.О. Кар-
молицького, А.С. Спаського, Ю.А. Тихоми-
рова та багатьох інших. Наукові доробки 
вищезгаданих вчених містять змістовні під-
сумки спостережень, що закладають до-
статнє підґрунтя для подальших наукових 
досліджень у цій сфері, проте проблема 
інституту надзвичайних правових режи-
мів у контексті забезпечення національної 
безпеки держави окремо не вивчалась, а в 
існуючих наукових працях ще не знайшла 
достатнього відображення. На наш погляд, 
це обумовлює об’єктивну необхідність на-
укової розвідки даного питання задля роз-
витку наукової думки таких досліджень.

В научной статье анализируется разви-
тие научной мысли относительно пробле-
матики чрезвычайных правовых режимов. 
Рассмотрены их структура и отдельные 
аспекты классификации.

Ключові слова: надзвичайний, правовий режим, 
національна безпека, структура, класифікація.
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Метою статті є аналіз розвитку науко-
вої думки щодо природи надзвичайних 
правових режимів, їх структури та крите-
ріїв класифікації.

Викладення основного матеріалу
Докорінні зміни у зовнішньому та вну-

трішньому безпековому середовищі обу-
мовили необхідність створення нової сис-
теми забезпечення національної безпеки 
України. Тому, починаючи з 2014 року 
законодавством України з питань забез-
печення національної безпеки перегляда-
ється та закріплюється окремий порядок 
правового врегулювання відповідних сус-
пільних відносин, адже закладені у ньому 
норми щодо взаємодії і координації дій 
органів державної влади і силових струк-
тур як у мирний час, так і в особливий пе-
ріод не враховують особливостей нового 
типу агресії, яка передбачає широке вико-
ристання не лише традиційних військових 
операцій, а й різноманітні невоєнні сили 
та засоби боротьби [1].
Так, з прийняттям Стратегії національ-

ної безпеки України [2; 3] закладено осно-
ву вдосконалення законодавства та кон-
цептуальних документів у сфері безпеки і 
оборони України.
Вважаємо, що нагальна потреба у зміц-

ненні національної безпеки держави та 
створенні надійної системи її забезпечення 
у мирний час та в особливий період актуа-
лізує потребу визначення ролі надзвичай-
них правових режимів як важливої скла-
дової системи забезпечення національної 
безпеки держави.
Неодмінною умовою пізнання такого 

складного явища як надзвичайні право-
ві режими є з’ясування точних вихідних 
методологічних похідних, що забезпе-
чить всебічне його дослідження, розробку 
ефективної методики його оцінки, прогно-
зування та регулювання. Отже, до методо-
логічних аспектів цієї проблеми слід від-
нести: з’ясування природи надзвичайних 
правових режимів як особливого соціаль-
ного явища, аналіз їх структури; питання 
типології та класифікації.
Варто зазначити, що дослідження 

комплексного питання захисту націо-

нальних інтересів охоплює, зокрема, й 
певні уявлення про роль, місце та умови 
ефективного функціонування спеціальних 
правових режимів як правової форми за-
безпечення національної безпеки. Такі 
уявлення, в основу яких покладаються за-
гальноприйняті істини, встановлені людь-
ми на даному етапі розвитку науки і сфор-
мовані на цій основі їх суб’єктивні оцінки 
(гносеологічний аспект), слугуватимуть 
основою відповідної реакції для поперед-
ження, прогнозування та нейтралізацію 
загроз людині, суспільству та державі у 
різних сферах життєдіяльності.
Онтологічний аспект пізнання виконує 

методологічну функцію реальності, тобто 
дозволяє з’ясувати об’єктивні властивос-
ті та якості предмета дослідження, які іс-
нують незалежно від людської свідомості, 
саме тому усі інші складові пізнавальної 
діяльності втілюються у конкретних фор-
мах на основі онтологічної картини. Отже, 
використання юридичної онтології дозво-
лить з’ясувати сутність надзвичайних пра-
вових режимів.
Усі режими, що реалізуються у сфері 

національної безпеки та закріплені у від-
повідних законах України, можуть бути 
представлені у вигляді метасистеми. Під-
тримуємо думку про те, що надзвичайний 
правовий режим, як частина більш шир-
шої системи, описується через спеціаль-
ний адміністративно-правовий режим, 
той, у свою чергу, – через адміністративно-
правовий режим, через правовий режим 
взагалі, що розкривається через соціаль-
ний режим у філософському розумінні [4, 
с. 7]. Тож цілком логічним є те, що надзви-
чайним правовим режимам як особливому 
соціальному явищу притаманні загальні 
риси правового режиму.
Сучасні уявлення про правовий режим 

ґрунтуються на тому, що це складне бага-
томірне соціально-політичне явище в сис-
темі взаємовідносин індивіду, суспільства 
та держави.
Онтологічним описом явища «режим» 

є: 1) державний лад, сукупність засобів та 
методів здійснення влади; 2) чітко визна-
чений порядок життєдіяльності; 3) сис-
тема обов’язкових правил, вимог, норм, 
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принципів, встановлених для будь-якої ді-
яльності; 4) певний стан, положення, ста-
тус [5, с. 124].
У науковій літературі існують різні 

векторні думки стосовно розкриття зміс-
ту поняття «правовий режим», що дають 
можливість у загальних рисах зрозуміти 
юридичну природу цього явища.
Аналіз наукових праць С.С. Алексєєва 

[6, с. 242-243], В.Д. Мельгунова [7, с. 37-38], 
Т.П. Мінка [5, с. 125-127], М.І. Матузова та 
О.В. Малько [8, с. 66], Д.М. Бахраха [9, с. 
478], Э.Ф. Шамсумової [10], І.С. Розанова 
[11, с. 85], Л.А. Морозової [12, с. 23], В.Б. 
Рушайло [13, с. 14], В.Б. Ісакова [14, с. 258], 
Ю.О. Тихомірова [15, с. 536-537], Ю.П. Би-
тяка [17, c. 268], М.В. Макарейко [18, с. 82], 
С.О. Кузніченко [19, с. 41] та ін., дає мож-
ливість зрозуміти, що правовий режим є 
складною системою взаємопов’язаних еле-
ментів. Тож до з’ясування сутності предме-
та дослідження слід підходити системно, 
з урахуванням зв’язків з нормами права, 
правовідносинами та іншими елементами 
правової системи. А що стосується адміні-
стративно-правових режимів, то їх виник-
нення пов’язується саме з виникненням 
особливих умов у державній діяльності та 
суспільному житті, що й обумовлює їх осо-
бливий характер.
На наш погляд, переважна більшість 

науковців, характеризуючи правові режи-
ми, сходиться в тому, що фундаменталь-
ним словосполученням для їх визначення 
є «особливий порядок правового регу-
лювання». Такий підхід значно збагачує 
подальші наукові дослідження, оскільки 
дозволяє сприймати правовий режим як 
динамічне правове явище, тобто як таке, 
що має структурні елементи, відповідні 
стадії та специфічний спосіб реалізації че-
рез механізм правового регулювання.
Звертаючись до досліджень Т.П. Мін-

ка, наведемо його думки про те, що, окрім 
внутрішньоструктурної правової форми 
і того, що правовідносини виступають у 
якості правової форми діяльності суб’єктів 
права, вони також мають свою правову 
форму, в якій здійснюється їх динаміка. 
Правовідносини як правова форма діяль-
ності суб’єктів права та форма реалізації 

правових норм трансформується у більш 
загальне явище, яке визначає порядок їх 
динаміки, що в сукупності відображає ці-
лісне уявлення про право в єдності еле-
ментів. На думку вказаного автора, таким 
загальним явищем не лише для правовід-
носин як елемента механізму правового 
регулювання, а й для всіх його складових, 
які відображають порядок динаміки цих 
елементів, зовнішній прояв права, право-
ву форму права, правове поле дії суб’єктів 
цих відносин, засоби правового впливу та 
їх галузева приналежність, і є правовим 
режимом [5, с. 126]. Підтримуємо наведе-
ну позицію.
З юридичної точки зору, науковець 

С.С. Алєксєєв слушно відповів на важли-
ве теоретичне питання про те, що якщо 
вищенаведені способи виражають шляхи 
правового впливу на суспільні відносини, 
то порядок впливу та його спрямованість 
– типи правового регулювання. У свою 
чергу, типи правого правового регулю-
вання створюють фундамент відповідного 
правового режиму. Розвиваючи цю думку, 
автор підкреслив, що специфіка кожного 
режиму, як певного поєднання усіх спосо-
бів правого регулювання, пов’язана з тим, 
що один із цих способів, як правило, пред-
ставляє собою домінантну складову, яка й 
визначає загальну його направленість [6, 
с. 240-243].
Тож слід дійти до висновку, що оскіль-

ки в межах кожного правового режиму за-
діяні усі способи правового регулювання, 
типи правового регулювання – це змістов-
на складова правового режиму.
Що стосується характерних ознак того 

чи іншого правового режиму, то вони та-
кож неодноразово ставали предметом до-
слідження багатьох науковців [4, 9, 8, 22, 
18].
М.І. Матузов та О.В. Малько солідар-

ні з Б.Я. Бляхманом у тому, що правово-
му режиму притаманні такі ознаки: вони 
встановлюються законодавством та за-
безпечуються державою; особливим шля-
хом регламентуються конкретні суспільні 
відносини, виокремлюючи в часових та 
просторових межах ті чи інші суб’єкти та 
об’єкти права; представляють особливий 
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порядок правового регулювання, що скла-
дається з сукупності юридичних засобів та 
характеризується певним їх поєднанням; 
утворюють певну міру сприятливості чи 
несприятливості для задоволення інте-
ресів права [8, с. 64; 20, с. 9].
Д.М. Бахрах доводить, що такій кате-

горії як «правовий режим» притаманні 
наступні риси: правове регулювання ці-
леспрямовано здійснюється в інтересах 
об’єкта, предмета чи процесу – носія пра-
вового режиму; сукупність задіяних пра-
вових засобів утворює спеціальні правила 
поведінки, діяльності, життєдіяльності, 
офіційно встановлені та забезпеченні сис-
темою організаційно-правових заходів; у 
правових актах закріплені визначені пра-
вові стани об’єкта чи процесу, відмінне від 
тих ділянок правової дійсності та відбива-
ється в стійких взаємозв’язках носія режи-
му з іншими соціальними об’єктами; спеці-
ально встановлені правила, спрямовані на 
створення умов, що перешкоджають пору-
шенню стану носія режиму, підтримання 
заданих параметрів його функціонуван-
ня; діяльність (дії) суб’єктів, що втілюють 
режимні правила, заснована на спільних 
правових принципах, правових формах та 
здійснюється у чіткій відповідності з попе-
редньо встановленим механізмом реаліза-
ції прав та обов’язків [21, с. 478-479].
В.Є. Хандожко до характерних ознак 

відносить: детальну регламентацію діяль-
ності органів, громадських організацій та 
їх об’єднань; певну поведінку індивіду-
альних суб’єктів правовідносин; введен-
ня додаткових або вилучення із загально-
прийнятих правових норм; встановлення 
особливого контролю за належим поряд-
ком розвитку правовідносин даної сфери; 
встановлення і застосування різних видів 
відповідальності за порушення режим-
них норм (кримінальна, адміністративна й 
дисциплінарна); пряма заборона окремих 
дій; реєстрація певних видів діяльності, 
діяльності окремих категорій громадян 
[22, с. 8].
Наведені тези не викликають сумнівів, 

адже дослідниками, у переважній більшос-
ті, наведено загальноприйняті наукові по-
ложення.

Як зазначено вище, правові режими 
формуються з системи взаємопов’язаних 
та чітко адаптованих елементів, що визна-
чають їх структуру.
В.Б. Ісаков у структурі соціального ре-

жиму першим елементом вирізняє об’єкт-
носій режиму, під яким розуміє такі соці-
альні одиниці: суб’єкти права, соціальні 
інститути, соціальні процеси, предмети 
навколишнього природного середовища, 
території та законодавство [14, с. 259].
Другим елементом соціального ре-

жиму вважає середовище, в якому існує 
об’єкт-носій, щодо якого й встановлюєть-
ся режим. Третій елемент – визначає його 
зміст, до якого входять дві групи параме-
трів: 1) умови, які створюють зовнішнє се-
редовище носієві режиму; 2) вимоги до но-
сія режиму, межі його активності, рівень 
відповідальності суб’єктів за виконання 
своїх функцій тощо [14, с. 260, 261].

Підтримуємо погляди В.Б. Ісакова, 
який, розглядаючи «юридичну оболонку» 
режиму, дійшов висновку про те, що у разі 
детального аналізу доходимо до засобів пра-
вового регулювання, які становлять меха-
нізм правового регулювання – норми пра-
ва, юридичні факти, правовідносини, акти 
реалізації прав та обов’язків [14, с. 261].
У загальному вигляді Д.М. Бахрах со-

лідарний з В.Б. Ісаковим та робить пра-
вильний висновок, що структура правово-
го режиму включає такі елементи як: носій 
режиму, режимні правові засоби, режимні 
правила, правовий статус суб’єкта режим-
ного регулювання, система організаційно-
юридичних гарантій [9, с. 479-481]. Пояс-
нюючи свою думку, автор зазначає, що в 
якості носія режиму постають певні тери-
торії, правові утворення та інститути, ор-
ганізації, соціальні і природно-техногенні 
процеси, предмети матеріального світу; в 
якості режимних правових засобів – нор-
мативні приписи, акти реалізації прав і 
обов’язків суб’єктів, правозастосовні акти, 
заходи заохочення та примусу, юридичні 
санкції, методи та прийоми адміністратив-
ної діяльності; в якості режимних правил 
– особливі способи поєднання правових 
засобів, що утворюють нормативну модель 
поведінки та регламентують порядок ко-
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ристування суб’єктивними правами, по-
вноваженнями, обов’язками, обмеження-
ми; в якості суб’єктів правових режимів 
– фізичні та юридичні особи, пов’язані з 
носієм режиму та зобов’язані дотримува-
тись встановлених правил; в якості систе-
ми організаційно-юридичних гарантій, що 
відповідає за стійкість режимних правил, 
їх фактичну виконуваність, усунення мож-
ливих порушень, залежно від виду право-
вого режиму – адміністративна підсистема, 
що включає перелік органів та посадових 
осіб, наділених повноваженнями з забез-
печення та підтримання режиму, сукуп-
ність юридичних санкцій за порушення 
вимог режиму, інші способи захисту, орга-
нізаційні заходи, пов’язані зі встановлен-
ням режиму, інформаційно-технічні засо-
би [9, с. 479-481].
Аналіз наукових праць Д.М. Бахраха, 

що значно вплинули на розвиток теорії 
правового режиму, дає можливість зрозу-
міти, що розгляд даного правового явища 
відбувається, певною мірою, в контексті 
теорії управлінської діяльності. У кінцево-
му рахунку, такий підхід, вважаємо, слід 
підтримати, адже саме управлінська ді-
яльність вирізняється спрямованістю на 
вироблення, прийняття та практичну реа-
лізацію прийнятих рішень у напрямку до-
сягнення бажаних показників.

У структурі правових режимів О.О. Крес-
тьянінов вирізняє такий елемент, як мета 
встановлення відповідного режиму. Він 
вважає, що єдиною метою всіх таких ре-
жимів є забезпечення загальної безпеки 
[23, с. 11].
Іншими елементами О.О. Крестьяні-

нов бачить: правовий метод, що ґрунтуєть-
ся на засадах влади й підкорення, імпера-
тивному типі регулювання і виражається 
в юридичній нерівності суб’єктів право-
відносин; встановлена в законодавчому 
порядку сукупність правил діяльності, дій 
або поведінки громадян, юридичних осіб, 
державних органів та їх посадових осіб, і 
реалізація ними своїх прав у певних ситу-
аціях (умовах), тобто «режимних правил»; 
спеціальні служби державного управління 
(«режимні органи»), на які покладено за-
вдання здійснення мети правового режи-

му; просторово-часові рамки дії правового 
режиму [23, с. 11-12]. 
З авторською позицією О.О. Крес-

тьянінова можна погодитися, втім деякі 
положення потребують уточнення. Так, 
автор, розглядаючи елементи -правових 
режимів, передусім виокремлює мету його 
встановлення. Вважаємо, що направле-
ність усіх правових режимів не може бути 
віднесена до структурних елементів, адже 
виражає певний вияв сутності об’єкта до-
слідження у співвідношенні з іншими пра-
вовими явищами, його якісну складову. 
Тому підтримуючи в цілому погляди авто-
ра, вважаємо, що загальну направленість 
правових режимів слід розглядати в кон-
тексті їх характерних ознак, властивостей.
Д.Д. Коссе, розглядаючи правовий 

режим як порядок регулювання, який 
виражений у різнонаправленому комп-
лексі правових засобів, що характеризу-
ють особливе поєднання взаємодіючих 
між собою дозволів, заборон, а також по-
зитивних зобов’язань, які створюють 
особливу спрямованість правового регу-
лювання, говорить про те, що базовими 
елементами правового режиму є: меха-
нізм правового регулювання (норми пра-
ва, юридичні факти, правовідносини, акти 
реалізації прав та обов’язків, правозасто-
сування), суб’єкти права (їх правовий ста-
тус, правосуб’єктність), об’єкти права, ме-
тоди взаємодії конкретних видів суб’єктів 
із об’єктами, системи гарантій виконання 
(юридична відповідальність за порушення 
режиму) [24, с. 29].
Узагальнюючи викладене, вважаємо за 

доцільне підкреслити, що у порівнянні із 
загальним правовим регулюванням необ-
хідність відмежування правового режиму 
виникає у випадку специфічного викорис-
тання оптимально поєднаних правових 
засобів, чим здійснюється юридичне вре-
гулювання певної сфери діяльності з чітко 
визначеним об’єктом, для вирішення тих 
чи інших спеціальних завдань, з урахуван-
ням змісту врегульованих суспільних від-
носин та підстав до їх застосування.
У науковій літературі представлена 

достатня кількість праць дослідників, що 
звертались до проблематики системати-
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зації надзвичайних правових режимів 
шляхом їх класифікації, як достатньо по-
ширеного дослідницького методу, що 
застосовується як вітчизняними, так і 
закордонними науковцями, адже дозво-
ляє виділити властивості досліджуваного 
об’єкту та найбільш повно з’ясувати його 
природу. Водночас, класифікація дає мож-
ливість з’ясувати їх зміст, виявити істотні 
характеристики, визначити їх місце та зна-
чення як цілісного явища в системі право-
вих режимів та системі забезпечення наці-
ональної безпеки держави зокрема.
Так, наприклад, автори підручни-

ків за загальною редакцією Ю.П. Би-
тяка та Т.О.Коломоєць солідарні у 
своєму підході та поділяють адміністра-
тивно-правові режими на такі види: 1) за 
масштабом волі громадян і організацій у 
використанні своїх можливостей для реалі-
зації суб’єктивних прав – пільгові та обме-
жувальні; 2) за глибиною змін у консти-
туційному статусі громадян і організацій 
– звичайні та надзвичайні; 3) за часом дії 
– постійні, короткострокові, ситуаційні;-
4) за територією дії – режими, що діють 
на всій території, або в окремих її регіо-
нах чи місцях; 5) за окремими об’єктами – 
режими заповідників, вогнепальної зброї, 
отруйних речовин тощо; 6) за видами ді-
яльності – режим оперативно-розшукової 
діяльності, окремих видів діяльності та ін. 
[17, c. 269-270; 28, с. 115].
Ю.О. Тихомиров, взявши за основу 

критерій «мета режимів», розподілив їх на 
три великі групи, зокрема: перша група 
охоплює адміністративно-правові режими 
щодо визначеного державного стану (над-
звичайного, воєнного стану, охорони дер-
жавних кордонів); друга група включає 
функціональні адміністративно-правові 
режими, які забезпечують функції управ-
ління і сфери діяльності (податковий, са-
нітарний, екологічний тощо); третя група 
включає режими легалізації, які стосують-
ся як офіційної реєстрації юридичних та 
фізичних осіб, так і нормативних вимог до 
деяких видів діяльності [31, с. 327].
На наш погляд, більшість науковців 

розрізняє адміністративно-правові ре-
жими за такими ознаками, як: масштаб 

волі громадян і організацій у викорис-
танні своїх можливостей для реалізації 
суб’єктивних прав; об’єкт; види діяльнос-
ті; територія дії; часовий фактор; глибина 
змін у конституційному статусі громадян і 
організацій та ін. Разом з тим, усі відзна-
чають, що відмінною ознакою всіх видів 
є їх особливий характер у співвідношенні 
з загальним порядком правового регулю-
вання.
На нашу думку, в контексті системи 

забезпечення національної безпеки дер-
жави, у відповідності до сучасних потреб, 
достатньо важливим положенням для по-
дальшого розвитку теорії адміністратив-
но-правових режимів є розмежування їх 
сукупності на загальні та спеціальні. Вва-
жаємо, що саме спеціальні адміністра-
тивно-правові режими є стрижневими 
елементами системи забезпечення націо-
нальної безпеки України.
Достатньо ґрунтовно дане питання до-

сліджене С.О. Кузніченко. На думку вка-
заного автора, спеціальні адміністратив-
но-правові режими мають конкретну мету 
правового регулювання, що визначає його 
напрям, характер та побудову [34, с.25, 
29].
За результатами розгляду феномену 

спеціального адміністративно-правового 
режиму як спеціального порядку, затвер-
дженого державою та забезпеченого ре-
альними заходами виконання правових 
приписів, С.О. Кузінченко зауважив, що 
побудова їх юридичних конструкцій ба-
зується на імперативному типі правового 
регулювання, що, у свою чергу, здійснює 
сутнісний вплив на вибір підходів до кла-
сифікації таких режимів [34, с. 29].

Відмінність ознак конкретних параме-
трів відповідних адміністративно-правових 
режимів дали підстави С.О. Кузніченку на-
вести наступну їх класифікацію:1) за юри-
дичною силою акту, що закріплює режим 
– на режими, встановлені законами Украї-
ни і підзаконними нормативно-правовими 
актами; 2) за територією дії режиму – на 
режими, що діють на території всієї дер-
жави, або її окремої частини; 3) за часом 
дії – постійні та тимчасові; 4) за об’єктом-
носієм – на режими територій, окремих 
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об’єктів і документів, режими видів ді-
яльності; 5) за масштабом свободи грома-
дян та організацій у використанні своїх 
можливостей для реалізації суб’єктивних 
прав – пільгові й обмежуючі режими; 6) за 
глибиною змін у конституційному статусі 
громадян і організацій – звичайні та над-
звичайні режими [34, с. 29].
На нашу думку, достатньо важливим 

питанням є співвідношення та виокрем-
лення надзвичайних адміністративно-пра-
вових режимів з решти, які умовно можна 
визначити як екстремальні.
Вважаємо, що спільними ознаками для 

екстремальних адміністративно-правових 
режимів є: реалізація у сфері правового 
регулювання публічних інтересів; особли-
вий порядок адміністративно-правового 
регулювання в галузі забезпечення наці-
ональної безпеки держави, що здійснює 
цілеспрямований вплив на суб’єктивні 
права в окремих сферах життєдіяльності, 
мета – узгодження та задоволення інте-
ресів держави та суспільства; встановлен-
ня в умовах наявності реальних загроз 
національним інтересам держави та не-
обхідності їх відвернення; забезпечення 
ефективного функціонування публічної 
адміністрації та адекватне реагування рів-
ню загроз національній безпеці держави; 
врегулювання на законодавчому рівні та 
основа на засадах непорушності консти-
туційних прав і свобод людини та грома-
дянина; визначення нормативної моделі 
поведінки режимними правилами, визна-
чення їхнього змісту забороняючими та 
зобов’язуючими адміністративно-право-
вими нормами, що мають обмежувальний 
характер для загальної правосуб’єктності 
фізичних та юридичних осіб на чітко ви-
значеній території, та розширення ком-
петенції органів публічної адміністрації з 
забезпечення та підтримки режиму; на-
явність вичерпного переліку заходів та 
правообмежень; наявність обов’язкових 
суб’єктів – системи органів державної ви-
конавчої влади та виконавчих органів 
місцевого самоврядування, підприємств, 
установ, організацій та інших суб’єктів, 
наділених адміністративно-управлінськи-
ми функціями; домінування імператив-

ного методу впливу на відносини, що ви-
никають між публічною адміністрацією та 
населенням з питань дотримання режим-
них правил, порушення яких призводить 
до застосування засобів дисциплінарного 
та адміністративного примусу; наявність 
системи режимних правових засобів, які 
утворюють нормативні приписи, акти ре-
алізації прав і обов’язків суб’єктів, право-
застосовні акти, заходи заохочення та при-
мусу, юридичні санкції; взаємопов’язаність 
режимів, які, залежно від напрямку розви-
тку обстановки, можуть бути взаємозамін-
ними, іншими словами – переходити один 
в інший.
Що стосується власне надзвичайних 

правових режимів, то вони, на наш погляд, 
характеризуються тим, що, по-перше, 
можливість їх введення пов’язана з наяв-
ністю загроз загальнодержавного рівня та 
має винятковий характер; по-друге, окрім 
законодавчого правого регулювання, ма-
ють пряме посилання на них в Конституції 
України; по-третє, різняться за характе-
ром правових обмежень, процедурою вве-
дення, зміни та скасування; по-четверте, 
передбачають наділення винятковими 
повноваженнями органів публічної адмі-
ністрації, з чітким окресленням їх меж у 
вигляді заборон.
Висновки. Вітчизняне законодавство 

повинно забезпечувати своєчасне та адек-
ватне реагування органів публічної адміні-
страції на сучасні прояви загроз національ-
ним інтересам держави. Сучасні виклики 
та загрози вимагають якісно нового підхо-
ду до формування національного законо-
давства в сфері забезпечення національ-
ної безпеки в умовах дії надзвичайних 
правових режимів. Розгляд надзвичайних 
правових режимів як окремого класу або 
вищого рівня екстремальних адміністра-
тивно-правових режимів, на наш погляд, 
відповідає сучасним потребам забезпечен-
ня національної безпеки України, захисту 
людини і громадянина, суспільства і дер-
жави від зовнішніх і внутрішніх загроз у 
контексті реалізації державної політики 
національної безпеки, адже дозволяє до-
статньо чітко виокремлювати перелік за-
гроз національним інтересам держави та 
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передбачити дієву систему відповідних 
заходів протидії. Тому реалізація відпо-
відних положень дозволить забезпечити 
адекватне реагування на сучасні прояви 
загроз національним інтересам держави.
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ÏÎË²ÖÅÉÑÜÊÈÕ ÏÎÑËÓÃ

Постановка проблеми
Державний механізм сучасної України 

має цілу низку проблем, обумовлених перш 
за все тим, що за своєю сутністю він у ба-
гатьох аспектах залишається радянським, 
оскільки організований та функціонує на 
засадах, закладених ще за часів перебуван-
ня України у складі СРСР. Тривалий час, 
поки наша країна перебувала на початко-
вому етапі становлення своєї державності, 
такий підхід до управління суспільними 
справами у певній мірі виправдовував себе 
та приносив певні позитивні результати, 
однак сьогодні він абсолютно не відповідає 
досягнутому рівню суспільного розвитку, 
більшість ланок державно-управлінського 
механізму у тому вигляді, в якому вони іс-
нують, зараз не здатні якісно та ефектив-
но виконувати свої завдання та функції, 
більше того, соціальне призначення цілої 
низки із них не відповідає нагальним по-
требам і запитам суспільного життя. Така 

ситуація вимагає запровадження глибоких 
та змістовних реформ, які б сприяли усу-
ненню дисонансу між зазначеними потре-
бами і запитами суспільства, обумовленими 
об`єктивним розвитком останнього, і наяв-
ними державними формами і методами їх 
забезпечення.
Однією з центральних ланок державно-

владного механізму, необхідність запрова-
дження змін в якій не просто актуальна, а 
кричуща, є органи внутрішніх справ. Чис-
ленні соціологічні і юридичні дослідження, 
а також статистичні дані та звіти вітчиз-
няних і міжнародних правозахисних ор-
ганізацій свідчать про те, що на сьогодні 
працівники міліції вкрай незадовільно ви-
конують покладені на них основні функції 
із забезпечення безпеки громадян, захисту 
їх прав та свобод, запобіганню правопору-
шенням та їх припиненню, охороні гро-
мадського порядку. Крім того, процедура 
набору кадрів і призначення на адміністра-
тивні посади здійснюються за абсолютно 
незрозумілими для громадськості критері-
ями. Безконтрольність з боку суспільства, 
непрофесіоналізм, відсутність ефективного 
механізму реагування на скарги громадян 
щодо незаконних дій працівників міліції, 
мілітаризація і політизація її діяльності 
призвели до того, що міліція у найширших 
верствах населення обґрунтовано асоцію-
ється передусім із всілякими утисками прав 
і свобод громадян, зловживанням повно-
важеннями, надвисоким рівнем корумпо-
ваності, свавіллям та безчинствами [1]. У 

В статье рассмотрено содержание по-
нятия «статуса» в социальном и правовом 
контексте, проанализированы научные под-
ходы к формулированию определения поня-
тия «административно-правовой статус», 
сделаны выводы о сущности и содержании 
административно-правового статуса поли-
ции как субъекта предоставления полицей-
ских услуг.
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зв`язку із цим рівень довіри населення до 
міліції сьогодні критично низький, біль-
шість громадян бачить у правоохоронцях 
не захисників їх прав, а навпаки – загрозу 
останнім. Ці та інші проблеми змусили вла-
ду, вдатися до запровадження масштабної 
реформи органів внутрішніх справ. Так, 
02.07.2015 року Верховна Рада України 
прийняла Закон № 580-VIII «Про націо-
нальну поліцію». Даний нормативно-пра-
вовий акт замінить закон «Про міліцію» 
від 20.12.1990 № 565-XII, який на сьогодні 
є безнадійно застарілим, і попри численні 
зміни, що вносилися до нього, не відпові-
дає сучасним реаліям суспільного життя. 
Новий закон «Про національну по-

ліцію» не ідеальний і вже зазнав певних 
критичних зауважень, однак у цілому він 
містить цілу низку важливих позитивних 
моментів, найважливішим з яких, на нашу 
думку, є те, що поліція, нарешті, позиціону-
ється як сервісна служба, а не мілітаризова-
ний орган влади, покликаний виконувати 
карально-репресивні завдання і функції. 
Тобто поліція повинна забезпечувати необ-
хідні умови для нормального існування і 
розвитку суспільства, а не виступати апара-
том примушування та засобом боротьби з 
неугодними. Про зміну концепції розумін-
ня соціального призначення органів вну-
трішніх справ яскраво свідчить той факт, 
що у вищезгаданому законі «Про націо-
нальну поліцію» головним завданням по-
ліції проголошено надання поліцейських 
послуг у відповідних сферах. Очевидно, що 
для того, щоб дана концепція почала вті-
люватися у життя, її положенням має від-
повідати правовий статус поліції, адже саме 
у ньому відображаються суспільне призна-
чення органу влади, а також коло та межі 
його юридичних можливостей. 

Стан дослідження проблеми
Поняття правового статусу є одним із 

базових для юридичної науки і завжди ці-
кавило дослідників. Зокрема, його вивчали 
такі науковці як: О. Ф. Скакун, В. В. Ко-
пейчиков, В. Б. Авер`янов, С. В. Ківалов, 
К. Г. Волинка, Д. М. Павлов, Ю. П. Битяк та 
ін. Безпосередньо проблематику правового 
статусу органів внутрішніх справ вивчали 

О. М. Бандурка, В. М. Плішкін, Р. С. Мулу-
каєв, О. І. Остапенко, В. Л. Ортинський, 
З. Р. Кісіль, А. П. Гель, Г. С. Семаков та ін. 
Однак, незважаючи на значні наукові на-
працювання цих та інших дослідників, слід 
зазначити, що більшість із них присвячені 
правовому статусу міліції, а не поліції, крім 
того, в них, як правило, не приділяється 
особливої уваги саме сервісному аспекту ді-
яльності даного органу внутрішніх справ. 
Саме тому у представленій статті ми маємо 
на меті: дослідити поняття адміністратив-
но-правового статусу національної поліції 
України як суб`єкта надання поліцейських 
послуг.

Виклад основного матеріалу
Термін статус походить від латинсько-

го слова «status», яке у буквальному пере-
кладі означає «становище» [2, c.545]. За до-
помогою даного поняття у Давньому Римі 
позначалося соціальне становища особи у 
суспільстві, яке, у свою чергу, свідчило про 
обсяг правоздатності останньої [3, c.47]. 
Тобто поняття статусу за своїм історичним 
походженням має соціальну природу. Су-
часне тлумачення соціального статусу за 
своєю сутністю близьке до того, що існу-
вало у Давньому Римі, тобто сьогодні воно 
також означає положення людини в сус-
пільстві. Соціальний статус – це положення 
соціального суб’єкта в суспільстві, що пе-
редбачає для нього певні специфічні права 
і обов’язки, правила поведінки [4]. Соціаль-
ний статус, пишуть В. В Вербець, О. А. Су-
бот, Т. А. Христюк, наголошують, що ви-
значає становище індивіда або соціальної 
групи стосовно інших індивідів і груп, яке 
визначається за соціально значущими для 
даної соціальної системи критеріями (еко-
номічними, політичними, соціально-право-
вими, професійно-кваліфікаційними тощо) 
[4]. О. О. Грицанов вважає, що статус – це 
соціальний, співвідносний стан (позиція) 
індивідуума або групи в соціальній систе-
мі, що визначається за рядом ознак, спе-
цифічних для даної системи (економічних, 
професійних, етнічних та інших) [5, с.663]. 
М. В. Примуш розуміє соціальний статус 
як становище індивіда (або групи людей) у 
системі соціальних зв’язків і відносин, що 
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обумовлюється її приналежністю до певної 
соціальної спільноти та визначає сукупність 
її прав та обов’язків [6]. А. М. Михненко та 
Е. М. Макаренко висловлюють точку зору, 
згідно з якою соціальний статус – це су-
купність прав, привілеїв, моральних норм 
i обов`язків індивіда або соціальної групи, 
пов`язаний з виконанням первинної соці-
альної ролі, яка виявляється у формі пове-
дінки, очікуваної відповідно до становища 
у суспільстві [7, c.675].
Отже, соціальний статус – це комп-

лексна категорія, яка характеризує міс-
це суб`єкта у певній соціальній системі, 
через визначення його соціальної ролі із 
відповідними їй функціями, правами та 
обов`язками. Окремим специфічним різ-
новидом соціального статусу є правовий 
статус, який набувається суб`єктами вна-
слідок регулятивного впливу на них норм 
права. Норма права – це різновид соціаль-
ної норми, загальнообов`язкове, формаль-
но-визначене правило поведінки (зразок, 
масштаб, еталон), встановлене або санк-
ціоноване державою як регулятор сус-
пільних відносин, яке офіційно закріплює 
міру свободи і справедливості відповідно 
до суспільних, групових та індивідуаль-
них інтересів (волі) населення країни, за-
безпечується всіма заходами державного 
впливу, аж до примусу [8, c.275]. Щодо зміс-
ту поняття «правовий статус», то на сторінках 
спеціальної літератури висловлюється широке 
коло поглядів на це питання. Так, скажімо, Ю. 
С. Шемшученко визначає юридичний статус 
як правове становище (сукупність прав та 
обов’язків) фізичної або юридичної особи 
[9]. За В. С. Нерсесянцом правовий статус – 
це система прав і обов`язків, що законодав-
чо закріплюється державами в конституці-
ях, міжнародно-правових актах про права 
людини та інших нормативно-юридичних 
актах [10, c.225]. О. В. Малько визначив 
правовий статус як комплексну інтеграцій-
ну категорію, що відображає взаємовідно-
сини суб`єктів суспільних відносин, особи 
і суспільства, громадянина і держави, ін-
дивіда та колективу, а також інші соціальні 
зв`язки [11, c.237]. О. Ф. Скакун пише, що 
правовий статус особи являє собою систе-
му закріплених у нормативно-правових ак-

тах і гарантованих державою прав, свобод, 
обов`язків, відповідальності, відповідно 
до яких індивід як суб`єкт права (тобто як 
такий, що має правосуб’єктність) коорди-
нує своє поведінку в суспільстві [8, c.377]. 
Варто відзначити думку О. В. Зайчука та 
Н. М. Оніщенко, які зазначають, що склад-
ні зв`язки між державою та індивідами, а 
також між індивідами у державно-організо-
ваному суспільстві фіксуються державою у 
юридичній формі – у формі прав, свобод та 
обов`язків. У своїй єдності саме вони скла-
дають правовий статус, який, у свою чергу, 
відображає особливості соціальної струк-
тури суспільства, рівень демократії та стан 
законності. Правовий статус як юридич-
на категорія не лише визначає стандарти 
можливої та необхідної поведінки, що за-
безпечують нормальну життєдіяльність со-
ціального середовища, а й характеризують 
реальну взаємодію держави та особи [12]. 
Деякі дослідники розуміють правовий ста-
тус як сукупність прав і обов`язків, що ви-
значають юридичний стан особи, держав-
ного органу чи міжнародної організації; 
комплексний показник становища певного 
прошарку, групи чи індивідів у соціальній 
системі, один з найважливіших параметрів 
соціальної стратифікації [13, c.225]. 
Залежно від того, нормами якої саме 

галузі права правовий статус може бути, 
конституційно-правовим, кримінально-
правовим, міжнародно-правовим тощо. 
Безпосередньо адміністративно-правовий 
статус різні правники визначають як: комп-
лекс конкретно визначених суб`єктивних 
прав і обов`язків, які закріплені за відпо-
відним суб`єктом нормами адміністратив-
ного права [14, c.194]; встановлені адмі-
ністративно-правовими нормами права й 
обов’язки особи в сукупності з обсягом та 
характером її правосуб’єктності [15, c.33]; 
встановлені законом й іншими правовими 
актами сукупність прав і обов’язків гро-
мадянина, що гарантують йому участь в 
управлінні державними справами і задо-
волення публічних та особистих інтересів 
через діяльність державної влади та орга-
нів місцевого самоврядування [16, c.156]; 
комплекс прав і обов`язків осіб, що закрі-
плені нормами адміністративного права, а 
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також гарантії захисту цих прав і обов`язків 
[17, c.272]; встановлені і гарантовані держа-
вою міри необхідної і можливої поведінки 
державного службовця в галузі державно-
службових відносин [18, с.166].

Висновки
Отже, спираючись на вищевикладене, 

можемо зробити висновок про те, що пра-
вовий статус національної поліції України, 
як суб`єкта надання поліцейських послуг 
це визначене нормами адміністративного 
права юридичне становище даного органу 
влади у механізмі держави та системі сус-
пільних відносин. Як правило правовий 
статус суб`єкта асоціюють із сукупністю 
його прав та обов`язків, утім такий підхід, 
на нашу думку, занадто вузький, адже вони 
(тобто права та обов`язки), хоча й склада-
ють серцевину (ядро) правового статусу, 
втім далеко не єдині аспекти, що вплива-
ють на визначення юридичного становища 
суб`єкта, особливо коли йдеться про орган 
державної влади. Тому вважаємо, що сут-
нісний зміст правового становища націо-
нальної поліції, як власне кажучи і будь-
якого іншого органу влади, проявляється у 
цілях, завданнях та принципах діяльності 
даного органу, у тих можливостях, якими 
він користується, реалізуючи своє функці-
ональне призначення, та обов`язках, які 
на нього покладаються. Тобто кожен з ас-
пектів організації та функціонування на-
ціональної поліції, що має юридично зна-
чущий характер, і, відповідно, у зв`язку із 
цим врегульований нормами права, зокре-
ма його адміністративної галузі, являє со-
бою елемент її правового статусу. А отже, 
коли ми вище зауважували, що зміна кон-
цепції розуміння соціального призначення 
органів внутрішніх справ повинна супрово-
джуватися зміною їх правового статусу, ми 
мали на увазі, що перетворення не мають 
обмежуватися самим лише перейменуван-
ням міліції у поліцію (хоча і це дуже важ-
ливий момент), мають бути переглянуті 
засади побудови та організаційного забез-
печення системи органів поліції, завдання 
та принципи їх діяльності, коло та межі 
їх прав і обов`язків, соціальний захист їх 
персоналу тощо. І тут слід відмітити, що у 

новому законі «Про поліцію» до вирішен-
ня питання вдосконалення правового ста-
новища основного органу влади з питань 
протидії злочинності та забезпечення гро-
мадського порядку і громадської безпеки 
нормотворець підійшов досить серйозно. 
Звісно, даний нормативно-правовий акт 
далеко не ідеальний, втім він має запро-
вадити в організацію та діяльність органів 
внутрішніх справ ряд дуже важливих змін 
і нововведень, які повинні переорієнтувати 
закладені ще у радянські часи пріоритети, 
форми та методи їх роботи, у сучасне русло. 
Одним із головних напрямків перетворен-
ня міліції у поліцію є відмова від бачення 
її основної ролі у тому, щоб здійснювати 
карально-репресивні функції, та розуміння 
її як центральної ланки державно-управ-
лінського механізму, що виконує, перш за 
все, сервісні функції. Тобто поліцейські по-
винні сприйматися населенням як наймані 
стражі порядку, які утримуються на гроші 
платників податків, для надання відповід-
них поліцейських послуг. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто зміст поняття «ста-

тусу» у соціальному та правовому контексті, 
проаналізовано наукові підходи до формулю-
вання визначення поняття «адміністратив-
но-правовий статус», зроблено висновки про 
сутність та зміст адміністративно-правового 
статусу поліції як суб`єкта надання поліцей-
ських послуг.

SUMMARY 
The article discusses the concept of “status” 

of social and legal context, attention is drawn to 
scientifi c approaches to the formulation of the 
defi nition of “administrative and legal status” 
conclusions about the nature and content of the 
administrative and legal status of the police as 
subjects providing police services. 
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ÙÎÄÎ ÏÐÎÁËÅÌÀÒÈÊÈ ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß 
ÑÓÒÍÎÑÒ² ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÈÕ ÏÎÂÍÎÂÀÆÅÍÜ 

ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÈÕ ÑÓÄ²Â

Постановка проблем
Відповідно до конституційних положень 

державна влада в Україні здійснюється на 
засадах її поділу на законодавчу, виконавчу 
та судову. При цьому органи законодавчої, 
виконавчої та судової влади здійснюють свої 
повноваження у встановлених Конституці-
єю межах і відповідно до законів України 
[7]. Слід зазначити, що судова влада наді-
лена визначеними у чинному законодавстві 
повноваженнями задля реалізації основного 
завдання – здійснення правосуддя. Зокре-
ма, як встановлено в ст. 2 Закону України 

“Про судоустрій і статус суддів” від 7 лип-
ня 2010 року, суд, здійснюючи правосуддя 
на засадах верховенства права, забезпечує 
кожному право на справедливий суд та по-
вагу до інших прав і свобод, гарантованих 
Конституцією і законами України, а та-
кож міжнародними договорами, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Ра-
дою України [8]. Разом із тим, не всі повно-
важення такого органу державної влади, як 
суд, спрямовані на здійснення правосуддя, 
захист і поновлення порушених, невизна-
них прав, свобод та інтересів фізичних й 
юридичних осіб. У даному випадку мова 
йде про те, що будь-який судовий орган за-
для належного функціонування, виконання 
свої завдань потребує налагодженої системи 
управління, яка може мати як зовнішню, 
так і внутрішню сторону. Остання знахо-
дить свій прояв у наділенні судових органів 
комплексом повноважень, направлених на 
забезпечення їх діяльності, вирішення опе-
ративних, організаційних і поточних пи-
тань. Вищенаведені повноваження органів 
державної влади, у тому числі й судових, у 
науково-правових колах отримали назву ад-
міністративних. 

Стан дослідження проблеми
Як предмет наукових пошуків адміні-

стративні повноваження судових органів 
уже досить давно перебувають у центрі ува-
ги таких відомих учених правознавців, як: 
В. Б. Авер’янов, С. С. Алексєєв, О. Ф. Андрій-
ко, О. М. Бандурка, Ю. П. Битяк, І. Л.  Бо-

Рассмотрены существующие в правове-
дении взгляды на содержание и сущность 
понятия “полномочия”, акцентировано 
внимание на его составляющих: права и 
обязанности. Проанализированы теорети-
ческие подходы к определению сущности по-
нятия “права”. Отмечено, что при опреде-
лении полномочий хозяйственных судов, их 
права необходимо характеризовать с субъ-
ективной стороны. Определена сущность 
категории “юридическая обязанность”. 
Рассмотрены подходы к пониманию поня-
тия “административный”, установлена 
его связь с категорией “полномочия”. Пред-
ставлено авторское видение понимание по-
нятия “административные полномочия 
хозяйственных судов”.
Ключові слова: господарські суди, повноважен-

ня, суб’єктивні права, юридичний обов’язок, адмі-
ністративні повноваження, господарське судочин-
ство.
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родін, А. І. Берлач, В. М. Бевзенко, В. М. Га-
ращук, І. П. Голосніченко, В. М. Горшеньов, 
Є. В. Додін, Р. А. Калюжний, В.К. Колпаков, 
А. Т. Комзюк, Р. С. Мельник О. В. Негодчен-
ко, В. І. Олефір, В. Ф. Опришко, М. Ф. Орзіх, 
Р. С. Павловський, Ю. С. Педько, П. М. Ра-
бинович, О. П. Рябченко, А. О. Селіванов, 
О. Ф. Скакун, М. М. Тищенко, В. М. Шапо-
вал, В. К. Шкарупа, О. М. Якуба та інші. Нау-
кові праці названих учених, без сумніву, ма-
ють важливу наукову і практичну цінність, 
висновки та рекомендації, що містяться в 
них, служать удосконаленню законодавства, 
правозастосовної практики. Разом з тим, по-
при зусилля цих та інших дослідників, про-
блематика адміністративних повноважень 
судових органів влади й досі не втрачає сво-
єї актуальності, що свідчить про її складний 
і багатоаспектний характер. При цьому слід 
відмітити той факт, що адміністративним 
повноваженням господарських судів увага 
майже не приділялася й у науково-правових 
колах немає єдиного підходу щодо визна-
чення їх сутності. Значний науковий інтерес 
до питання визначення сутності та видів ад-
міністративних повноважень господарських 
судів, з одного боку, сприяє його всебічному 
аналізу, а з іншого – виливається у велику 
кількість точок зору з цього приводу, що 
ускладнює вироблення єдиного підходу до 
бачення означеної проблеми. Більше того, 
актуальність обраної тематики обумовле-
на постійним оновленням законодавства в 
зазначеній сфері суспільного життя. Тому 
метою статті є аналіз існуючих точок зору 
щодо зазначеної проблематики, а також ви-
роблення авторського бачення сутності ад-
міністративних повноважень господарських 
судів. 

Стан дослідження проблеми
Так, досліджуючи сутність такого понят-

тя, як “адміністративні повноваження гос-
подарських судів”, слід вказати, що основне 
змістовне навантаження припадає на таку 
його складову, як “повноваження”, сутність 
якого необхідно визначити в першу чергу. 
Зазначимо, що, з точки зору семантики, 
слово “повноваження” тлумачать як: пра-
во, надане кому-небудь для здійснення чо-
гось; права, надані особі або підприємству 

органами влади [1, с. 1000]. Отже, в основу 
вищенаведеного визначення досліджува-
ного поняття покладено таку категорію як 
“право”. Як відомо “право” є складною та 
багатоаспектною категорією й у загальноте-
оретичному вигляді представлено системою 
встановлених або санкціонованих народом 
чи державою загальнообов’язкових правил 
(норм) поведінки або діяльності, які виража-
ють волю домінуючої в суспільстві частини 
населення, спрямовані на врегулювання сус-
пільних відносин відповідно до цієї волі та 
дотримання яких забезпечується цілеспря-
мованою діяльністю держави [10, с. 261]. 
У контексті досліджуваного питання варто 
відмітити, що право може бути об’єктивною 
або суб’єктивною категорією. Зокрема, під 
об’єктивним правом прийнято розуміти су-
купність чинних у країні юридичних норм 
[6, с. 63]. По відношенню до господарських 
судів за допомогою об’єктивного права ви-
значалися б правові засади діяльності тако-
го органу державної влади. Говорячи ж про 
суб’єктивне право, слід зазначити, що така 
категорія, у свою чергу, може розглядатися 
з двох аспектів. Зокрема, суб’єктивне право 
можна розглядати в широкому значенні, у 
якому воно являє собою все те, що випли-
ває з правових норм (об’єктивного права) 
для особи та характеризує її як суб’єкта 
права, та у вузькому значенні, згідно з яким 
суб’єктивне право розуміється як право 
(можливість певної поведінки) особи, що 
передбачено правовою нормою [6, с. 63]. Як 
зауважує О. Ф. Скакун із приводу вищенаве-
деного, суб’єктивне право являє собою вид 
і міру можливої (або дозволеної) поведінки 
суб’єкта права, встановлену юридичними 
нормами для задоволення інтересів право-
мочної особи та забезпечувана державою; 
можливість індивіда домагатися володін-
ня та користуватися благом, адекватним 
змісту суб’єктивного права, заради якого 
право людини й існує. При цьому до ознак 
суб’єктивного права вчена відносить на-
ступне: можливість певної поведінки; мож-
ливість, що належить суб’єкту права – пра-
вомочному; надається з метою задоволення 
інтересів правомочного; існує в правовід-
носинах; є мірою можливої поведінки, по-
рушення якої є зловживання правом; існує 
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лише відповідно до юридичного обов’язку; 
встановлюється юридичними нормами; за-
безпечується (гарантується державою) [9, 
с. 511-512]. Термін “суб’єктивне” вказує на 
приналежність права певному суб’єкту, на 
його певні юридично визнані можливості, 
якими він на свій розсуд може скористати-
ся або не скористатися. Суб’єктивне право 
взаємопов’язане з об’єктивним, обумовле-
но його змістом. Адже ті або інші юридич-
ні права суб’єктів, які, власне, й становлять 
сутність суб’єктивного права, формулюють-
ся в чинних юридичних нормах, тобто в 
об’єктивному праві [6, с. 63]. Отже, говорячи 
про таку складову юридичних повноважень 
як право, слід наголосити на тому, що в та-
кому випадку воно буде мати суб’єктивний 
характер, тобто належати особі, яка таки-
ми повноваженнями володіє. Разом із тим, 
через те, що відповідні повноваження за-
кріплені в нормах права, тобто в положен-
нях нормативно-правових актах, вони тісно 
пов’язані із такою категорією, як об’єктивне 
право. 
Зауважимо, що визначати сутність по-

няття “повноваження” лише через таку ка-
тегорію, як “право”, є неправильним, адже 
таке тлумачення є занадто вузьким підхо-
дом. Зокрема, повноваження є більш комп-
лексною категорію й, окрім прав особи, 
включає також і її обов’язки. Так, у науко-
во-правових колах, повноваження держав-
ного органу визначають як вид і міру влад-
ного впливу, спрямованого на задоволення 
домагань уповноваженого суб’єкта, або на 
винну особу – з метою реалізації приписів 
правової норми, досягнення певного соці-
ально-корисного результату. При цьому на-
голошується на тому, що у структурі юри-
дичних повноважень виділяють: юридичні 
права для здійснення державних функцій 
(стосовно керованих об’єктів); юридичні 
обов’язки, що покладаються на державний 
орган [9, с. 529]. Під час реалізації повно-
важень відповідний державний орган здій-
снює регулювання суспільних відносин шля-
хом надання відповідних прав та обов’язків 
учасникам суспільних відносин – органам, 
підприємствам, установам, організаціям, 
посадовим і службовим особам, громадянам 
тощо [3, с. 262]. Окрім цього, в юридичній 

енциклопедичній літературі наголошують, 
що “повноваження” – це сукупність прав та 
обов’язків державних органів і громадських 
організацій, а також посадових та інших 
осіб, закріплених за ними у встановленому 
законодавством порядку для здійснення по-
кладених на них функцій [11, с. 590]. Отже, 
окрім права, повноваження включають у 
себе також і юридичні обов’язки.
Із приводу вищенаведеного слід зазна-

чити, що юридичний обов’язок являє со-
бою вид і міру належної (або необхідної) 
поведінки суб’єкта прав, що встановлюєть-
ся правовими нормами для задоволення 
інтересів правомочної особи та забезпе-
чується державою. До ознак юридичного 
обов’язку в науково-правових колах відно-
сять: необхідність (повинність) певної по-
ведінки; обов’язок, що належить суб’єкту 
права – правозобов’язаному; покладається 
з метою задоволення інтересів правомоч-
ної особи; існує в правовідносинах; є мірою 
належної поведінки – виражає імператив, 
тобто повинність; існує лише відповідно до 
суб’єктивного права; встановлюється юри-
дичними нормами; забезпечується (гаран-
тується) державою [9, с. 511-512]. Цілком 
слушно зауважує А. О. Дутко у своєму до-
слідженні, присвяченому юридичним кон-
струкціям та їх використанню в законотвор-
чій практиці України, що суть обов’язків у 
тому, що суб’єкт повинен виконувати певні 
дії, прийняті ним добровільно чи покла-
дені на нього законом, або ж утримувати-
ся від них. Він також пов’язаний з правом 
в об’єктивному розумінні. Обов’язок ви-
никає тому, що він встановлений нормою 
об’єктивного права [5, с. 106]. Варто наголо-
сити на тому, що юридичні повноваження 
не можуть бути представлені як одні лише 
права або тільки обов’язки. З одного боку, 
при здійсненні повноважень державним 
органом і посадовими особами центр ваги у 
співвідношенні прав та обов’язків припадає 
на обов’язки, оскільки за їх невиконання 
настає притягнення до юридичної відпо-
відальності. З іншого боку, державний ор-
ган і посадові особи мають право вимагати 
відповідної поведінки від інших органів та 
осіб, а також їх невтручання у сферу своєї 
компетенції, встановлена державою. Тому 
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юридичні повноваження постають як певні 
“правообов’язки”, тобто поєднання прав та 
обов’язків – покладені обов’язки виконують-
ся через користування наділеними правами 
[9, с. 530]. Отже, повноваження господар-
ських судів можна визначити як закріплену 
в правових приписах (об’єктивному праві), 
санкціоновану й забезпечувальну держа-
вою, в тому числі державним примусом, су-
купність їх суб’єктивних прав та юридичних 
обов’язків, які взаємообумовлюють та допо-
внюють один одного. 
Встановивши зміст поняття “повно-

важення господарських судів”, здається 
можливим перейти до з’ясування сутності 
адміністративних повноважень таких ор-
ганів. Зрозуміло, що прикметник “адміні-
стративний” є складовою, що характеризує 
досліджуване поняття, а тому необхідно 
встановити його значення. Так, авторський 
колектив великого тлумачного словника 
сучасної української мови вказує, що слово 
“адміністративний” можна розтлумачити 
як те, що стосується адміністрації; що влас-
тиво адміністраторові; організаторський. 
При цьому слово “адміністрація” тлумачать 
як: чиновники високого рангу, які перебу-
вають на службі в органах, що здійснюють 
виконавчу владу; керівний орган установи, 
підприємства, організації тощо; особи, які 
керують установою, організацією, підпри-
ємством тощо. У свою чергу, адміністратор 
– це керівник установи, організації, підпри-
ємства тощо [1, с. 12]. Отже, прикметник “ад-
міністративний” вказує на керівний, управ-
лінський, організаційний характер явища, 
яке він характеризує. У контексті вищена-
веденого доречним виглядає визначення 
поняття “адміністративна правоздатність”, 
що запропоноване авторським колекти-
вом шеститомної юридичної енциклопедії. 
Так, на думку вищенаведених учених, ад-
міністративна правоздатність – це здатність 
суб’єкта адміністративних правовідносин 
мати права та нести юридичні обов’язки в 
сфері державного управління. При цьому, 
наголошують науковці, розрізняють адмі-
ністративну правоздатність колективних та 
індивідуальних суб’єктів адміністративно-
го права. Адміністративна правоздатність 
державного органу визначається обсягом 

його компетенції, а державних службовців 
– їхніми посадовими повноваженнями [12, 
с. 46]. Зазначимо, що чинне національне за-
конодавство, на підставі якого здійснюється 
правова регламентація діяльності господар-
ських судів України хоча й не розкриває сут-
ності поняття “адміністративні повноважен-
ня”, все ж таки оперує даним терміном. 
Так, одним із основних нормативно-пра-

вових актів, положення якого регулюють і ви-
значають організацію судової влади та здій-
снення правосуддя в Україні, що функціонує 
на засадах верховенства права відповідно до 
європейських стандартів і забезпечує право 
кожного на справедливий суд, виступає зга-
даний нами на початку нашого дослідження 
Закон України “Про судоустрій і статус суд-
дів” від 7 липня 2010 року. Шляхом аналізу 
положень вищеназваного акта законодавства 
здається можливим назвати правові норми, 
в яких використовується термін “адміністра-
тивні повноваження”: п. 2 ч. 1 ст. 24, ч. 3 ст. 
246 ч. 1 ст. 25, п. 2 ч. 1 ст. 29, ч. 3 ст. 29, ч. 1 ст. 
30, п. 2 ч. 1 ст. 34, ч. 3 ст. 34, ч. 1 ст. 35, п. 2 ч. 
1 ст. 41, ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 44. Вищенаведені 
норми права встановлюють обов’язок голо-
ви відповідного суду (місцевого, апеляційно-
го, касаційного, Верховного Суду України) 
щодо визначення адміністративних повнова-
жень його заступника, а також те, що в разі 
відсутності голови відповідного суду його 
адміністративні повноваження здійснює 
один із заступників голови суду за визначен-
ням голови суду. Окрім цього, вищенаведені 
норми містять припис стосовно того, що за-
ступник голови місцевого суду здійснює ад-
міністративні повноваження, визначені голо-
вою суду [8]. У цьому контексті слід навести 
позицію О. Дудченко, який цілком слушно 
зауважує, що традиційно повноваження го-
лови суду в наукових джерелах поділяють на 
суддівські, адміністративні, організаційні та 
представницькі, однак, наголошує вчений, 
ставити зазначені категорії в один ряд не є 
коректним, так як, по-перше, більш доцільно 
говорити, про його повноваження як судді, а 
по-друге, про спеціальні повноваження, існу-
вання яких обумовлено його перебуванням 
на адміністративній посаді [4, с. 205-206]. На 
нашу думку, вищенаведена позиція є науко-
во-обґрунтованою, оскільки й представниць-
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кі, й організаційні повноваження характери-
зують голову суду як особу, що перебуває на 
адміністративній посаді, а отже, окрім повно-
важень, пов’язаних із здійсненням право-
суддя (суддівських повноважень), наділена 
також повноваженнями адміністративними 
(до категорії яких і входять представницькі 
та організаційні повноваження).

Висновки
Таким чином, аналіз вищенаведених по-

ложень надає можливість дійти до висновку 
стосовно того, що адміністративні повнова-
ження господарського суду являють собою 
визначену на нормативно-правовому рівні, 
санкціоновану й забезпечену державою су-
купність органічно поєднаних взаємообу-
мовлених прав та обов’язків, якими наділені 
господарські суди задля здійснення завдань, 
пов’язаних з організацією та забезпеченням 
господарського судочинства, виконання 
управлінських і представницьких функцій.
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АНОТАЦІЯ 
Розглянуто існуючі в правознавстві погля-

ди на зміст та сутність поняття “повнова-
ження”, акцентовано увагу на його складових: 
права й обов’язки. Проаналізовано теоретичні 
підходи щодо визначення сутності поняття 
“права”. Наголошено, що під час визначення 
повноважень господарських судів, їх права необ-
хідно характеризувати із суб’єктивної сторо-
ни. Визначено сутність категорії “юридичний 
обов’язок”. Розглянуто підходи щодо розуміння 
поняття “адміністративний”, встановлено 
його зв’язок із категорією “повноваження”. Ви-
роблено авторське бачення розуміння понят-
тя “адміністративні повноваження господар-
ських судів”.

SUMMARY 
The existing jurisprudence in the views on the 

content and nature of the concept of “authority”, 
also focused on its components: the rights and 
duties. The theoretical approaches to defi ning the 
essence of the concept of “law” It is noted that the 
determination of the economic powers of the courts, 
their rights should be characterized subjectively. 
The essence of the category of “legal obligation”. 
The approaches to the understanding of the concept 
of “administrative”, set its connection with the 
category of “authority”. Produced author’s vision 
of understanding the concept of “administrative 
powers of economic courts”.
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ÄÈÑÊÓÑ²ÉÍ² ÏÈÒÀÍÍß ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß 
ÏÎÊÀÐÀÍÍß  ÎÑÎÁÀÌ, ÂÈÇÍÀÍÈÕ 
ÑÓÄÎÌ ÎÁÌÅÆÅÍÎ ÎÑÓÄÍÈÌÈ

В данной статье рассматриваются неко-
торые проблемные вопросы и процессуальные 
особенности назначения судом наказания ли-
цам, признанным судом ограниченно вменя-
емыми, которые не урегулированы законода-
тельством.
Ключові слова: суд, призначення покарання, об-

межена осудність, психічний розлад, примусові за-
ходи медичного характеру.

 ÌÀÐ×ÀÊ Â³òàë³é ßðîñëàâîâè÷ - ïðîôåñîð êàôåäðè êðèì³íàëüíîãî 
ïðàâà òà êðèì³íàë³ñòèêè þðèäè÷íîãî ôàêóëüòåòó ×åðí³âåöüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Þð³ÿ Ôåäüêîâè÷à, äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð

Поняття «психічний розлад» об’єднує 
широке коло психічних порушень, різно-
манітних за клінічними проявами, ступе-
нем виразності й нозологічної природи. 
Ці порушення мають ряд спільних ознак, 
наприклад, особистісний рівень враження, 
неглибокі інтелектуальні та афективні по-
рушення. Межовий характер вказаних роз-
ладів не виключає в таких осіб можливості 
усвідомлювати фактичний характер і сус-
пільну небезпечність своїх дій та керувати 
ними під час вчинення кримінального пра-
вопорушення. 
Разом з тим, деякі індивідуальні осо-

бливості людини, наявність неглибоких 
порушень інтелектуальних та емоційно-
вольових функцій таких осіб, можуть на-
кладати відбиток на мотивацію їх про-
типравної поведінки, способи реалізації 
злочинних намірів, обмежувати можли-
вість утриматися від злочинної поведін-
ки. Психічний розлад впливає на інте-
лектуальну та вольову сферу особи під час 
вчинення нею кримінального правопору-
шення, чим суттєво зменшує свободу осо-

бистісного вибору, знижує самоконтроль, 
зменшує повноту відображення в свідо-
мості об’єктивної та суб’єктивної дійснос-
ті, погіршує її сприйняття, ускладнює ви-
рішення проблемних ситуацій [1, с. 143]. 
Наявність психічного розладу та меха-
нізм його впливу на особу під час вчинен-
ня нею злочину визначаються висновком 
комплексної судової психолого-психіа-
тричної експертизи. Цей факт, встановле-
ний експертом, може бути підставою для 
висновку суду про те, що особа, вчиняю-
чи кримінальне правопорушення, діяла у 
стані обмеженої осудності. 
Особливості кримінальної відповідаль-

ності та покарання таких обвинувачених 
передбачає стаття 20 Кримінального ко-
дексу України, яка сформульована наступ-
ним чином: 

1. Підлягає кримінальній відповідаль-
ності особа, визнана судом обмежено осуд-
ною, тобто така, яка під час вчинення 
злочину, через наявний у неї психічний 
розлад, не була здатна повною мірою усві-
домлювати свої дії (бездіяльність) та (або) 
керувати ними.

2. Визнання особи обмежено осудною 
враховується судом при призначенні по-
карання і може бути підставою для засто-
сування примусових заходів медичного ха-
рактеру [2, ст. 20]. 
Дана стаття Кримінального кодексу 

України вводить у судову практику понят-
тя обмеженої осудності. Обмежена осуд-
ність включає в себе медичний критерій, 
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який констатує межеві психічні розлади в 
обвинуваченого, і частково порушену мож-
ливість усвідомлювати фактичний характер 
і суспільну небезпечність своїх дій чи безді-
яльності (інтелектуальна ознака) або керу-
вати ними (вольова ознака). По суті, мова 
йде про часткове порушення однієї з ознак 
юридичного критерію внаслідок впливу 
медичного критерію. 
Таким чином, інтелектуальна складова 

поділена на два елементи. Перший відо-
бражає обмежену можливість особи усві-
домлювати фактичний характер своїх дій 
як обмежену здатність відображати у свідо-
мості, у системі культурних значень, зміст 
переважно операційного складу своїх дій. 
Він розкриває обмежену можливість усві-
домлення своїх дій як визначення певних 
способів і засобів для досягнення мети 
власної діяльності з урахуванням соціаль-
них норм, правил, установок, технологіч-
них приписів і можливостей, у тому числі 
неповну усвідомленість з позиції моралі й 
моральності. 
Другий елемент – обмежена можливість 

усвідомлення суспільної небезпечності сво-
їх дій. Він характеризує оціночний процес, 
що забезпечує свідомий вибір діяння, і ква-
ліфікує обмежену доступність для сприй-
няття особою тієї шкоди, яку вона завдає 
суспільству своїми діями; збитків, які за-
подіяні її поведінкою правам та інтересам 
інших осіб; можливих негативних соціаль-
них та правових наслідків для самої особи, 
які випливають з особливостей (фактично-
го характеру) власних дій. Це відображає 
дефіцит їх смислової та нормативної оцін-
ки, обмеженість прогнозу їх негативних со-
ціальних наслідків для себе та суспільства 
в ситуації вибору, при формуванні й здій-
сненні злочинного наміру (умислу).
Нездатність особи повною мірою керу-

вати своїми діями відображає недостатню 
усвідомленість та адекватність вибору спо-
собів та засобів досягнення мети, обмеже-
ність контролю їх реалізації; дефіцитність 
регулюючих нормативних оцінок, недо-
оцінка ситуації. 
Отже, приймаючи рішення про визна-

ння особи такою, що вчинила кримінальне 
правопорушення у стані обмеженої осуд-

ності, судам слід враховувати, що під об-
меженою осудністю розуміється психічний 
стан особи, що не виключає кримінальної 
відповідальності і покарання, при якому 
наявний у неї розлад психічної діяльності 
у вигляді хронічного психічного захворю-
вання, тимчасового розладу психічної ді-
яльності, недоумства або іншого хворобли-
вого стану психіки, під час вчинення осо-
бою злочину обмежив її здатність повною 
мірою усвідомлювати свої дії, діяльність 
чи бездіяльність (усвідомлювати фактичну 
сторону і суспільну небезпеку діяння) чи 
керувати ними.
Основними ознаками обмеженої осуд-

ності є: 
а) це кримінально-правова категорія, 

що характеризує психічний стан групи осіб 
із психічними розладами, які вчинили кри-
мінальні правопорушення; 
б) це не проміжна категорія між осудніс-

тю і неосудністю, а складова частина осуд-
ності; 
в) як частина осудності, вона слугує пе-

редумовою кримінальної відповідальності 
осіб із психічними розладами, що вчинили 
кримінальне правопорушення; 
г) вона може мати кримінально-правове 

значення для виявлення розподілу ролей 
співучасників при групових злочинах; 
д) вона стосується тільки часу вчинення 

особою злочину й самостійно ніяких пра-
вових чи інших наслідків після відбування 
покарання не тягне; 
е) її може констатувати тільки суд у ви-

року чи постанові на підставі компетентно-
го висновку комплексної судової психоло-
го-психіатричної експертизи.
При призначенні судом покарання осо-

бам, які вчинили кримінальне правопору-
шення у стані обмеженої осудності, виникає 
ряд дискусійних питань, які потребують не 
чисто формального підходу, а застосування 
наукових знань. 
Одні науковці вважають, що суд при 

розгляді кримінального провадження згід-
но з чинним кримінальним процесуальним 
законодавством зобов’язаний врахувати 
будь-які обставини, у тому числі й наяв-
ність психічного розладу та його вплив на 
особу під час вчинення нею кримінального 
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правопорушення, поряд з іншими обстави-
нами провадження [3]. Але чи враховують 
це суди? Практика показує, що враховують 
дуже рідко, тому що за загальним правилом 
про них не знають. Суду про це стає відомо 
найчастіше після проведення комплексної 
судової психолого-психіатричної експер-
тизи, коли обвинувачуваний визнається 
осудним, але в акті відзначається наявність 
у нього психічного розладу. На жаль, і в та-
ких випадках вони часто залишаються без 
уваги з боку суду і не отримують відобра-
ження у рішенні.
Інші думають, що наявність у особи 

психічних аномалій повинна бути вклю-
чена в кримінальне законодавство як 
пом’якшуюча вину обставина для того, щоб 
була можливість пом’якшення покарання 
у випадках, якщо розлади психіки обме-
жували здатність винного усвідомлювати 
суспільну небезпеку своїх дій чи керувати 
ними, і застосовувати поряд з покаранням 
примусові заходи медичного характеру [4]. 
На нашу думку, суд вправі визнати вчинен-
ня злочину особою в стані обмеженої осуд-
ності, як обставину, яка пом’якшує відпові-
дальність, і поряд з покаранням такої особи 
може бути застосоване примусове лікуван-
ня у відповідних медичних установах. 
Виникає питання, у якому ж ступені об-

межена осудність повинна впливати на по-
карання? Були висловлені різні точки зору. 
Деякі автори вважають, що особа, визнана 
обмежено осудною, не повинна ставитися 
в рівні, а тим більше гірші умови з психіч-
но здоровими правопорушниками. Вони 
висловлюються за беззастережне знижен-
ня покарання тільки в силу однієї ознаки, 
що характеризує особистість, – обмеженої 
осудності.
Відома й інша позиція. Наприклад, у 

радянські часи вважалось, що не можна 
всіх осіб із психічними аномаліями визна-
вати менш відповідальними за свої вчинки. 
Одним з них варто призначати більш м’яке 
покарання, іншим – більш суворе [5, с. 118]. 
Були вчені, які взагалі заперечували проти 
беззастережного пом’якшення покарання 
таким особам [6, с. 200-202; 7, с. 210]. 
Проте, психічні аномалії, що лежать в 

основі визнання особи обмежено осудною, 

не вважаються фактором, що визначає зло-
чинну поведінку. Тому виходити тільки з 
однієї обмеженої осудності при призначен-
ні покарання було б неправильно. Залиша-
лися б без аналізу й урахування при при-
значенні покарання інші дані про особис-
тість і не враховувалися б зовсім обставини, 
що характеризують вчинений злочин.
Суд повинен виходити із загальних під-

став призначення покарання, керуючись 
правосвідомістю, враховувати ступінь і 
характер суспільної небезпеки вчиненого 
злочину, особу винного й обставини спра-
ви, що пом’якшують і обтяжують відпові-
дальність. У числі інших обставин повинна 
розглядатися і категорія обмеженої осуд-
ності як обставина, яка може пом’якшити 
відповідальність.
Одночасно необхідно підкреслити, що 

обставина про наявність психічного роз-
ладу, який вплинув на поведінку особи 
під час вчинення злочину, що може бути 
достатнім для суду, щоб особа була визна-
на ним такою, яка діяла у стані обмеженої 
осудності, сама по собі ні при яких умовах 
не може визнаватися обставиною, що обтя-
жує покарання. Хвороба ніколи не повинна 
погіршувати становище особи, що вчинила 
кримінальне правопорушення, це супе-
речило б гуманним засадам кримінальної 
політики правової держави. Разом з тим, 
особі, визнаній обмежено осудною, може 
бути призначене покарання при наявнос-
ті інших обставин, що обтяжують відпові-
дальність. Отже, обмежена осудність особи 
може бути обставиною, що пом’якшує від-
повідальність, але й може бути не прийнята 
до уваги судом при призначенні покарання 
і залишитися нейтральною, що впливає на 
призначення самого покарання.
Важливе значення має питання про 

види і тяжкість покарання, що можуть за-
стосовуватися до осіб, визнаних судом об-
межено осудними. У принципі це може 
бути будь-яке покарання, передбачене 
кримінальним кодексом. 
Деякі автори вважають, що у відношен-

ні цієї категорії осіб недоцільно застосову-
вати позбавлення волі на короткі терміни. 
В. О. Мелік-Мкртчян, що досліджував це 
питання у відношенні осіб із травматичним 
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психопатоподібним синдромом, пише, що 
короткі терміни позбавлення волі «не до-
сягають мети – попередження стану деком-
пенсації і більш повноцінної адаптації та-
ких осіб у місцях позбавлення волі, ... стан 
декомпенсації виникає на перших етапах 
їхнього перебування у місцях позбавлен-
ня волі, а в наступному, як правило, від-
бувається більш задовільна адаптація» [8, 
с. 65-66.]. На думку А. М. Халецького, не-
доцільне застосування коротких термінів 
позбавлення волі у відношенні психопатів 
[9]. З цього випливає, що для різних кате-
горій осіб, що вчинили кримінальне пра-
вопорушення у стані обмеженої осудності, 
покарання повинне призначатися із ураху-
ванням психічного стану особи. Відповідно 
до вимог статті 360 Кримінального проце-
суального кодексу України суд може залу-
чити фахівця-психолога для консультацій 
(рекомендацій), які, в подальшому, можуть 
враховуватися при призначенні покаран-
ня. 
На наш погляд, пом’якшення покаран-

ня повинне бути правом, а не обов’язком 
суду. Навряд чи варто пом’якшувати по-
карання особам із психічними недоліками, 
що вчинили особливо тяжкі злочини, які 
свідчать про підвищену суспільну небез-
печність, наприклад умисні насильницькі 
злочини проти життя або статеві злочини 
тощо. У будь-якому випадку необхідно ре-
тельно вивчати обставини кримінального 
провадження і з особливою увагою аналізу-
вати дані, що характеризують особу право-
порушника. На нашу думку, таке вирішен-
ня питання не буде суперечити принципу 
гуманізму.
Законодавець у статті 66 Кримінального 

кодексу України пропонує судам при при-
значенні покарання вважати обставинами, 
які пом’якшують покарання «вчинення 
злочину внаслідок збігу тяжких особистих, 
сімейних чи інших обставин» або «вчинен-
ня злочину під впливом сильного душевно-
го хвилювання, викликаного неправомір-
ними або аморальними діями потерпіло-
го» [2, ст. 66]. Проте, до «такого стану» чи 
«збігу обставин» може призвести психічний 
розлад, оскільки психічний розлад – це не 
обов’язково психіатрична хвороба. Оче-

видно, що цю статтю потрібно законодавчо 
вдосконалювати. 
При призначенні покарання з ураху-

ванням психічних розладів та їх впливу 
на свідомість чи волю особи в момент вчи-
нення кримінального правопорушення суд 
повинен розуміти, що, насамперед, психіч-
ні розлади можуть ускладнювати суб’єкту 
можливість утриматися від вчинення про-
типравних дій. Йому набагато складніше 
стримати себе, ніж психічно здоровій люди-
ні, оскільки його свідомість звужена таким 
чином, що він, у першу чергу, бачить вихід 
із криміногенної ситуації саме у вчиненні 
правопорушення. І це повинно визнавати-
ся обставиною, яка пом’якшує відповідаль-
ність, тому що здорову та обмежено осудну 
людину не можна ставити в один ряд. На-
приклад, психопат – особа, яка відрізня-
ється від здорової особи запальністю, під-
вищеною збудливістю тощо, виявившись у 
конфліктній ситуації, легше подолає пси-
хологічний бар’єр, який стримує його від 
вчинення насильницького злочину. 
Крім того, до осіб, визнаних судом об-

межено осудними, можуть бути застосова-
ні примусові заходи медичного характеру. 
Примусові заходи медичного характеру 
не є заходами кримінального покарання. 
Вони не містять елементів кари, не пере-
слідують мети виправлення чи перевихо-
вання, оскільки застосовуються стосовно 
хворих людей, які вчинили кримінальні 
правопорушення. Вони застосовуються, 
з одного боку, з метою лікування цих осіб 
для покращення їх психічного стану, при 
якому вони перестають складати суспільну 
небезпечність. З іншого боку, ці заходи на-
правлені на попередження вчинення цими 
особами нових кримінальних правопору-
шень.
Примусовий характер цих заходів ви-

являється в тому, що вони застосовуються 
незалежно від бажання хворого або його 
близьких родичів чи законних представ-
ників; пов’язані з певними обмеженнями 
особистої свободи хворого; призначаються 
тільки за рішенням суду.
Примусові заходи медичного характеру 

установлені кримінальним законом і вклю-
чають: а) амбулаторний медичний нагляд 
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та лікування у психіатра; б) примусове ліку-
вання в психіатричному стаціонарі загаль-
ного типу; в) примусове лікування в психі-
атричному стаціонарі спеціального типу; 
г) примусове лікування в психіатричному 
стаціонарі спеціалізованого типу з інтен-
сивним наглядом. 
Вирішення питань про визнання особи 

обмежено осудною, застосування до таких 
осіб примусових заходів медичного харак-
теру, а також визначення типу лікарні від-
носиться до компетенції судів. Здійснення 
примусових заходів медичного характеру 
покладено на психіатричні заклади орга-
нів Міністерства охорони здоров’я Украї-
ни. Вони ж визначають лікарню, де особа 
повинна проходити лікування. Застосу-
вання примусових заходів медичного ха-
рактеру можливе при наявності до того 
підстав і при виконанні умов, передбаче-
них кримінальним процесуальним зако-
ном. Підставою застосування примусових 
заходів медичного характеру є суспільна 
небезпечність особи, яка випливає з його 
попередньої поведінки і психічного ста-
ну та можливості у зв’язку з цим вчинити 
нові небезпечні для суспільства діяння. 
Застосування примусових заходів медич-
ного характеру можливо тільки за умови 
доведеності в ході судового засідання, що 
вчинено суспільно небезпечне діяння, пе-
редбачене кримінальним законом, і вчи-
нене воно саме цією особою; що ця особа є 
обмежено осудною; ця особа в силу харак-
теру вчиненого і свого психічного стану 
продовжує залишатися небезпечною для 
суспільства. Невстановлення в діянні осо-
би ознак суспільної небезпечності не дає 
підстав для застосування щодо неї приму-
сових заходів медичного характеру. Якщо 
така особа за характером захворювання 
потребує лікування, то вона підлягає на-
правленню в психіатричну лікарню за 
правилами недобровільної госпіталізації.
Так, при призначенні обмежено осуд-

ній особі покарання не пов’язаного із по-
збавленням волі, але при наявності висно-
вку експерта про необхідність застосування 
щодо неї примусових заходів медичного ха-
рактеру суд може застосувати до обвинува-
ченого такий примусовий захід медичного 

характеру як надання амбулаторної психіа-
тричної допомоги в примусовому порядку.
Якщо не буде вважатися за необхідне 

застосування до особи, яку суд визнав та-
кою, що діяла під час вчинення криміналь-
ного правопорушення у стані обмеженої 
осудності, примусових заходів медичного 
характеру, а також у разі припинення за-
стосування таких заходів, суд може пере-
дати його на піклування родичам або опі-
кунам з обов’язковим лікарським наглядом 
[2, ст. 94]. 
Також при обранні покарання у виді по-

збавлення волі, суд, при необхідності, по-
винен призначити обмежено осудній особі 
одночасно примусові заходи медичного ха-
рактеру у виді госпіталізації до психіатрич-
ного закладу із звичайним наглядом. 
Необхідність поєднання покарання і лі-

кування осіб із психічними аномаліями, що 
вчинили злочин, з позицій кримінально-
го права – аргумент на користь обмеженої 
осудності, а не проти неї. Не можна визна-
ти переконливими доводи супротивників 
обмеженої осудності про небезпеку мож-
ливих зловживань з боку експертів-психо-
логів та психіатрів. Якщо навіть такий ви-
падок буде мати місце, то все одно рішен-
ня про визнання особи обмежено осудною 
буде прийматися судом.
На підставі викладеного вважаємо, що, 

крім досліджених особливостей, які суд по-
винен враховувати при призначенні пока-
рання обмежено осудним особам, обмеже-
на осудність характеризується тим, що вона 
може бути визнана судом обставиною, яка 
пом’якшує кримінальну відповідальність, 
але не має самодостатнього значення і вра-
ховується судом при призначенні покаран-
ня в сукупності з іншими даними й обста-
винами, що характеризують злочин і особу 
обвинуваченого. Крім того, обмежена осуд-
ність ніколи і  за жодних умов не може бути 
витлумачена як обставина, що обтяжує від-
повідальність. Також вона може слугувати 
підставою для визначення умов тримання 
засуджених до позбавлення волі і призна-
чення примусових заходів медичного ха-
рактеру, що поєднується з покаранням. 
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АНОТАЦІЯ 
У даній статті розглядаються деякі про-

блемні питання та процесуальні особливості 
призначення судом покарання особам визнаним 
судом обмежено осудними, які не врегульовані за-
конодавством.

SUMMARY 
This article discusses some problematic issues and 

procedural characteristics of the sentence to the persons 
recognized by the court is limited sane, which are not 
regulated by law. The author also reveals the notion of 
the limited sanity and its characteristics that should take 
into account when sentencing court. For example: a) 
it’s a criminally-legal category, which characterizes the 
mental state of persons with mental disorders who have 
committed criminal offenses; b) it isn’t an intermediate 
category between sanity and lunacy, because it’s 
an integral part of sanity; c) as part of sanity, it’s a 
prerequisite of criminal liability of persons with mental 
disorders who have committed a criminal offense; d) 
it can have a criminally-legal value to identifying the 
roles of accomplices in a criminal group; e) it applies 
only to the time when a person has committed a crime 
and independently any legal or other consequences 
after serving the sentence does not entail; f) it can 
ascertain only court in sentencing and based on 
the conclusion of the judicial complex psychological 
and psychiatric examination; g) it may be adjudged 
circumstance that mitigates punishment and taken into 
account by the court in sentencing in combination with 
other circumstances that characterize the crime and the 
accused person; h) it’s never, under any circumstances 
be construed as an aggravating circumstance; i) it 
can serve as a basis for determining the conditions of 
detention of persons sentenced to imprisonment and 
destination of compulsory medical measures, combined 
with the serving punishment.
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В данной статье рассмотрены концеп-
туальные аспекты создания киберполиции 
Украины, главной целью которой является 
организация эффективного противодействия 
проявлениям киберпреступности и обеспече-
ние действенного влияния на оперативную об-
становку в сфере общественных информаци-
онных отношений. Изложены предложения 
о принципах неотложного реформирования 
соответствующих подразделений органов вну-
тренних дел, функций центрального и регио-
нальных офисов киберполиции, организации 
подготовки квалифицированных кадров, спо-
собных результативно предотвращать, пресе-
кать и расследовать киберпреступления.

Ключові слова: міліція, поліція, органи вну-
трішніх справ, кіберзлочини, кіберполіція, концеп-
ція реформування.
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Вступ
Необхідність реформування системи 

Міністерства внутрішніх справ України 
вже давно ні в кого не викликає сумні-
вів. Про необхідність створення поліції в 
Україні давно і багато говориться, диску-
тують усі – і політики, і громадські діячі, й 
пересічні громадяни. Але як це зробити?
Частина людей вважає, що необхідні 

кардинальні зміни – звільнити усіх, хто 
знехтував честю міліціонера, а на їхнє міс-
це взяти нових людей, які будуватимуть в 
Україні нову поліцію. Інші вважають, що 

практично неможливо знайти 172 тисячі 
нових правоохоронців, які зможуть доко-
рінно змінити існуючу систему.
На думку експертів, до основних шля-

хів здійснення реформування української 
міліції в поліцію відносяться:

– розробка критеріїв оцінки працівни-
ків;

– зміна системи підготовки кадрів;
– створення мобільних груп поліції;
– підняття зарплат правоохоронцям [1].
Для подолання негативних явищ, що 

існують в органах внутрішніх справ Укра-
їни, і досягнення оптимальної та ефектив-
ної моделі їхньої побудови Концепцією 
першочергових заходів реформування 
системи Міністерства внутрішніх справ 
(далі – Концепція), що була затверджена 
22.10.2014 Кабінетом Міністрів України, 
передбачено здійснити комплекс органі-
заційних і практичних заходів, спрямова-
них на розбудову Міністерства внутрішніх 
справ як цивільного органу європейського 
зразка та формування в найближчій пер-
спективі поліції як основного виконавця 
заходів забезпечення безпеки населення 
[2].
Проблеми реформування органів вну-

трішніх справ розглядалися у наукових 
роботах С. М. Алфьорова, В. С. Березняка, 
В. В. Єфімова, Н. В. Камінської, В. О. Кри-
волапчука, С. В. Кушнарьова, В. В. Криж-
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ної, А. В. Самотуги, М. О. Свіріна, Ю. М. Ко-
цюбинської, О. О. Титаренко, Д. В. Гопфа-
лова, М. І. Македона, О. В. Юхимчука та 
інших.
На сучасному етапі розвитку людства, 

у час переходу суспільства на нову стадію 
розвитку – від індустріального до інформа-
ційного, однією з найважливіших соціаль-
них проблем, обумовленої негативними 
факторами інформатизації, є протидія пра-
вопорушенням у сфері суспільних інфор-
маційних відносин. У науково-популярній 
літературі такі правопорушення одержали 
узагальнюючі визначення – «комп’ютерна 
злочинність» або «кіберзлочинність» [3].
Кіберзлочинність є новітнім соціаль-

ним явищем, що активно поширюється 
по всьому світу. Під кіберзлочинністю 
розуміються кримінальні правопорушен-
ня, механізм підготовки, вчинення або 
приховування яких передбачає викорис-
тання електронно-обчислювальних ма-
шин (комп’ютерів), телекомунікаційних 
систем, комп’ютерних мереж і мереж 
електрозв’язку, а також інші кримінальні 
правопорушення, учинені з їх використан-
ням. 
Характерним для кіберзлочинності є 

те, що організовані злочинні угрупован-
ня дедалі частіше прагнуть використо-
вувати Інтернет і новітні інформаційно-
комп’ютерні технології для досягнення 
своїх кримінальних цілей. В умовах зо-
внішньої агресії на сході та півдні України, 
відкритості кордонів та єдиного світового 
інформаційного простору виникає потен-
ційна загроза поширення в Україні таких 
небезпечних явищ, як кіберекстремізм та 
кібертероризм.
Протягом останнього десятиліття спо-

стерігаються загальносвітові тенденції до 
глобалізації соціально-економічних, по-
літичних та інформаційних процесів, а 
також конвергенції в телекомунікаційних 
мережах, яка обумовила глибоке проник-
нення високих інформаційних технологій 
у життєдіяльність суспільства.
З метою забезпечення ефективної про-

тидії таким негативним проявам більшість 
розвинутих держав світу побудували свою 
політику в правоохоронній сфері шляхом 

створення окремих відомств чи служб, що 
спеціалізуються на протидії міжнародній 
кіберзлочинності (США – (Federal Bureau of 
Investigation), Великобританія – (National 
Crime Agency), Китай – (People’s Police), 
Японія – (National Police Agency), Франція 
– (Offi ce сеntral de lutte contre la criminalite 
liee aux technologies de l’information et de la 
communication) [4].
У силу свого географічного розташу-

вання (транзитний пункт між цивілізова-
ною та більш заможною Західною Євро-
пою і менш розвинутими та цивілізовани-
ми Східною Європою й Азією) Україна в 
усі часи привертала увагу до себе як плац-
дарм для розгортання тієї чи іншої діяль-
ності, в тому числі й протиправної.
Зокрема, лише за вісім місяців 2015 р. 

правоохоронними органами України було 
зафіксовано понад 20 тис. незаконних 
операцій з платіжними картками фізич-
них осіб, що спричинило збитків на суму 
близько 500 млн. грн. Це лише ті факти, 
які вдалося зафіксувати і встановити [6]
Саме тому важко переоцінити актуаль-

ність питання боротьби з кіберзлочинніс-
тю для нашої держави. Створення нових 
механізмів з протидії даним правопору-
шенням сьогодні, як ніколи, є виправда-
ним кроком.
Слід відзначити, що в Стратегії націо-

нальної безпеки України до основних на-
прямів державної політики національної 
безпеки України у сфері забезпечення кі-
бербезпеки і безпеки інформаційних ре-
сурсів відноситься розвиток спроможнос-
тей правоохоронних органів щодо розслі-
дування кіберзлочинів [7, п. 4.12].
У затвердженій 22.10.2015 розпо-

рядженням Кабінету Міністрів України 
«Стратегії розвитку органів внутрішніх 
справ України» до переліку довгостроко-
вих заходів, спрямованих на реформуван-
ня МВС та органів внутрішніх справ, від-
носиться також реформування підрозділу 
по боротьбі з кіберзлочинністю, зазначив-
ши основним напрямком діяльності по-
передження та протидію кримінальним 
правопорушенням, пов’язаним з кібера-
таками та втручання в роботу інформацій-
них систем, виключивши такі напрямки 
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роботи підрозділу, як протидія гральному 
бізнесу, протидія шахрайствам і легаліза-
ції (відмиванню) доходів, одержаних від 
зазначених вище кримінальних правопо-
рушень, протидія злочинам у сфері інте-
лектуальної власності [7]
У цих умовах постає завдання швидко-

го та якісного реформування підрозділів 
МВС України, задіяних у протидії кібер-
злочинності та підготовки для них квалі-
фікованих кадрів, здатних на належному 
рівні забезпечити правопорядок у сфері 
використання інформаційно-телекомуні-
каційних систем, попереджувати та опе-
ративно виявляти хакерські атаки на сер-
вери державних установ, забезпечувати 
безпеку функціонування державних і ві-
домчих електронних обліків та баз даних 
тощо.
Враховуючи зазначене вище, можна 

говорити про нагальну потребу створення 
в Україні так званої кіберполіції.
Метою створення кіберполіції є органі-

зація ефективної протидії проявам кібер-
злочинності та забезпечення дієвого впли-
ву на оперативну обстановку в зазначеній 
сфері. Для цього є доцільним створення 
в структурі кримінальної поліції Націо-
нальної поліції України окремого міжре-
гіонального підрозділу, орієнтованого на 
виявлення та припинення найбільш не-
безпечних і резонансних форм транснаці-
ональної організованої кіберзлочинності. 
Кіберполіція повинна стати складовою 

частиною кримінальної поліції Національ-
ної поліції України, що складається з Де-
партаменту кіберполіції (центральний офіс 
кіберполіції) – структурного міжрегіональ-
ного підрозділу та його територіальних 
управлінь із широкими аналітичними та 
оперативно-тактичними повноваженнями, 
котрий спеціалізується на попередженні, 
виявленні, припиненні та розкритті кри-
мінальних правопорушень, механізм під-
готовки, вчинення або приховування яких 
передбачає використання електронно-об-
числювальних машин (комп’ютерів), теле-
комунікаційних систем, комп’ютерних ме-
реж і мереж електрозв’язку, а також інших 
кримінальних правопорушень, учинених з 
їх використанням. 

При цьому компетенція кіберполіції 
має бути обмежена виявленням та до-
кументуванням протиправної діяльності 
як національних регіональних, міжрегіо-
нальних, так і транснаціональних органі-
зованих злочинних груп (далі – ОЗГ).
Слід зазначити, що виокремлення кі-

берзлочинності в окрему категорію пра-
вопорушень є настільки ж закономірним 
і виправданим як і необхідність форму-
вання особливого підходу до протидії цим 
напрямам протиправної діяльності, адже 
виявлення та документування всіх цих 
злочинів вимагає відповідної кваліфікації 
працівників Національної поліції, розу-
міння ними механізмів учинення правопо-
рушень з міжнародною складовою, джерел 
доказової інформації, напрямів та способів 
документування таких протиправних дій, 
налагодження та підтримання міжнарод-
ного співробітництва з іноземними право-
охоронцями, здатність і навички в прове-
денні комплексу комп’ютерно-технічних 
досліджень та кваліфікованих технічних 
заходів.
Організація ефективної протидії зло-

чинам міжнародного характеру вимагає 
й окремого підходу до формування інфра-
структури та оцінки результатів діяльності 
спеціалізованого підрозділу в цій сфері.
Водночас суттєвого реформування по-

требує і підхід до розгортання діяльності 
служби в регіонах держави, особливо в 
контексті адміністративної реформи, ско-
рочення кількості особового складу, обме-
жених людських та матеріальних ресурсів, 
а також труднощів з фінансуванням.
Очевидним є той факт, що в рамках 

існуючої структури та компетенції регіо-
нальних органів однакового підходу до 
розподілу службових завдань, оцінювання 
роботи, а також з урахуванням динаміки 
розвитку транснаціональної кіберзлочин-
ності, географії протиправної діяльності, 
регіонального розподілу злочинних еле-
ментів, їх міжрегіональних та міжнарод-
них злочинних зв’язків боротьба з таким 
масштабним і складним явищем не буде 
ефективною. В означеному (такому) випад-
ку головна мета створення цих підрозділів 
– знешкодження міжрегіональних органі-
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зованих злочинних груп та національних 
осередків міжнародних ОЗГ залишиться 
без реалізації. Натомість, матиме місце 
(як це надзвичайно часто буває сьогодні в 
роботі територіальних підрозділів бороть-
би з кіберзлочинністю) так званий ефект 
«биття по хвостах», що виявляється в до-
кументуванні не цілісних злочинних ме-
реж, а лише їх окремих учасників, і майже 
ніяк не впливає на оперативну обстановку 
в цілому.
Концепція створення кіберполіції — це 

розробка арсеналу сучасних інструментів 
удосконалення роботи системи Національ-
ної поліції України взагалі. Створення кі-
берполіції передбачає таке реформування 
та розвиток підрозділів МВС, що забезпе-
чить підготовку та функціонування висо-
кокваліфікованих працівників в експерт-
них, оперативних та слідчих підрозділах 
поліції, задіяних у протидії кіберзлочин-
ності, та здатних застосовувати на високо-
му професійному рівні новітні технології в 
оперативно-службовій діяльності.
При створенні кіберполіції доцільне 

синхронне, поетапне перетворення іс-
нуючої моделі підрозділу до новітнього 
державного органу правозахисного при-
значення на прикладі сучасного європей-
ського типу, який за своїми функціями 
забезпечуватиме охорону прав, свобод і 
законних інтересів особи та держави; за 
технічними та професійними можливос-
тями матиме змогу миттєвого реагування 
на кіберзлочини та кіберзагрози, а також, 
відповідно до кращих світових стандар-
тів, здійснюватиме міжнародну співпра-
цю зі знешкодження транснаціональних 
злочинних угруповань в означеній (у цій) 
сфері.
У процесі реформування необхідно ви-

рішити наступні завдання:
1) у структурі кримінальної поліції На-

ціональної поліції України створити Де-
партамент кіберполіції (центральний офіс 
кіберполіції), до складу якого входитимуть 
територіальні управління (регіональні 
офіси кіберполіції), що забезпечуватимуть 
захист та охорону прав і свобод особи та 
держави, а також надаватимуть якісні пра-
воохоронні та правозахисні функції;

2) створити механізм координації та 
взаємодії діяльності кіберполіції з іншими 
підрозділами Національної поліції та пра-
воохоронними органами держави;

3) удосконалити та модернізувати про-
фесійну підготовку фахівців у вищих на-
вчальних закладах та науково-дослідних 
установах МВС з метою отримання висо-
кокваліфікованих спеціалістів, здатних 
виконувати свої професійні обов’язки в 
умовах нового етапу розвитку органів вну-
трішніх справ та у сфері протидії сучасним 
високотехнологічним кіберзлочинам;

4) упровадити в діяльність Національ-
ної поліції України функціонування про-
грамно-технічних комплексів (терміналів) 
зворотного зв’язку для прийому звернень 
та заяв про кіберзлочини, що дозволить у 
режимі реального часу здійснювати опера-
тивне реагування для їх запобігання, при-
пинення або розкриття;

5) передбачити участь фахівців кібер-
поліції у формуванні та реалізації держав-
ної політики щодо попередження та про-
тидії кримінальним правопорушенням, 
механізм підготовки, вчинення або при-
ховування яких передбачає використан-
ня електронно-обчислювальних машин 
(комп’ютерів), систем та комп’ютерних 
мереж і мереж електрозв’язку, а також 
іншим кримінальним правопорушенням, 
учиненим з їх використанням;
Запропонований далі підхід до кон-

цепції створення кіберполіції засновано 
на принципах всезагального управління 
якістю, що представляє собою систему 
управління, засновану на отриманні пози-
тивного результату з погляду суспільства 
при реагуванні на ту чи іншу подію, та ви-
значається як зосереджений на якості, сфо-
кусований на громадськості, заснований 
на фактах, керований командний процес, 
спрямований на планомірне досягнення 
стратегічної мети організації шляхом по-
стійного покращення якості її діяльності.
Основними принципами такої концеп-

ції є:
1) постійність мети (удосконалення ма-

теріально-технічної бази лабораторії екс-
пертно-технічних досліджень та підбір ви-
сококваліфікованих експертів, у тому чис-
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лі із спеціальною освітою в області такого 
роду досліджень);

2) нова філософія впровадження в ді-
яльність поліції заходів, що здійснюватиме 
кіберполіція (здійснення на базі підрозділу 
повного циклу оперативно-розшукових та 
оперативно-технічних заходів, що входять 
до компетенції служби — комп’ютерна 
розвідка, зняття та розшифровка трафіка, 
перехоплення мережевих з’єднань, від-
новлення даних);

3) адекватне реагування комплектуван-
ня кіберполіції у регіонах відповідно ви-
кликам сьогодення (виключно регіональні 
офіси кіберполіції із штатним розкладом, 
який відповідатиме місцевій криміноген-
ній обстановці).
Головним завданням кіберполіції є за-

безпечення реалізації державної політики 
у сфері боротьби з кіберзлочинністю.
Функції центрального та регіональних 

офісів кіберполіції:
1) визначення, розроблення та забез-

печення реалізації комплексу організацій-
них і практичних заходів, спрямованих на 
попередження та протидію кримінальним 
правопорушенням, які віднесені до компе-
тенції центрального та регіональних офі-
сів;

2) у межах своїх повноважень, відпо-
відно до законів, що становлять правову 
основу діяльності Національної поліції, 
вживання необхідних оперативно-роз-
шукових заходів щодо викриття причин і 
умов, які сприяють вчиненню криміналь-
них правопорушень, віднесених до компе-
тенції кіберполіції;

3) здійснення попередження право-
порушень у сфері високих технологій, а 
також інформування населення стосовно 
новітніх видів кіберзлочинів;

4) організація та контроль діяльнос-
ті регіональних офісів кіберполіції щодо 
виконання вимог національного законо-
давства і нормативних актів Національ-
ної поліції та МВС з питань розслідування 
кримінальних правопорушень, а також до-
тримання вимог дисципліни та законності, 
режиму секретності;

5) створення та розробка організацій-
но-методичних рекомендацій для підви-

щення професійного рівня та поінформо-
ваності діяльності підрозділів Національ-
ної поліції та населення;

6) забезпечення спільно з приватним 
сектором створення автоматизованих ін-
формаційних систем та масивів даних для 
потреб оперативного реагування та роз-
слідування кримінальних правопорушень;

7) організація виконання доручень 
прокуратури та слідчих органів щодо про-
ведення слідчих (розшукових) дій та не-
гласних слідчих (розшукових) дій у кри-
мінальних провадженнях, які належать до 
компетенції кримінальної поліції;

8) здійснення контролю у межах ком-
петенції та відповідно до законодавства за 
виконанням відповідних доручень кібер-
поліцією, координація їх діяльності в цій 
сфері;

9) здійснення поточного і перспектив-
ного планування роботи кіберполіції та 
проведення комплексних і цільових опе-
ративно-профілактичних заходів на тери-
торії держави чи окремих регіонів, у тому 
числі за участю правоохоронних органів 
інших країн;

10) розроблення проектів нових зако-
нодавчих та інших нормативних актів, а 
також надання пропозицій щодо вдоско-
налення існуючої законодавчої бази у сфе-
рі протидії кіберзлочинам;

11) впровадження програмних засобів 
для систематизації та аналізу інформації 
про криміногенні процеси та стан бороть-
би з кримінальними правопорушеннями 
за пріоритетними напрямами діяльності 
кіберполіції на загальнодержавному та ре-
гіональному рівнях, оцінка результатів за 
окремими показниками оперативно-служ-
бової діяльності кіберполіції;

12) адміністрування програмно-техніч-
них комплексів, аналіз та систематизація 
даних про кримінальні правопорушення, 
учинені у сфері та з використанням висо-
ких технологій, що надходитимуть від гро-
мадян каналами call-центрів, електронни-
ми листами та терміналами зворотнього 
зв’язку;

13) обробка запитів та оперативної ін-
формації від закордонних правоохорон-
них органів, що надходитиме каналами 
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Національної цілодобової мережі контак-
тних пунктів з реагування на кіберзлочи-
ни;

14) у рамках міжнародної співпраці та 
на виконання міжнародно-правових до-
ручень здійснення належного, висококва-
ліфікованого надання допомоги закордон-
ним колегам за визначеними напрямками 
роботи, у тому числі в рамках функціону-
вання цілодобової контактної мережі для 
надання невідкладної допомоги при про-
вадженні кримінальних правопорушень, 
пов’язаних з комп’ютерними системами та 
даними, переслідуванні осіб, які підозрю-
ються або обвинувачуються в їх учиненні, 
а також збирання доказів в електронній 
формі;

14) забезпечення функціонування ло-
кальних експертних лабораторій та мо-
більних груп швидкого реагування, при-
значених для залучення до місць вчинен-
ня кримінальних правопорушень, з метою 
зняття даних з носіїв інформації.
Кіберполіція в межах компетенції здій-

снюватиме взаємодію з:
1) уповноваженим Верховної Ради 

України з прав людини;
2) органами і підрозділами Генераль-

ної прокуратури, Служби безпеки, Дер-
жавної прикордонної служби, Службою 
фінансового моніторингу, Національним 
антикорупційним бюро України та інши-
ми державними органами та установами, 
а також органами місцевого самовряду-
вання;

3) підрозділами центрального органу 
та територіальними підрозділами Націо-
нальної поліції, науково-дослідними уста-
новами Національної поліції;

4) іншими правоохоронними органами 
та приватним сектором у сфері боротьби з 
кіберзлочинністю;

5) правоохоронними органами інозем-
них держав, а також міжнародними уста-
новами та організаціями, до компетенції 
яких віднесені питання попередження та 
протидії кіберзлочинам.
З урахуванням міжрегіонального ха-

рактеру діяльності кіберзлочинців терито-
рію держави доцільно створити регіональ-
ні офіси кіберполіції.

Керівники регіональних офісів кібер-
поліції та їх заступники будуть признача-
тися, а структура та штатна чисельність 
– затверджуватися наказом керівника На-
ціональної поліції за поданням керівника 
кримінальної поліції.
Соціальний та правовий захист пра-

цівників кіберполіції, як вид державного 
захисту, повинний передбачити систему 
правових, матеріальних, фінансових та со-
ціальних заходів щодо забезпечення на-
лежних умов проходження служби в ор-
ганах внутрішніх справ, забезпечення гід-
них умов життя працівників кіберполіції 
та членів їх родин, запобігання та захисту 
від несприятливих умов здійснення про-
фесійної діяльності.
Реалізацію концепції потрібно прово-

дити за наступними етапами:
1) утворення в складі кримінальної по-

ліції Національної поліції Департаменту 
кіберполіції;

2) розроблення та затвердження Поло-
ження про Департамент кіберполіції;

3) вивчення та впровадження пози-
тивного досвіду розвинутих європейських 
держав на напрямку протидії кіберзлочи-
нам;

4) створення нової моделі регіональ-
них офісів кіберполіції;

5) забезпечення сталого функціонуван-
ня Департаменту та регіональних офісів 
кіберполіції в співробітництві з відповід-
ними міжнародними інституціями та на-
ціональними органами протидії кіберзло-
чинності розвинутих держав світу.

Висновки
Підсумовуючи, зазначимо, що загальне 

керівництво та контроль за процесом ви-
конання концепції повинно здійснювати-
ся Міністром внутрішніх справ України. 
Основою даля контролю є концепція про 
створення кіберполіції та програма її ре-
алізації.
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АНОТАЦІЯ 
У даній статті розглянуті концептуальні 

аспекти створення кіберполіції України, голов-
ною метою якої є організація ефективної про-
тидії проявам кіберзлочинності та забезпечен-
ня дієвого впливу на оперативну обстановку в 
сфері суспільних інформаційних відносин. Ви-
кладено пропозиції щодо принципів невідкладно-
го реформування відповідних підрозділів органів 
внутрішніх справ, функцій центрального та ре-
гіональних офісів кіберполіції, організації підго-
товки кваліфікованих кадрів, здатних результа-
тивно запобігати, припиняти та розслідувати 
кіберзлочини.

SUMMARY 
The present article deals with conceptual aspects 

of formation of Cyber police of Ukraine, which main 
purpose is to organize effective cybercrime counteraction 
and to ensure effective infl uence on the background in 
the area of information relations in the society. The 
article provides propositions as to the principles of 
the immediate reformation of the correspondent law 
enforcement subdivisions, functions of the central and 
regional offi ces of the cyber police and the organization 
of training of qualifi ed personnel who will be able 
to prevent, counteract and investigate cybercrimes 
successfully.
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ÃÀÐÀÍÒ²¯ ÏÐÎÖÅÑÓÀËÜÍÈÕ ÏÎÂÍÎÂÀÆÅÍÜ 
ÎÐÃÀÍÓ ÄÎÑÓÄÎÂÎÃÎ ÐÎÇÑË²ÄÓÂÀÍÍß

Статья рассматривает научные и тео-
ретические подходы по обеспечению гарантий 
учасников уголовного процесса органами до-
судебного расследования, следователем, про-
курором и следственным судьей на стадии 
досудебного расследования. Определяются 
процессуальные сроки проведения досудебного 
расследования, принятия процессуальных ре-
шений о проведении негласных следственных 
(розыскных) действий во время изобличения 
подозреваемого, раскрытия и расследования 
уголовного дела. Даны практические предло-
жения по привлечению оперативных подраз-
делений, использование конфиденциального 
сотрудника в уголовном производстве на ста-
дии досудебного расследования. Предоставля-
ются пути усовершенствования, на основании 
практики применения методов ОРД в уголов-
ном процессе.

Ключові слова: слідчий, орган досудового розслі-
дування, прокурор, слідчий суддя, оперативні під-
розділи, постанова, доручення, оперативна інфор-
мація.
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Актуальність статті
Процесуальні повноваження органів 

досудового розслідування є правовою га-
рантією забезпечення законності під час 
розслідування кримінальних правопору-
шень, гарантією захисту прав громадян 
та інтересів держави. Процесуальні по-
вноваження вказують, як діяти слідчому 
в тій чи іншій процесуальній ситуації, яка 
виникає під час розслідування. Іноді за-
кон прямо пропонує належну, необхідну 

поведінку для досягнення потрібного ре-
зультату. 
Проблеми процесуальних повноважень 

слідчого розглядалась у багатьох наукових 
працях, монографіях, наукових статтях. 
Процесуальній самостійності слідчого при-
ділялась увага на початку формування ор-
ганів досудового розслідування у 1942 році 
С.Я. Розеблітом, який надав перші елемен-
ти процесуальної самостійності на той час 
[7, с. 21].
Вчені Київської школи національ-

ної академії внутрішніх справ О.В. Бау-
лін, С.М. Стахівський, О.І. Лубенський, 
М. Хоцький розробили теоретичні поло-
ження процесуальної самостійності слідчо-
го та практики діяльності слідчого у кримі-
нальному процесі [2, с. 44]. 
На підставі їх розробок були прийня-

ти та закріплені окремі положення проце-
суальної самостійності слідчого у чинному 
КПК України.

Постанова завдання
Процесуальна самостійність закріпле-

на в ст. 40 КПК України, яка вказує, що 
слідчий приймає самостійно всі рішення 
про провадження слідчих дій, за винятком 
випадків, коли законом передбачено одер-
жання від прокурора погодження або санк-
ції від слідчого судді, і несе повну відпові-
дальність за їх законність. 
С.В. Слінько, розглядаючи теоретичні 

проблеми реформування досудового роз-
слідування, вказував, що процесуальна 
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самостійність дає можливість слідчому в 
межах своїх повноважень більш об’єктивно 
формулювати висновки на основі переві-
рених, достовірних свідчень про факти, які 
він повинен закріпити як докази. Слідчий 
ближче ніж прокурор та суд стоїть до вста-
новлення обставин та істини [9, с. 114]. 
Ю.М. Грошевой, А.Я. Дубинський, 

Г.К. Кожевніков та ін. вважають, що слід-
чий має повноваження щодо проведен-
ня досудового розслідування, проведення 
процесуальних, слідчих розшукових, не-
гласних слідчих (розшукових) дій, які пе-
редбачених чинним кримінальним проце-
суальним законодавством. Процесуальна 
самостійність слідчого передбачає однако-
вий правовий статус у всіх слідчих, рівно як 
їх повноваження, незалежно від відомчої 
приналежності [3, с. 17; 4, с. 33; 5, с. 172]. 
Однією з гарантій процесуальної само-

стійності слідчого є вимога своєчасності 
прийняття процесуальних рішень, проце-
суальне закріплення доказів під час прове-
дення процесуальних дій, а також встанов-
лені у КПК строки досудового розслідуван-
ня. 
КПК не визначив строків на стадіях 

кримінального процесу, але визначив їх 
конкретизацію у часових межах. 
Питання стосовно встановлених зако-

ном строків досудового розслідування та 
стандарту «розумного строку» стало предме-
том розгляду Конституційного Суду Украї-
ни в Рішенні № 3-рп / 2003 від 30 січня 2003 
року. У своєму рішенні суд визначив, що 
«поняття розумний строк досудового роз-
слідування» є оціночним, тобто таким, що 
визначається у кожному конкретному ви-
падку з огляду на сукупність усіх обставин 
вчинення і розслідування кримінального 
правопорушення. Визначення розумно-
го строку залежить від багатьох факторів, 
включаючи обсяг і складність криміналь-
ного провадження, кількість потерпілих та 
свідків, необхідність проведення експертиз 
та отримання висновків тощо. Але за будь-
яких обставин строк досудового розсліду-
вання не повинен перевищувати меж необ-
хідності. Досудове розслідування повинно 
бути закінчено без порушення права на 
справедливий судовий розгляд і права на 

ефективний засіб захисту, що передбачено 
статтями 6, 13 Конвенції про захист прав 
людини та основних свобод [8]. 
Наведена правова позиція Консти-

туційного Суду України є вихідною при 
вирішенні питання відповідності строку 
досудового слідства стандарту «розумно-
го строку». Встановлення максимального 
строку досудового розслідування, на від-
міну від строку тримання підозрюваного 
під вартою, є недоцільним, оскільки строк 
слідства має визначатися з урахуванням 
індивідуальних особливостей конкретного 
кримінального провадження.
Контроль за строками досудового роз-

слідування здійснює прокурор, який на-
дає слідчому вказівки, доручення щодо 
проведення слідчих розшукових дій. Слід-
чий зобов’язаний виконувати доручення 
та вказівки прокурора, які надаються у 
письмовій формі. Невиконання слідчим 
законних вказівок та доручень прокурора 
тягне за собою передбачену законом від-
повідальність.
Процесуальна література не надає кла-

сифікації строків у кримінальному прова-
дженні, а тільки визначає їх. Строки утри-
мання під вартою, продовження строку 
досудового розслідування, строк ознайом-
лення підозрюваного та його захисника з 
матеріалами кримінального провадження. 
Окремі строки існують під час судового 
розгляду. 
Однак, не визначення строків надає 

підстави для встановлення їх класифікації 
на стадіях кримінального провадження.
Першу група строків можна групувати 

за їх ступенем визначення, а саме строки, 
які визначені у КПК та які не визначе-
ні. Іншими словами, строки можуть мати 
межі свого впливу, окреслені календарною 
датою чи певною подією, а можуть визна-
чатися з урахуванням певного порядку їх 
обчислення, залежного від конкретних дій 
сторони обвинувачення або захисту у кри-
мінальному провадженні.
Друга група включає до себе визначен-

ня процесуальних прав, які здійснюються 
протягом меж досудового та судового про-
вадження. Дані процесуальні права мають 
строковий характер.
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Третя група строків, які визначені у 
рішенні Конституційного Суду України, а 
саме «розумні строки у кримінальному про-
вадженні» можна визначити, виходячи від-
носно їх наявності, формулюванні певних, 
хоча нечітких орієнтирів обчислювання. 
Важлива гарантія дотримання строків у 

кримінальному провадження є виконання 
процедури механізму проведення проце-
суальних слідчих розшукових дій на стадії 
досудового розслідування.
Інші положення є контроль за проце-

суальними гарантіями, які включають, по-
перше, процесуальне керівництво, конт-
роль та нагляд прокурора за проведенням 
слідчих розшукових дій. 
Слідчий суддя на стадії досудового про-

вадження забезпечує гарантії проведення 
слідчих розшукових та негласних слідчих 
(розшукових) дій за допомогою судового 
контролю у разі надання санкції, що обме-
жує права та свободи підозрюваного. 
По всіх процесуальних діях слідчий 

складає подання, яке погоджує з прокуро-
ром. Подання повинно мати гарантії, які 
встановлюються у процесуальній формі. 
Копія подання надається прокурору. 

 Підставами для проведення слідчої 
(розшукової) дії є наявність достатніх свід-
чень про факти, що вказують на можливість 
встановлення обставин кримінального пра-
вопорушення, вини підозрюваного та до-
сягнення мети кримінального процесу.
Слідчий повинен перед проведенням 

слідчої (розшукової) дії роз’яснити права 
і обов’язки особам, які беруть участь, а та-
кож відповідальність за порушення закону 
під час проведення даної дії. Проведення 
слідчих (розшукових) дій у нічний час (з 
22 до 6 години) не допускається, за винят-
ком невідкладних випадків, коли затримка 
в їх проведенні може призвести до втрати 
слідів кримінального правопорушення або 
втечі підозрюваного.
Процесуальні гарантії самостійності 

слідчого можна характеризувати тим, що у 
найважливіших питаннях досудового роз-
слідування у разі оцінки доказів у слідчо-
го є своя власна думка, яка встановлена за 
внутрішнім переконанням. Ні наглядовий 
прокурор, ні керівник органу досудового 

розслідування не вправі примусити слідчо-
го діяти всупереч його переконанню. 
О.М. Бандурка, О.О. Юхно пропону-

ють: у разі проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій слідчий погоджує їх вико-
нання з оперативними підрозділами, якщо 
вони мають режим таємності, пов’язані з 
залученням до них конфіденційного спів-
робітника та ін.[1, с. 304; 10, с. 104]. 
Слідчий повинен надати оперативним 

підрозділам вказівки, доручення щодо про-
ведення негласних слідчих (розшукових) 
дій, а також окремі доручення у разі прове-
дення слідчих розшукових дій оперативни-
ми підрозділами. Перша форма доручення 
є формальна, яка виходить з рамок закону і 
встановлює підстави про надання доручен-
ня, коли це викликано необхідністю прова-
дження. Друга – матеріальна, яка вказує на 
проведення конкретної процесуальної або 
слідчої дії виконавцем. 
Дача вказівок, доручень, окремих до-

ручень повинна мати строгу процесуальну 
форму. В дорученні, окремому дорученні 
слідчий повинен вказати найменування 
органу або посадової особи, якій повинні 
надсилатися вказівка або доручення. В мо-
тивувальній частині вказуються обставини 
кримінального правопорушення, а також 
обставини, які повинен виконати співро-
бітник оперативного підрозділу, в окремих 
випадках вказується на форми и та методи 
виконання доручення. В резолютивній час-
тині вказівки, доручення слідчій вказує пи-
тання, на яке він повинен отримати відпо-
відь, а також встановлює строк виконання 
вказівки або доручення. Як правило, строк 
виконання доручення не може перевищу-
вати 10 діб. Якщо строк доручення пере-
вищує даний термін, то оперативні підроз-
діли повинні надати слідчому попередню 
відповідь, де вказати строк виконання до-
ручення. 
Аналіз практики, проведене анкетуван-

ня оперативних співробітників свідчать, 
що форма вказівки, доручення не має єди-
ного змісту. 

45% слідчих у мотивуючій частині не 
описують обставин кримінального право-
порушення, 25% неправильно ставлять пи-
тання, на яке повинен відповісти оператив-
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ний співробітник, 15% неправильно вказу-
ють виконавця доручення. Крім того, 15 % 
випадків вказівка містить проведення опе-
ративних заходів, які не можуть виконува-
ти оперативні співробітники, тому останні 
дають «відписку» про неможливість вико-
нання доручення. У 10% слідчий встанов-
лює неможливий термін його виконання. 
Гарантії забезпечення механізму дачі 

вказівок слідчим повинні включати в себе 
ознайомлення з усіма оперативно-розшу-
ковими даними і матеріалами, що належать 
до розслідування. Треба вказати, що слід-
чий може ознайомитися с оперативними 
матеріалами без розголошення особи яка 
співпрацює з оперативним співробітником. 
З опитаних нами слідчих органів вну-

трішніх справ на запитання «Чи маєте Ви 
можливість ознайомлюватися з оператив-
но-розшуковими матеріалами?» 60 % опи-
таних дали негативну відповідь, 40 % опи-
таних вказали, що вони мають можливість 
ознайомлюватися не з усіма матеріалами 
оперативно-розшукового змісту. 
Е.Д. Лук’янчиков вважає, що процесу-

альні, слідчі розшукові дії завжди пов’язані 
з одержанням необхідних фактичних да-
них і є достатньо ефективним способом для 
збирання доказів, гарантом встановлення 
істини [6, с. 77]. 
Слідчим розшуковим діям у криміналь-

ному процесуальному законі приділяється 
істотна увага, особливо порядку їх про-
ведення й оформлення. Їх провадження 
пов’язано з певним примусом, оскільки 
процесуальне рішення слідчого ґрунтуєть-
ся на законі та має обов’язкову юридичну 
силу. Слідчий повинен мати у своєму роз-
порядженні достатні свідчення про факти 
або фактичні дані та докази, які вказують 
на вчинення кримінального правопору-
шення певною особою. Слідчий складає 
повідомлення про підозру та вказує кон-
кретні обставини вчинення правопорушен-
ня та надає його кримінальну кваліфікацію. 
Аналіз пред’явлення обвинувачення за-

конодавства західних країн свідчить, що 
процесуальну дану функцію виконує проку-
рор, який пред’являє обвинувачення. Об-
винувачення пред’являється в присутності 
адвоката. Прокурор встановлює особу, якій 

пред’являється обвинувачення, роз’яснює 
суть постанови, вручає копію даної постано-
ви обвинуваченому та його захиснику. Піс-
ля чого обвинувачений та захисник мають 
право спілкуватися по пред’явленому обви-
нуваченню і надають відповідь, яка запису-
ється у протокол допиту обвинуваченого. 
Якщо в ході допиту виникли нові обстави-
ни злочину, то прокурор має можливість 
скласти нову постанову та перепред’явити 
постанову, вказавши нові обставини. З од-
ного боку, обвинувачення є процесуальним 
рішенням слідчого, а з іншого, є актом «об-
винувачення»,  яке персоніфікує прокурор. 

Висновок
Кримінальний закон по деяких скла-

дах злочинів за визначених умов звільняє 
особу від кримінальної відповідальності. 
Це правило поширюється на хабародавця, 
стосовно якого мало місце вимагання ха-
бара або який після давання хабара добро-
вільно заявив про те, що сталося, до по-
рушення кримінальної справи щодо нього 
(ст. 369 КК України); на особу, яка добро-
вільно здала вогнепальну зброю, бойові 
припаси або вибухові пристрої (ст. 263 КК 
України). 
Нерідкі випадки, коли слідчий, з метою 

розкриття злочину і бажаючи мати свідка в 
справі про одержання хабара, пропонує ха-
бародавцеві «добровільно» з’явитися з по-
винною в обмін на те, що він не буде при-
тягнутий до кримінальної відповідальності. 
Така угода є протиправною і не спрямова-
на на ефективну боротьбу з кримінальними 
правопорушеннями. 
Правові норми, що не передбачають 

кримінально-процесуальні підстави звіль-
нення особи від кримінальної відповідаль-
ності повинні бути узгоджені з КПК Украї-
ни. У зв’язку з чим пропонується до ст. 284 
КПК України віднести обставини, що ви-
ключають провадження по кримінальній 
справі відносно окремої категорії осіб, які 
співпрацюють з органами досудового слід-
ства. Додати право відмови компетентного 
органу надати згоду на притягнення особи 
до кримінальної відповідальності і взяття її 
під варту. 
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АНОТАЦІЯ 
Стаття розглядає наукові та теоретичні 

підходи щодо забезпечення гарантій учасників 
кримінального процесу органами досудового роз-
слідування, слідчим, прокурором та слідчим 
суддею на стадії досудового розслідування. Визна-
чаються процесуальні строки проведення досу-
дового розслідування, прийняття процесуальних 
рішень щодо проведення негласних слідчих (роз-
шукових) дій під час викриття кримінального 
правопорушення та підозрюваного. Надаються 
практичні пропозиції щодо залучення оператив-
них підрозділів, використання конфіденційного 
співробітника у кримінальному провадженні 
на стадії досудового розслідування. Надаються 
шляхи удосконалення, на підставі практики за-
стосування методів ОРД у кримінальному про-
цесі. 

SUMMARY 
The article examines the scientifi c and theoretical 

approaches to guarantee participants of criminal 
proceedings by the pre-trial investigation, investigator, 
prosecutor and investigating judge in pre-trial 
investigation. Identify procedural timing of the 
preliminary investigation, the adoption of procedural 
decisions to conduct covert investigative (detective) 
actions during exposure of a criminal offense and 
a suspect. Provides practical proposals to involve 
operational units, the use of confi dential employee in 
criminal proceedings under preliminary investigation. 
Cribs ways of improvement, based on the practice of 
investigative methods in criminal proceedings.
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ÑÓÑÏ²ËÜÍ² ÏÐÎÖÅÑÈ ßÊ ÔÀÊÒÎÐÈ ÂÏËÈÂÓ ÍÀ 
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У статті розглядаються суспільні процеси 
як фактори впливу на криміногенну ситуацію 
в регіоні, аналізуються різні погляд вчених-
кримінологів щодо характеристики суспільних 
процесів та їх можливого криміногенного 
впливу на соціальну ситуацію в регіоні, про-
понуються окремі заходи соціальної протидії 
злочинності.
Ключові слова: злочинність, суспільні процеси, 

фактори, протидія злочинності, кримінологія, ре-
гіон.

 ÂÅÏÐÈÖÜÊÈÉ Ðîìàí Ñåðã³éîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, çäîáóâà÷ 
Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ

Злочинність обумовлюється різними 
суспільними процесами і сама не тільки 
зазнає такого впливу, але і впливає на сус-
пільні процеси негативним чином. Викли-
ки сьогодення, які становлять загрозу сус-
пільній безпеці України змушують додат-
ково осмислити вплив суспільних процесів 
на злочинність і злочинності на суспільні 
процеси. 
Поява нових форм злочинних проявів, 

зокрема, таких як тероризм, екстремізм, 
організована озброєна злочинність, кібер-
злочинність, нелегальна міграція і торгів-
ля людьми, низка негативних суспільних 
явищ, таких як алкоголізм, наркоманія, 
проституція, безробіття, інфляція та інших, 
що впливають на криміногенну ситуацію, 
потребують поглибленого аналізу криміна-
лізації суспільних відносин та їх впливу на 
злочинність у конкретних регіонах. 
У кримінально-правових дослідженнях 

суспільних процесів як факторів впливу на 
злочинність широко використовуються 

наукові роботи вчених радянського пері-
оду І.М. Гальперіна, П.С. Дагеля, С.Г. Ке-
линої, Г.Л. Кричера, В.В. Лунєєва і сучас-
них вчених – П.П. Андрушко, В.І. Бори-
сова, О.М. Бандурки, Е.М. Блажівського, 
В.К. Грищука, О.М. Костенка, О.М. Лит-
вака, О.М. Литвинова, Н.Ф. Кузнецової, 
М.І. Панова, В.Я. Тація, В.Б. Харченка, 
М.І. Хавронюка. Вказані вчені внесли ва-
гомий внесок у розробку поняття та зміс-
ту криміналізації суспільно небезпечних 
діянь, але в науці кримінального права 
залишається багато питань із сфери фак-
торного впливу на криміногенну ситуацію, 
які потребують додаткового вивчення, що 
пояснюється як складністю вказаної тема-
тики, так і характером сучасних суспіль-
них процесів, як чинників впливу на зло-
чинність. 
Метою даної статті є дослідження окре-

мих суспільних процесів як факторів впли-
ву на криміногенну ситуацію в регіоні та 
вироблення пропозицій з протидії злочин-
ності. 
Злочинність – це результат дії безлічі 

обставин, чинників, причин, які знаходять-
ся в неоднаковому співвідношенні між со-
бою. Для дослідження сукупності цих фак-
торів необхідно встановити якомога більше 
обставин, причинно-наслідкових зв’язків, 
співвідношення тих або інших причин і 
умов, що впливають на злочинність, як 
основний об’єкт пізнання, власне визнача-
ючих конфігурацію механізму детермінації 
та самодетермінації злочинності.
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Якнайповнішу і багатопланову сутніс-
ну характеристику факторам злочинності на 
сьогоднішній день у кримінології дав К.К. 
Горяїнов. Зокрема, на його думку, факто-
ром можна вважати причину і умову (необ-
хідне і супутнє), а також явища, які пере-
бувають у функціональному зв’язку і т.п. 
Під фактором слід розуміти певну власти-
вість соціальних процесів і явищ, їх взаємо-
обумовлених поєднань бути двигуном при 
формуванні і змінах стану кримінологічної 
обстановки [10].
Наукове визначення слова «фактор» 

означає причину, рушійну силу вчиню-
ваного процесу або одну із основних його 
умов. [8] Ним охоплюються причини і умо-
ви, а також інші детермінанти злочинності, 
тобто явища і процеси, які представляють 
собою її витоки, корені [3].
Факторами злочинності слід вважати су-

купність негативних обставин, які склали-
ся в українському суспільстві і які проявля-
ються через суспільні відносини людей між 
собою та людини з державою і її інститута-
ми і створюють умови для вчинення злочи-
нів. Їх вивчення може здійснюватися шля-
хом: а) аналізу значних соціальних явищ 
з тим щоб вичленити з них так звані кри-
мінологічні детермінанти чи фактори зло-
чинності і втім встановити її взаємозв’язок 
із злочинною поведінкою; б) аналізу такої 
поведінки, виявлення її ґенези, зовнішніх 
і внутрішніх обставин, які її визначають і 
тим самим виступають в якості причин і 
умов, що сприяють вчиненню конкретного 
злочину [12, C. 3].
Мажкенов А.К. робить наголос на за-

гальносоціальних факторах і їх впливі на 
вчинення злочинів і визначає її різновиди, 
зокрема, економічні, соціальні, організа-
ційно-правові, психологічні, морально-ду-
ховні тощо [15, С. 78-81].
Чернет М.Н. вважав, що соціальні фак-

тори злочинності є переважаючими від-
носно інших: расових, етнічних, вікових, 
матеріальних тощо. Грамотність, трудова 
зайнятість, культура, духовність вплива-
ють на рівень злочинності як пом’якшуючі, 
профілактичні фактори [19].
Поняття «фактор», як і теорія факто-

рів, додатково вказує, що злочинність, як і 

власне середовище, в якому здійснюють ді-
яльність з протидії злочинності, не можна 
розглядати одновимірно. Зазвичай кримі-
нологічна наука виділяє наступні факто-
ри: демографічні, економічні, соціальні і 
соціально-психологічні (ослаблення тра-
диційних форм соціального контролю за 
окремою особою у зв’язку з урбанізацією, 
акселерацією, алкоголізацією і наркоти-
зацією населення), організаційно-правові 
(ухвалення законів, що передбачають по-
силення кримінальної відповідальності за 
вчинення тяжких злочинів, ухвалення ак-
тів про амністію, практика помилування і 
т.д.) [1; 5].
За рівнем впливу на відповідні об’єкти 

виділяють наступні блоки факторів: факто-
ри, що характеризують частину зовнішньо-
го середовища, складають об’єкт безпосе-
реднього впливу; фактори, що характери-
зують елементи зовнішнього середовища, 
які не входять в об’єкт безпосереднього 
впливу, але певним чином (прямо або не-
прямо) впливають на нього [2].
Фактори можна класифікувати, також 

виходячи з критерію їх стійкості. Зокрема, 
фактори стабільні (географічні, кліматичні, 
особливості структури економіки міста, ра-
йону і т.д.) і мінливі (рівень розвитку еко-
номіки, політичні, кримінологічні і демо-
графічні явища).
Кожна класифікація має свою цільову 

орієнтацію, певні загальні ознаки і логіч-
но вивірену характеристику. Головне в по-
будові класифікації – суворе дотримання 
принципів системності у визначенні чин-
ників, наукової коректності і послідовності.
Цікавою та продуктивною у науковому 

плані є класифікація факторів, що вплива-
ють на злочинність, здійснена за видами со-
ціальної діяльності [16, 20]. 
Серед усієї сукупності зовнішніх явищ, 

що визначають стан злочинності доцільно 
виділяти наступні факторні комплекси: по-
літичний, економічний, соціальний, пси-
хологічний. До політичних факторів, що 
впливають на зростання злочинності в ці-
лому прийнято відносити: нестабільність 
політичного режиму, нестабільність кримі-
нальної політики, корумпованість праців-
ників державної служби, прозорість між-
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державних кордонів після розпаду СРСР, 
відчуження населення від управління дер-
жавними справами та контролю за систе-
мою заходів протидії злочинності.
Політичні фактори впливу на злочин-

ність ми бачимо, перш за все, у відсутності 
чіткої і продуманої правової бази, високому 
рівні фактичної корупції в системі держав-
ної служби, а також у тому, що держава не 
завжди справляється зі своїми функціями, 
не належною мірою здійснює контроль за 
ходом економічних процесів. Безпосеред-
ньо це виражається, зокрема, в тому, що 
держава як найважливіший інститут не за-
вжди регулює відносини на рівні взаємодії 
двох незалежних виробників, які прийма-
ють рішення, виходячи з власних матері-
альних інтересів. Особливо це характерно 
для ситуації в нашій країні, коли в умовах 
деформації економічних відносин кримі-
нальна поведінка суб’єктів господарської 
діяльності виявляється обов’язковою умо-
вою функціонування ринку. Більше того, 
держава часом не тільки не виконує свої 
функції, а й сама чинить свавілля і безза-
коння.
Як наслідок, примусові засоби застосо-

вуються до випадкових, дрібних порушни-
ків закону, захищаючи тих, хто перебуває 
«в законі» і вчиняє значні, системні злочи-
ни. На думку О.М. Бандурки, нерідко влада 
починає діяти в унісон зі злочинністю, при-
пиняючи суспільно корисні дії і заохочую-
чи моральну і правову несправедливість.-
У таких випадках свавілля влади виявля-
ється єдиною формою її існування. Вона 
проявляється у псевдолегітимному фізич-
ному примусі всіх членів суспільства до ан-
тигромадських вчинків [4].
Система протидії злочинності до дії цих 

факторів надзвичайно чутлива, бо вона орі-
єнтована на підтримку існуючої політич-
ної системи. Це співвідношення породжує 
ситуацію кон’юнктури. Так, іноді право-
охоронні органи вирішують свої задачі у 
відповідності не стільки до криміногенної 
обстановки, що складається, скільки до ви-
конання політичного замовлення. Навіть 
тоді, коли політична воля орієнтована на 
поліпшення боротьби зі злочинністю, пра-
воохоронні органи, будучи не в змозі вико-

нати політичне замовлення через причини 
об’єктивного і суб’єктивного характеру, 
часто «прикриваються» формальною види-
містю роботи або, того гірше, допускають 
лояльність. «Диктатура злочинності при лі-
беральній боротьбі з нею стає не менше не-
безпечною, ніж диктатура тоталітаризму», 
– справедливо відзначає В.В. Лунєєв [14].
Українською державою вже протягом 

багатьох років не вироблено абсолютно ні-
якої ідеології як комплексу цінностей, на 
які орієнтується суспільство. Розпад старої 
системи цінностей і утворення в цій сфе-
рі вакууму привели до певної деградації 
свідомості частини населення. Особливо 
постраждало в зв’язку з цим молоде поко-
ління. Характерно, що освіта, виховання, 
заняття спортом неповнолітніх стали май-
же повністю залежними від матеріальних 
можливостей сім’ї, а більшість сімей у бук-
вальному розумінні зубожіла, дезорієнтова-
на. Державні органи, зайняті міжусобними 
проблемами, не вживають практичних за-
ходів у рамках виховної роботи. 
Вагомий криміногенний потенціал 

пов’язується з діяльністю державного апа-
рату і таким соціально-негативним фено-
меном як політична корупція. О.М. Литви-
нов з цього приводу зазначає: «Корупцій-
на криміналізація політичної сфери життя 
суспільства відбувається в усіх напрямках. 
Найбільше активно криміналізуються дер-
жавні структури як носії владних повно-
важень з розпорядження державними фі-
нансовими, матеріальними, природними, 
інформаційними та іншими ресурсами. Не 
в меншому обсязі відбувається криміналіза-
ція інститутів громадянського суспільства 
– політичних партій, блоків, об’єднань та 
інших громадських організацій, суб’єктів 
господарювання різних форм власності. 
Криміногенні фактори сфери політичної 
діяльності, перш за все, виявляються в 
тенденції використання демократичних 
інститутів на користь окремих економічно 
впливових груп, що прагнуть до фактич-
ної узурпації державної влади шляхом ко-
рупції державних структур» [13, С. 24-28]. 
Особливу небезпечність, ускладнену соці-
альними конфліктами, становлять також 
заклики окремих політичних сил, що ви-
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ходять за правові рамки і досить часто по-
лягають у провокуванні невиконання зако-
нів, а отже, і невиконання законних вимог 
органів влади. 
Аналіз соціальних факторів, що впли-

вають на злочинність, дає підставу ствер-
джувати, що вона все більшою мірою ви-
ступає як пряме продовження об’єктивних 
суспільних протиріч і, насамперед, у сфері 
економічних відносин. В умовах нестабіль-
ності економічної політики, будучи само-
стійним і цілісним явищем, вона відтворює 
себе в значно більшому обсязі, ніж це від-
бувалося раніше. Очевидно, що зростання 
злочинності головним чином відбувається 
завдяки економічній кризі, результатом 
якої стало повне і незворотне руйнування 
соціалістичної системи господарювання і 
спотворення ринкової системи, що втілила 
в собі найгірші риси нецивілізованих рин-
кових відносин та адміністративного стилю 
господарювання.
Кризові процеси знайшли вираження у 

наступних характеристиках моделі сучас-
ної перехідної економіки:

- економіка продовжує мати суто пе-
рехідний характер; 

- незважаючи на проведені протягом 
останніх років інституційні зміни, економі-
ка все ще продовжує мати неринковий ха-
рактер; 

- окремі частини країни є глибоко 
депресивними регіонами, які в силу сфор-
мованої в радянську епоху господарської 
структури та її глибинні деформації за роки 
перебудови та ринкових реформ не в змозі 
вийти з економічної кризи за рахунок влас-
них зусиль; 

- у країні ще не склалася достатньо 
розвинена ринкова інфраструктура, здатна 
забезпечити нормальні умови для розвитку 
цивілізованих ринкових відносин;

- не подолано до кінця наслідки фі-
нансової кризи; 

- вигідне геостратегічне положення 
країни перетворилося на свого антипода 
(внаслідок чого Україна продовжує вважа-
тися малопривабливим регіоном для інвес-
тицій і відпочинку).
Такий стан, очевидно, не міг не позна-

читися на системі злочинності в регіонах. 

Слід зазначити, що, звичайно ж, зростання 
злочинності в процесі реформування еко-
номіки було цілком передбачуваним. Де-
фектність економічних реформ, здійснюва-
них у країні без достатньої послідовності, 
без створення механізмів контролю та за-
хисту від протиправних посягань, багато 
в чому зумовило створення сприятливих 
умов для стрімкого зростання тіньової еко-
номіки і злочинності як прямого її наслід-
ку. В результаті, поряд з розвитком кримі-
ногенних тенденцій, викликаних кризовим 
станом економіки в ході реформ, сама еко-
номіка стала набувати все більш криміналь-
ного характеру.
Дійсно, в основу економічних реформ, 

як відомо, було покладено ідею розвитку 
вільного підприємництва, яке, за задумом 
авторів реформ, автоматично призведе до 
зростання виробництва, виникнення по-
вноцінного ринку, підвищення доходів на-
селення і, відповідно, зростання добробуту 
країни. Все це не було зіставлено з україн-
ською реальністю, економічно опрацьова-
но і продумано. У підсумку це виразилося, 
зокрема, в тому, що серед людей, що займа-
ються підприємницькою діяльністю, спо-
стерігається тенденція жити «одним днем», 
коли найголовніше на поточний момент 
– це побільше заробити всіма законними і 
незаконними способами, а потім – будь що 
буде. Ці тенденції дуже небезпечні і свід-
чать про те, що серед вітчизняних підпри-
ємців, за великим рахунком, практично 
відсутнє намагання розвивати виробни-
цтво, покращувати його матеріально-тех-
нічну базу, тим самим піднімаючи еконо-
міку країни. Цьому сприяє відсутність на-
лежної системи підтримки сумлінного під-
приємництва, що передбачає економічні та 
правові заходи.
Як зазначає А.І. Долгова, теза про роз-

виток підприємництва реалізовувалась 
в умовах повної відсутності системи під-
тримки добросовісного підприємництва та 
позбавлення населення чесно зароблених 
заощаджень. Таким чином, накопичені ро-
динами кошти не могли бути використані 
ні на підтримку тих, хто хотів би випро-
бувати себе в бізнесі, ні на покупку акцій 
приватизованих підприємств [17]. Бездум-
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но відпущені ціни на всі товари привели до 
масового зубожіння населення. Одночас-
но реформатори закривали очі на доходи, 
одержувані з порушенням законів, виправ-
довуючи це тими міркуваннями, що нібито, 
історично первинне накопичення капіталів 
у жодній країні не досягалося чесним шля-
хом.
Цьому сприяв поспішний, криміноло-

гічно незахищений розвиток кооперації, 
стрімка відмова держави від управління 
промисловістю, монополії на зовнішню 
торгівлю і виробництво алкоголю. Особли-
во вигідним для злочинців став практично 
некерований і неконтрольований процес 
обігу грошової маси. В умовах існування 
тіньового сектора економіки, що охоплює 
близько 40-50% виробництва ВВП, і пара-
лельної тіньової грошової системи (прихо-
ваної від державного контролю і регулю-
вання), яка за своїми масштабами майже 
дорівнює офіційній, банки не тільки не ре-
агують на протиправну зміну економічних 
умов, а й самі, часом в турботі за свій бізнес, 
є потужним чинником їх формування.
Аналіз суперечностей, що розвиваються 

всередині системи економічних відносин, 
дає підстави стверджувати, що економіка 
України у повному сенсі цього слова відно-
ситься до типу соціально дезорієнтованої 
економіки, що саме по собі формує в ній 
величезний криміногенний потенціал і, 
перш за все, у формі системної злочинної 
діяльності. Остання, як фактор випливу на 
процеси детермінації злочинності, також 
проявляє себе в наступному: 
а) тіньовий сектор економіки існує як 

структура, метою діяльності якої є викорис-
тання у корисливих цілях недоліків дер-
жавного регулювання суспільних відносин 
у сфері економіки, державного управління 
економікою тощо, і включає комплекс за-
ходів протидії процесам якісного розвитку 
економічної сфери країни;
б) боротьба за законні і незаконні пере-

розподільні привілеї лежить в основі про-
цесів боротьби за владу, переділу власності, 
визначення загальних напрямків розвитку 
фінансової і виробничої сфери в Україні.
Отже, єдиний шлях − це поширення у 

суспільстві ефективних економічних інсти-

туцій, що знижує рівень злочинності, а та-
кож цілеспрямоване сприяння з боку дер-
жави формуванню підприємництва як соці-
ального класу з власною свідомістю, стилем 
життя і правилами існування.
Базисний влив економічних факторів 

на злочинність у регіоні, хоча і є визначаль-
ним, проте не є єдиним. Адже без ураху-
вання факторів криміналізації суспільства 
іншого порядку комплексний аналіз відпо-
відних процесів неможливий.
У контексті поняття соціальних факто-

рів злочинності поряд з обмеженням ма-
теріальних та інших ресурсів, об’єктивно 
обумовленим сучасним станом розвитку 
економіки, С.Ф. Денисов [11] пропонує 
включити і визначені негативні наслідки 
позитивних у цілому суспільних процесів, 
у тому числі таких, як урбанізація, мігра-
ція населення, трудова зайнятість тощо. Їх 
різне ускладнення в ряді випадків призво-
дить до істотних правил суспільного право-
порядку.
Досліджуючи фактори, які впливають 

на злочинність у регіоні, важливо аналізу-
вати не тільки стан злочинності, а й наслід-
ки різних соціальних процесів, своєрідність 
регіону (територія, економіка, демографія, 
міграція, здоров’я населення, захворюван-
ня і смертність, самогубства, розлучення 
і насильство в сім’ї тощо), недоліки, по-
милки, що допускають органи державно-
го управління, місцевого самоврядування, 
матеріальне та ідеологічне виховання насе-
лення. [9, С. 112]
Соціальна структура суспільства, не-

зважаючи на деяке її покращення останні-
ми роками, продовжує залишатися сильно 
деформованою у бік переважання питомої 
ваги найбідніших верств населення. Про-
довжує спостерігатися поляризація соці-
альних груп на мільйонерів, елітний про-
шарок з вищих ешелонів влади та управ-
ління (близько 5%) і, з іншого боку, праців-
ників бюджетної сфери, що тривалий час 
не одержують заробітної платні, пенсіоне-
рів, малозабезпечених громадян. Зростан-
ня невиплат зарплати, соціальної допомо-
ги, пенсій, позбавлення населення раніше 
гарантованих соціально-економічних прав, 
зниження життєвого рівня багатомільйон-
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них мас ведуть до загострення і без того 
складної соціальної обстановки.
Серед факторів створення соціальної 

напруги в регіоні можна виділити:
а) низький рівень доходів та високий рі-

вень безробіття;
б) загальну політичну та економічну не-

стабільність у країні;
в) економічні проблеми в регіоні, неста-

ча фінансових ресурсів, нерозвинена інф-
раструктура;
г) психологічне відчуття незахищеності 

та відсутність впевненості в майбутньому;
д) нездатність органів місцевої влади і 

місцевого самоврядування вирішувати со-
ціально-економічні проблеми регіону;
є) незадовільну економічну ситуацію в 

регіоні;
ж) низький професіоналізм управлін-

ського персоналу в галузевих структурах 
виконавчої влади.
Факторами, що негативно впливають 

на розвиток економічних відносин в ре-
гіоні (Харківська, Сумська, Полтавська, 
Донецька області) взагалі та інвестицій-
ної привабливості, зокрема, є корупція та 
адміністративні правопорушення у сфері 
економіки, які при опитуванні, проведено-
му автором, називались найчастіше, звідси 
оцінка ступеню тінізації економіки вияви-
лась досить високою від 40% до 60%.
Соціальні процеси, що відбуваються в 

країні, адекватно відбиваються на розвитку 
кримінальної ситуації і з певною точністю 
відтворюються в кримінальній поведінці. 
Розпочався процес «поляризації» злочин-
ності, «капіталізація» однієї частини зло-
чинності і «зубожіння» іншої. 
Особливої специфіки набуває органі-

зована злочинність, що охоплює як силові 
структури (групи бойовиків, кілерів, охо-
ронців), так і корумпованих чиновників 
державного апарату. Концентрація зло-
чинної активності навколо великих капі-
талів позначається і на географічному роз-
поділі злочинності. Злочинність є вищою 
у тих регіонах, де є сфера застосування 
капіталу, можливості його швидкого обігу 
й отримання високого прибутку, – це До-
нецьк, Крим, Харків, Одеса, Київ і Львів.
На іншому полюсі опинилася злочин-

ність маргіналів, «аутсайдерів», що не-
стримно зубожіють і не бачать реальної 
життєвої перспективи. Тут переважає ім-
пульсивна, ситуативна (найчастіше побу-
това), «безглузда», «п’яна» злочинність, яку 
ще називають вуличною, і яка стала осо-
бливо помітною в родинному середовищі 
– насильство в сім’ї, у побуті.
Населення у своїй масі не вірить в силу 

закону, в правову справедливість. 
Аналогічні оцінки несприятливих наслід-

ків зростання нігілістичних поглядів в масш-
табах всієї країни фіксуються і в багатьох до-
слідженнях. Зокрема, на думку Є.М. Блажів-
ського, близько 40% жертв злочинів не 
звертаються до прокуратури або міліції, 
тому що не вірять, що злочини будуть роз-
криті [6]. Цікавий факт був встановлений 
у ході дослідження динаміки змін ціннос-
тей у правосвідомості суспільства. Згідно 
з отриманими даними, 42% опитаних сту-
дентів виправдовують хабарництво, більше 
чверті – помсту, стільки ж – проституцію 
[7]. Цікаво, що серед населення фіксується 
факти появи своєрідних юридичних евфе-
мізмів. Якщо, наприклад, слово «хабар» за-
вжди несло в собі негативну оцінку, то про 
«корупцію» іноді говорять як про соціаль-
но-позитивне явище в контексті «вирішен-
ня певних питань», що саме по собі свід-
чить про зневажання державою на користь 
криміналітету.
Є.Д. Скулиш і Б.Л. Розвадовський за-

значають, що «корупцію в Україні слід роз-
глядати як системну інституційну пробле-
му, котру необхідно вирішувати в загаль-
ному контексті розбудови держави, форму-
вання інститутів громадського суспільства, 
зміцнення органів сектору безпеки держа-
ви» [18, С. 20-27]. 
Ці процеси серйозно ускладнюються 

сформованим у суспільстві толерантним 
ставленням до корупції, втягуванням у ко-
рупційні відносини широких верств насе-
лення. Для багатьох підприємців та інших 
громадян, посадових осіб та інших публіч-
них службовців незаконна винагорода за 
дії службового характеру стало нормою по-
водження, повсякденним явищем.
На загальнонаціональному рівні Укра-

їна стикається з проявами сепаратизму, а 
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також із небажаними наслідками міжетніч-
них та міжконфесійних процесів, що відбу-
ваються на соціально-економічній основі. 
Помітні також значні відмінності в мента-
літеті та ціннісних орієнтаціях населення 
західної і північної частини країни, з одно-
го боку, та південно-східних регіонів – з ін-
шого. Самі по собі ці суперечності можуть 
бути подолані внаслідок зваженої держав-
ної політики, але в умовах зовнішнього тис-
ку та глобалізаційного вибору України між 
різними зовнішніми векторами розвитку 
ці тенденції можуть набути небезпечних 
масштабів й поставити під знак питання 
принцип цілісності держави.
Глобалізація економічних і соціокуль-

турних зв’язків спричинила інтернаціона-
лізацію злочинності. Більше того, інтер-
націоналізація зв’язків держав викликає 
зростаючу рухливість порогу дозволеного, 
злиття культурних моделей і цінностей різ-
них країн і, як наслідок, відбувається про-
цес денаціоналізації культури населення 
країни, позбавлення його власних етичних 
і культурних коренів, засвоєння навиків 
кримінальної квазікультури. Така еволю-
ція тим більше тривожна, адже бурхливий 
ріст злочинності сам по собі має деструк-
тивний ефект, створюючи «культурне за-
тьмарення» частини суспільства у разі кон-
такту. Тож можливості правової культури 
громадян у системі протидії злочинності 
також обмежені. 
З наведеного аналізу випливає, що зло-

чинність у країні в контексті суспільних 
процесів є похідною від ситуації, де в єди-
ній системі об’єднались:
по-перше, соціальні умови, коли визна-

ються допустимими будь-які засоби збага-
чення і фактично відбувається злам дії різ-
них цивілізованих соціальних регуляторів 
поведінки людей: норм моралі, права, релі-
гії, громадської думки тощо;
по-друге, соціальні причини, коли в 

рамках закону не забезпечується навіть мі-
німальний стандарт життя (безробіття, без-
домність, знедоленість і т.п.).
Необхідно забезпечити належний рі-

вень організації боротьби зі злочинністю, 
коли правоохоронні органи в стані про-
водити широку запобіжну, оперативно-

пошукову і кримінально-процесуальну 
діяльність, внаслідок чого є об’єктивні 
передумови вести мову про мінімізацію 
злочинності і нейтралізацію дії факторів, 
що її продукують. По-друге, головною ру-
шійною силою перетворень повинні бути 
державні органи, що мають у своєму роз-
порядженні ресурси і засоби для реаліза-
ції заходів політичного, правового, орга-
нізаційного, економічного і спеціального 
характеру, направлених на забезпечення 
безпеки людини, суспільства і держави від 
злочинних посягань. Зрозуміло, така зада-
ча є достатньо складною хоча б тому, що 
вимагає науково обґрунтованого підходу 
до вироблення критеріїв визначення сту-
пеня ефективності забезпечення безпеки 
і захищеності громадян країни. Нарешті 
в протидії злочинності має бути залучена 
широка громадськість та її правозахисні 
інститути. 
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Статья посвящена анализу основных об-
щесоциальных мер предупреждения служебно-
го подлога. 
Ключові слова: загальносоціальні заходи, еконо-

мічні, соціальні, політичні, виховні, правові заходи.
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Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ 

ÓÄÊ 343.97

Постановка проблеми
Запобігання злочинності як глобаль-

ному явищу завжди залишається актуаль-
ною проблемою. Запобігання злочинності 
взагалі, а також окремого злочину, такого 
як службове підроблення здійснюється на 
трьох рівнях: загальносоціальному, спеці-
ально-кримінологічному та індивідуаль-
ному. Загальносоціальні заходи протидії 
злочинам направлений на протидію та ви-
коренення соціальних детермінант, які за-
ймають чи не найважливіше місце у системі 
причин та умов злочинності. 

Актуальність теми
Загальносоціальні заходи запобігання 

злочинності є темою дослідження різно-
манітних науковців. Цьому питанню при-
свячено велику кількість досліджень та 
наукових робіт, але проблема загальносо-
ціального запобігання злочинам у призмі 
розвитку та реформування вітчизняного 
законодавства, завжди залишається диску-
сійним та потребує пошуку нових підходів 
у її вирішенні. Проблематикою загальносо-
ціальних засобів запобігання злочинів вза-
галі та службового підроблення зокрема за-
ймалися такі науковці як О. М. Бандурка, 
В. В. Голіна, Н. О. Гуторова, І. М. Даньшин, 

О. М. Джужа, А. П. Закалюк, О. Г. Кальман, 
О. М. Литвак, О. М. Литвинов, В. Я. Тацій, 
В. М. Трубников, М. Ю. Фіалка та інші, про-
те загальносоціальні заходи запобігання 
саме службового підроблення потребує по-
глибленого вивчення.

Метою даної роботи є визначення 
основних, найбільш актуальних загально-
соціальних заходів запобігання службово-
му підробленню в контексті розвитку су-
часного суспільства та реформування зако-
нодавства.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження

Соціальна середа, в якій розвивається 
та існує кожен окремий індивід, здійснює 
визначальний вплив на формування його 
як позитивних, так і негативних якостей. 
Умови виховання особи в кінцевому ре-
зультаті також значною мірою впливають 
на подальше обрання нею злочинної чи за-
конослухняної поведінки. 
Специфікою загальносоціальних захо-

дів запобігання службового підроблення 
є те, що сфера їх застосування досить ши-
рока. Метою зазначеної системи заходів 
є здійснення впливу на всі верстви насе-
лення, на суспільство взагалі, а не на його 
окремі частини та прошарки. У суспільстві 
повинні бути створені такі умови, за яких 
засудження та неприйняття членами сус-
пільства вчинення злочинів службовими 
особами стане загальноприйнятним. Вра-
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ховуючи неоднорідність суспільства, що 
виражається як у різноманітності мислен-
ня та соціальних цінностей, так і у нерівно-
сті здібностей суб’єктів соціуму, а також їх 
прагнень, здійснення загальносоціальних 
заходів запобігання є важким завданням. 
Приймаючи до уваги масштабність про-
ведення вказаних заходів, їх здійснення 
повинно організовуватися на загальнодер-
жавному рівні. В даному випадку важливе 
місце повинні зайняти загальнодержавні 
довгострокові програми щодо запобігання 
злочинності, в тому числі і злочинів у сфері 
службової діяльності, в яких повинні бути 
закріплені, серед інших, заходи протидії 
злочинності загальносоціальної спрямова-
ності. 
Ефективність загальносоціальних за-

ходів запобігання службового підроблен-
ня пов’язана, перш за все, з тим, що вплив 
здійснюється на суспільство в цілому, в той 
час як, наприклад, заходи запобігання ін-
дивідуального характеру стосуються окре-
мої категорії громадян. Зважаючи на сфе-
ру діяльності загальносоціальних заходів 
запобігання, держава в особі відповідних 
державних установ, має дуже виважено та 
уважно віднестися до формування загаль-
нодержавної стратегії запобігання службо-
вої та корупційної злочинності взагалі та 
службовому підробленню як одному з їх 
різновидів. Злочин легше попередити, ніж 
потім відшкодовувати збитки, завдані дія-
ми злочинця, крім цього, слід мати на увазі, 
що деякі ситуації, що виникають внаслідок 
підроблення службовою особою офіційних 
документів, досить важко повернути у по-
передній стан. Отже, саме профілактика 
службового підроблення має займати клю-
чове місце у загальнодержавній стратегії 
боротьби із злочинністю. 
Загальносоціальні заходи запобігання 

службового підроблення повинні здійсню-
вати вплив не тільки на різні верстви насе-
лення, але й на різні сфери життя суспіль-
ства, зокрема, економічну, соціальну, по-
літичну, правову. Таким чином, за сферою 
впливу вказані заходи можна поділити на:

1) економічні;
2) соціальні;
3) виховні;

4) правові;
5) політичні.
Деякі вчені, наприклад, О.М. Джужа, 

включають до вказаного переліку ще мо-
рально-духовний напрямок [3, с. 253]. Ми 
не згодні з такою позицією, оскільки вва-
жаємо, що моральні якості особистості фор-
муються під впливом виховання в родині, 
а також внаслідок впливу, що здійснюєть-
ся оточенням, в якому відбувається розви-
ток особи. Тому моральний напрямок, як 
складова загальносоціальних заходів запо-
бігання службового підроблення, цілком 
охоплюється виховною складовою. Що сто-
сується духовної сфери, до якої слід відне-
сти освіту, задоволення культурних потреб, 
то на наш погляд, задоволення вказаних 
потреб напряму залежить від економічно-
го стану країни, оскільки майже кожна із 
складових духовності потребує вкладення 
певної суми грошей. 
Категорія заходів запобігання службо-

вого підроблення, що розглядається, як 
вказувалось вище, спрямована на подолан-
ня детермінантів злочинності, що існують 
у суспільстві. Вказаний напрям діяльності 
повинен бути сформований таким чином, 
щоб впливати на причини та умови вчи-
нення даного виду злочинів ще в його по-
чатковому, зародковому етапі, який форму-
ється в зв’язку з негативним впливом вка-
заних сфер на суспільство. 
Що стосується державної служби, то, як 

правило, особа, що прагне зайняти відпо-
відну посаду, сподівається на отримання ви-
сокої заробітної плати, певний соціальний 
захист, привілейований порядок виходу 
на пенсію та, зрештою, на отримання пен-
сії, що буде достатньою для гідного життя. 
Після закінчення навчання та проходжен-
ня певного конкурсного відбору, отримав-
ши посаду та статус державного службов-
ця, особа виявляє, що рівень заробітної 
плати та соціального забезпечення зовсім 
не такий, на які вона сподівалась. При цьо-
му повноваження державному службовцю 
будь-якого рангу надаються досить широ-
кі, виконувана робота вимагає уважності та 
тягне за собою відповідальність за прийня-
ті рішення. Не отримавши достатнього ма-
теріального забезпечення від держави, де-
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які із державних службовців намагаються 
отримати додаткову винагороду, користу-
ючись своїми правами щодо видачі офіцій-
них документів. Аналогічна ситуація скла-
дається серед службових осіб недержавних 
підприємств та організацій, коли низький 
рівень заробітної плати, відсутність власно-
го житла, неможливість утримувати родину 
та користуватися найнеобхіднішими блага-
ми цивілізації, що задовольняють духовні 
потреби (відвідування кінотеатрів, театрів, 
музеїв тощо) підштовхує службову особу до 
вчинення посадових злочинів, у тому числі 
і службового підроблення.
Отже, на нашу думку, серед загальносо-

ціальних заходів економічної спрямованос-
ті увага держави повинна бути спрямована 
на підвищення рівня соціальної захище-
ності службових осіб, мова йде, наприклад, 
про надання службової квартири для про-
живання службової особи у випадку відсут-
ності житлової площі в останнього, підви-
щення розміру заробітної плати до рівня, 
що є достатнім для прожиття службової 
особи та її родини, забезпечення всім необ-
хідним для організації роботи (канцеляр-
ське приладдя, комп’ютерна техніка, зруч-
на організація робочого місця); організація 
відпочинку в позаробочий час.
Одним із заходів запобігання службо-

вого підроблення соціальної спрямованос-
ті є проведення щорічних профільних ме-
дичних оглядів службових осіб. Однак для 
того, щоб у повній мірі виконувати своє 
призначення зазначені огляди повинні 
бути не формальними, а цілком реальними, 
оскільки лікар-фахівець здатен ще на ран-
ніх стадіях виявити пристрасть особи до 
вживання наркотичних речовин або алко-
голю та попередити керівництво вказаної 
особи про виявлену схильність останньої. 
Серед попереджувальних заходів со-

ціальної спрямованості важливе місце за-
ймають ті, що направлені на пом’якшення 
соціальної нерівності серед населення, по-
долання негативних соціальних та еконо-
мічних наслідків безробіття; посилення та 
підтримку сімейних цінностей; необхідною 
також є діяльність, спрямована на соціаль-
не становлення особистості, її адаптацію у 
суспільстві та засвоєння правильної, засно-

ваної на певних моральних нормах, моделі 
поведінки у суспільстві. 
Ще одним напрямом загальносоціаль-

них засобів попередження службового під-
роблення є виховання. Однак у даному 
випадку йдеться не про виховання, що від-
бувається за допомогою методів впливу на 
дитину у родині, а про здійснення загаль-
носоціального впливу держави на поведін-
ку службових осіб, метою якої є формуван-
ня у свідомості останніх таких характерис-
тик, що унеможливлюють або, принаймні, 
зводять до мінімуму виникнення злочин-
ного умислу. Успіх боротьби із злочинніс-
тю взагалі та із службовим підробленням 
зокрема багато в чому залежить від ступеня 
розвитку духовної складової суспільства. З 
більшою вірогідністю криміногенним фак-
торам здатні протистояти високоморальні 
особи, що у повсякденному житті застосо-
вують закони моральності. 
Даний вид загальносоціальних заходів 

запобігання службового підроблення по-
винен сприяти створенню у вказаної кате-
горії працівників на психологічному рівні 
самоорганізованості, внутрішньої дисци-
пліни та негативного ставлення до вчинен-
ня будь-якого виду службових злочинів. У 
цьому напряму профілактичної роботи по-
трібна безпосередня участь підприємства, 
установи чи організації, в якій працюють 
службові особи. Керівник повинен належ-
ним чином організувати проведення ви-
ховної роботи серед підлеглих йому осіб 
у вказаному напряму шляхом проведення 
бесід виховного характеру, а також за допо-
могою ознайомлення працівників із право-
вими наслідками протиправної поведінки. 
Вказані заходи повинні проводитися регу-
лярно, із залученням працівників право-
охоронних органів та наведення випадків 
із судової практики застосування кримі-
нального законодавства за вчинення служ-
бового підроблення.
Належним виховним заходом є також 

створення жорсткої системи внутрішніх 
санкцій, що є заходами реагування на будь-
яку протиправну поведінку працівника. Як 
свідчить практика, найбільш дієвими захо-
дами впливу є позбавлення певної матері-
альної винагороди. 



110Íàøå ïðàâî ¹ 6, 2015

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

Результатом застосування виховних ме-
тодів запобігання службового підроблення 
повинно стати формування такого мислен-
ня, що дозволить правильно оцінити осо-
бистий негативний досвід у минулому [4, 
с. 124]. Так, наприклад, вчинення службо-
вого підроблення в минулому, що не було 
виявлено, в результаті чого працівник не 
був покараний, не гарантує відсутності по-
карання при вчиненні аналогічних право-
порушень у майбутньому. 
Діяльність на підприємстві, установі чи 

організації повинна бути побудована таким 
чином, щоб службова особа усвідомлювала 
високу ступінь відповідальності за викону-
вану нею роботу, а також передбачала не-
відворотність покарання за протиправний 
вчинок, незалежно від того, чи є наслідком 
протиправної поведінки кримінальна від-
повідальність, чи заходи дисциплінарного 
характеру. Дисципліна, законність, повага 
до прав та свобод громадян має виховува-
тися серед службових осіб та підтримува-
тися керівництвом підприємства, установи, 
організації незалежно від форми власності.
Не менш важливим аспектом загально-

соціальних превентивних заходів виховно-
го спрямування є проведення виховної ро-
боти серед населення. Метою такої роботи 
є формування серед населення позитивно-
го іміджу органів державної влади та служ-
бової особи. Непрозорість та закритість ор-
ганів державної влади від решти населення 
призводить до підвищення рівня недовіри 
у суспільстві до службових осіб, а також 
укріплення впевненості в тому, що будь-яке 
питання в органах державної влади можна 
владнати шляхом надання службовій особі 
незаконної винагороди. Отже, зниження 
авторитету службових осіб неминуче при-
зводе до зневіри у можливості розв’язання 
певної проблеми законним шляхом та тяг-
не за собою спонукання службової особи до 
вчинення кримінального правопорушен-
ня, в тому числі службового підроблення. 
Формування позитивного іміджу орга-

нів державної влади можливе через ство-
рення відкритої та зрозумілої для населен-
ня структури вказаних органів, з чітким 
розподілом владних повноважень. У дано-
му випадку важливим аспектом є саме до-

ведення до населення шляхом розповсю-
дження у засобах масової інформації сис-
теми державних органів для того, щоб лю-
дина чітко розуміла, до повноважень якої 
службової особи відноситься розв’язання 
конкретної проблеми. Другим аспектом є 
так звана самопрезентація, за допомогою 
якої державні органи повинні продемон-
струвати свою готовність допомогти кож-
ному, хто до них звертається.
Наступний напрям загальносоціальних 

заходів запобігання службового підроблен-
ня це правовий. Він має спільні риси із ви-
ховним, однак, на відміну від нього, не пе-
редбачає вплив на морально-етичні якості 
службових осіб. Основним завданням вка-
заного напряму запобігання службового 
підроблення є формування правової сві-
домості службових осіб, досягнення такого 
рівня мотивації, щоб дотримання норм пра-
ва відбувалося не завдяки заходам держав-
ного примусу чи через міру покарання, а на 
підставі власного переконання особи щодо 
доцільності виконання вимог закону. Ми по-
діляємо позицію В.В. Голіни та Б.М. Голо-
вкіна, які вказують на те, що метою право-
вих методів регулювання є стимулювання, 
заохочення, сприяння впровадженню та 
розвитку соціально-позитивної поведінки 
людей, протидія виникненню потенційних 
та існуючих криміногенних об´єктів тощо 
[2, с. 184]. 
Крім зазначеного вище, правовий метод 

запобігання службового підроблення пови-
нен також включати в себе систему заходів, 
направлених на виховання профілактичної 
активності особистості, а також боротьбу 
з негативними стереотипами поведінки 
тощо [3, с. 344]. Реалізація правових мето-
дів запобігання вчинення службового під-
роблення здійснюється через створення та 
впровадження загальнодержавної програ-
ми протидії злочинності.
Методи реалізації правового засобу за-

побігання службового підроблення поділя-
ються на:

- заохочення правомірної поведінки, 
що здійснюється за допомогою застосуван-
ня таких заходів, що зводять до мінімуму 
можливість вчинення протиправних вчин-
ків службовими особами (подяка чи мате-
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ріальна винагорода за бездоганну службову 
діяльність). Також доцільною є пропозиція 
Л.А. Мазура та Я.О. Морозова щодо додат-
кового заохочення населення до співпраці 
щодо протидії злочинам шляхом застосу-
вання морально-матеріального стимулю-
вання останніх [6, с. 184]. 

- обов’язок вчинити певні дії, які на-
правлені на усунення негативних наслідків 
кримінальних, адміністративних чи дис-
циплінарних правопорушень (наприклад, 
чітке закріплення у нормативно-правовому 
акті обов’язку службової особи повідомити 
керівництво про протиправну поведінку 
колеги);

- заборона щодо вчинення протиправ-
ної поведінки, що встановлена Криміналь-
ним кодексом України.
Правовий засіб запобігання службового 

підроблення реалізується також через ство-
рення загальнодержавних та регіональних 
програм боротьби та запобіганню злочин-
ності. Так, наприклад, 30 листопада 2011 
року Кабінетом міністрів України видано 
Розпорядження № 1209-р Про схвалення 
Концепції реалізації державної політики у 
сфері профілактики правопорушень на пе-
ріод до 2015 року [8]. 
Відповідно до зазначеної Концепції, 

основними проблемами, що призводять до 
погіршення криміногенної ситуації, є:

- недосконале нормативно-правове, ор-
ганізаційне, фінансове, кадрове та інфор-
маційне забезпечення профілактики пра-
вопорушень; 

- неналежний рівень профілактичної 
роботи з особами, схильними до вчинення 
кримінальних правопорушень; 

- низький рівень правової культури на-
селення;

- відсутність дієвого механізму участі 
громадськості в забезпеченні правопоряд-
ку в державі тощо [8].
Вказані проблеми пропонується виріши-

ти шляхом проведення наступних заходів: 
- удосконалення нормативно-правової 

бази з питань правоохоронної діяльності та 
профілактики правопорушень; 

- забезпечення принципового реагуван-
ня на факти порушення прав і свобод лю-
дини; 

- активізації участі громадськості в за-
безпеченні правопорядку в державі; 

- забезпечення розвитку міжнародного 
співробітництва у сфері профілактики пра-
вопорушень з використанням міжнародно-
го досвіду; 

- впровадження просвітницької діяль-
ності, спрямованої на формування нега-
тивного ставлення до протиправних діянь 
тощо [8]. 
Останнім напрямом загальносоціальних 

заходів запобігання службового підроблен-
ня є політичний, оскільки політична ситуа-
ція, що склалася в державі на відповідному 
етапі її розвитку відіграє важливу роль в 
обранні вектору та моделі організації попе-
реджувальних заходів протидії злочинам, 
в тому числі і службовому підробленню. 
Метою заходів політичного спрямування є 
здійснення певних дій, направлених на:

- особу злочинця, з метою виключення 
можливості вчинення ним нових злочинів;

- причини та умови злочинності [5, с. 71]. 
Формування державної загальносоці-

альної політики щодо запобігання службо-
вого підроблення передбачає застосування 
комплексного та науково обґрунтованого 
підходу. Використанню конкретних за-
ходів повинно передувати всебічне дослі-
дження причин та умов вчинення службо-
вого підроблення на певній території, ви-
вчення особистості суб’єктів вказаних кри-
мінальних правопорушень. Для здійснен-
ня найбільш повного моніторингу ситуації 
допустимим є застосування засобів масової 
інформації. Крім зазначеного, як слушно 
вказує О.М. Литвинов, засоби масової ін-
формації можуть бути використані з метою 
популяризації прикладів успішної програ-
ми протидії злочинності [7, с.174]. Значною 
допомогою у виборі найбільш доцільних 
засобів запобігання службового підроблен-
ня є наявність кваліфікованих кадрів, що 
здатні професійно відібрати необхідну ін-
формацію та виділити із неї головне. 
У кінцевому вигляді глобальною ме-

тою застосування політичних методів по-
винно призвести до зміцнення довіри до 
державної влади в цілому та до її окремих 
структур зокрема. На сьогоднішній день, 
як слушно зазначає О.М. Бандурка, в ре-
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зультаті зниження ролі держави відбулася 
автономізація індивіда та ослаблення його 
взаємозв’язків з державою [1, с. 162]. 
Запобігання службовому підробленню 

– це діяльність, що є корисною не тільки 
для держави, але і для суспільства взагалі. 
Тому участь усіх верств населення у вико-
ріненні вказаного негативного явища є не 
тільки припустимою, але і цілком доціль-
ною. Участь громадськості у заходах щодо 
запобігання службового підроблення може 
полягати, як у повідомленні відповідних 
компетентних органів щодо протизакон-
них вчинків з боку службових осіб, так і у 
внесенні конкретних пропозицій щодо удо-
сконалення загальнодержавних програм з 
профілактики та попередження вчинення 
злочинів.

Висновки
Таким чином, загальносоціальні заходи 

запобігання службового підроблення є сис-
темою економічних, соціальних, виховних, 
правових та політичних заходів впливу 
на особу, за яких створюються умови, що 
унеможливлюють або зводять до мінімуму 
можливість вчинення нею вказаного виду 
злочину. 
Важливість загальносоціальних захо-

дів запобігання службового підроблення 
пов’язана, з одного боку, з обсягом насе-
лення, на яке здійснюється профілактич-
ний вплив, а з іншого, пояснюється безпо-
середнім впливом державних органів, ді-
яльність яких спрямована на профілактику 
злочинів.
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена аналізу основних за-

гальносоціальних заходів запобігання службово-
му підробленню

SUMMARY 
The article deals with analysis of general social 

prevention measures of forgery.
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ÍÅÇÀÊÎÍÍÎÅ ÇÀÂËÀÄÅÍÈÅ 
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÌ ÑÐÅÄÑÒÂÎÌ: ÀÍÀËÈÇ 
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В статье рассматривается проблема 
определения структуры личности, которая 
незаконно завладевает транспортным сред-
ством. Проанализированы социально-демо-
графические особенности данной личности и 
установлены их общие тенденции развития 
и существования. Делается вывод о том, что 
данная группа признаков выступает как одна 
из ключевых в криминологической характери-
стике личности, которая незаконно завладе-
вает транспортным средством.

Ключевые слова: личность преступника; 
структура личности; социально-демографические 
черты личности, которая незаконно завладевает 
транспортным средством
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Проблема личности преступника отно-
сится к числу ведущих и вместе с тем наи-
более сложных в криминологии [1, c. 11]. 
Исследование личности преступника имеет 
большое значение для: выявления законо-
мерностей преступного поведения, пре-
ступности как массового явления, их детер-
минации, причинности и разработки науч-
но обоснованных рекомендаций по борьбе 
с преступностью [2, с. 274]. 
Изучение личности преступника связа-

но с выявлением личностных качеств лица, 
объединенных в группы, совокупность ко-
торых составляет структуру личности. Из-
учение структуры личности преступника 
имеет научно-познавательное и практиче-
ское значение, поскольку структура лич-
ности позволяет глубоко проникнуть в ме-
ханизм формирования и проявления лич-

ностных свойств человека и увидеть взаи-
мосвязь между ними и ее реальным пове-
дением, соответственно, является основой 
успешной реализации мер.
Анализ различных подходов ученых к 

определению совокупности признаков (их 
групп), образующие структуру личности 
преступника, которые существуют в кри-
минологической науке, позволяет выде-
лить следующие общие группы: социаль-
но-демографические (включая социальный 
статус и социальные связи), морально-пси-
хологические и уголовно-правовые при-
знаки.
Целью нашей научной статьи является 

анализ социально-демографических при-
знаков личности преступника, совершаю-
щего незаконное завладение транспорт-
ным средством.
К наиболее значимым социально-демо-

графическим признакам, с точки зрения 
М. Ю. Валуйской, относятся такие, как пол, 
возраст, образование, образовательный 
уровень, специальность, профессия, наци-
ональная, этническая принадлежность и 
другие признаки. Сами по себе такие при-
знаки характеризуют отдельно взятую лич-
ность достаточно формально. Но, с другой 
стороны, именно эти данные, когда они бе-
рутся в значительном объеме, характери-
зуются высокой степенью достоверности и 
оказывают наиболее качественный в этом 
отношении материал для последующей об-
работки в масштабах статистического ис-
следования [3, c. 50].
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В рамках анализа данной категории 
признаков мы опирались на статистиче-
скую информацию о личности преступни-
ка, совершившего незаконное завладение 
транспортным средством в период с 2009 
года по 2012 год [4]. Ограничится данным 
периодом мы вынуждены были вследствие 
того, что 20.11.2012 г. вступил в силу Уго-
ловный процессуальный кодекс Украины, 
который обязал обобщать статистическую 
информацию Генеральную прокуратуру 
Украины. В результате этого изменилась, 
в определенной степени, форма статисти-
ческой отчетности, а именно в ней отсут-
ствует конкретизация характеристики лиц, 
которым вручено подозрение, по возра-
сту, занятостью, гражданством и тому по-
добное. Для более качественного анализа 
данных характерных признаков личности, 
которое незаконно завладело транспорт-
ным средством, мы провели рассмотрение 
в первую очередь возрастного деления на 
определенные категории лиц, которые во-
обще совершили преступление на терри-
тории Украины в период с 2009 года по 
2012 год. Что это нам даст? Во-первых, мы 
сможем определиться с общими тенденци-
ями распределения лиц по определенным 
категориям, совершивших преступления 
на территории Украины в этот период. Во-
вторых, выводы этого анализа станут осно-
вой дальнейшего рассмотрения проблемы 
существования тех или иных групп среди 
лиц, совершивших незаконное завладение 
транспортным средством. В-третьих, дан-
ный анализ даст возможность установить 
определенные тенденции существования 
тех или иных социально-демографических 
признаков у лиц, которые незаконно завла-
дели транспортными средствами.
Пол. Общее количество выявленных 

лиц, совершивших незаконное завладение 
транспортом, в данный период (с 2009 года 
по 2012 год) составляет 858 984 человека. 
При этом, женского пола в этом случае 
было зафиксировано 116 030 человек, что 
в процентном эквиваленте равно показа-
телю 13,5%. Вследствие этого, количество 
выявленных лиц мужского пола составляет 
86,5%. Анализ статистической информации 
за каждый год отдельно демонстрирует 

нам тот факт, что в пределах исследуемо-
го нами периода максимальное значение 
женской доли среди выявленных преступ-
ников пришлось на 2010 год и составило 
13,9%, а минимальное в 2012 году – 12,8%. 
Другими словами, возможно подчеркнуть 
следующее, что существенных колеба-
ний в пределах половой принадлежности 
лиц, совершивших незаконное завладение 
транспортным средством, не наблюдается.
Следует отметить, что установленное 

распределение в целом соответствует уров-
ню криминальной активности женщин, со-
вершающих как корыстные преступления, 
так и вообще преступления общей крими-
нальной направленности.
Возраст. Возраст – это не только био-

логический, но и социальный уровень в 
развитии человека. Осуществляя переход 
из одного возрастного уровня на другой, 
человек постоянно взаимодействует с со-
циальной средой, получает и накапливает 
жизненный опыт [5, с. 54]. Общеизвестным 
в криминологии является положение, что 
для определенных групп (видов) престу-
плений существует различная активность 
виновных в зависимости от их возраста. 
Это объясняется как жизненными ориента-
циями, разнообразием интересов и потреб-
ностей в разные фазы жизни человека, так 
и различием социальных ролей, которые 
он выполняет в эти периоды.
Анализ возрастных характеристик вы-

явленных преступников, совершивших 
преступления в исследуемый период, по-
зволяет обратить внимание на определен-
ные тенденции:

- среди установленных лиц наиболее 
распространены две возрастные группы, 
которые вместе составляют почти 70%, а 
именно: возрастная категория «18-28 лет» 
– 38,1% и «29-39 лет» – 30,2%;

- наиболее распространенная возраст-
ная группа (возрастная категория «18-28 
лет» и «29-39 лет») в пределах исследуемого 
нами периода демонстрирует постоянную 
фактическую стабильность (зафиксировано 
уменьшение всего лишь на 0,1%);

- наименьшие показатели зафиксирова-
ны в таких возрастных категориях как «60 
и более лет» – 2,6% и «14-15 лет» – 1,7%;
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- рост доли в общем количестве установ-
ленных лиц (в пределах исследуемого пе-
риода) демонстрируют возрастные катего-
рии «14-15 лет» на 0,2%, «29-39 лет» – 1,7% 
и «40-59 лет» – 0, 8%;

- уменьшение доли в общем количестве 
установленных лиц (в пределах исследуе-
мого периода) демонстрируют возрастные 
категории «16-17 лет» – 0,6%, «18-28 лет» – 
2,8% и «60 лет и старше» – 0, 1%.
Особое внимание следует уделить пре-

ступлениям, которые совершаются несо-
вершеннолетними лицами. Как свидетель-
ствуют статистические данные, лица в воз-
расте до 18 лет установлены примерно в 6% 
случаев совершения преступлений. Иными 
словами, каждый 16-17 преступник совер-
шает преступление в Украине не достигнув 
совершеннолетия.
Что касается распределения лиц, со-

вершивших незаконное завладение транс-
портными средствами, на определенные 
возрастные категории, то возможно отме-
тить следующее:

- среди данной категории лиц наиболее 
распространена возрастная группа «18-28 
лет» – 58,3%;

- второе место по распространению за-
нимают такие категории, как «29-39 лет» 
(18,7%) и «16-17 лет» (12,5%);

- наименьший показатель зафиксирован 
в такой возрастной категории как «60 и бо-
лее лет» – 0,2%;

- что касается динамических изменений 
в пределах анализированных нами воз-
растных категорий, то прослеживается то, 
что за данный период продемонстрирова-
ли уменьшение своей доли такие группы, 
как «18-28 лет» на 3,5% (с 60,2% в 2009 году 
до 56,7% в 2012 году), «16-17 лет» на 1,9% (с 
14,1% в 2009 году до 12,2% в 2012 году), а 
увеличение – «29-39 лет» на 3,5% (с 16,6% в 
2009 году до 20,1% в 2012 году), «40-59 лет» 
на 1,5% (с 5,5% в 2009 году до 7% в 2012 
году);

- в других возрастных категориях из-
менения в пределах исследуемого нами пе-
риода были не значительны («14-15 лет» и 
«60 и более лет» – увеличение на 0,2%), что, 
в свою очередь, дает основания считать их 
стабильными;

- что касается совершения незаконного 
завладения транспортными средствами не-
совершеннолетними лицами, то в этом слу-
чае мы наблюдает долю в размере 15,9%, то 
есть фактически каждое 6-7 преступление в 
этой сфере совершается лицом, не достиг-
шим 18 лет.
На последней тенденции, а именно – со-

вершение незаконного завладения транс-
портными средствами несовершеннолет-
ними лицами хотелось остановиться под-
робнее. Как мы уже ранее отмечали, в ис-
следуемом нами периоде доля несовершен-
нолетних, совершивших преступления, 
составляет почти 6%. Если учесть тот факт, 
что тенденция существования доли несо-
вершеннолетних преступников, среди об-
щего количества выявленных в последние 
годы, характеризуется уменьшением, то 
это не очень большой показатель и в опре-
деленной степени он не должен у нас вызы-
вать беспокойство. Но это в масштабах всей 
преступности в Украине. Что же касается 
незаконного завладения транспортными 
средствами, то здесь дела имеют несколь-
ко другой вид. О чем идет речь? Как мы 
уже отмечали ранее, среднестатистический 
показатель доли несовершеннолетних, со-
вершающих незаконное завладение транс-
портными средствами, составляет 15,9%. 
То есть, отмечается то, что показатель неза-
конного завладения транспортными сред-
ствами превышает общий статистический 
показатель несовершеннолетних преступ-
ников в Украине (более чем 2,5 раза). Это, 
на наш взгляд, связано с определенной ин-
тенсивностью криминальной активности 
несовершеннолетних в сфере использова-
ния и эксплуатации транспортных средств, 
а также психофизиологическими особенно-
стями лиц данной возрастной категории.
Вышеупомянутые тенденции позволя-

ют нам отмечать то, что лицо, которое не-
законно завладевает транспортным сред-
ством, может иметь соответствующую воз-
растную характеристику: это лицо обычно 
молодого возраста (от 18 до 28 лет), при 
этом каждое второе преступление соверша-
ется в этом возрасте. Это основной вывод 
нашего небольшого анализа. Во-вторых, 
существенную долю среди лиц, которые 
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незаконно завладевают транспортными 
средствами, составляют лица, которые еще 
не достигли совершеннолетия (как мы уже 
отмечали ранее, ими совершается каждое 
6-7 преступление) и лица в начале средне-
го возраста (29-39 лет) – каждое 5-6 престу-
пление. В-третьих, лица пожилого возрас-
та (60 лет и старше) данную категорию пре-
ступлений фактически не совершают.
В определенной степени, наши выво-

ды в своей работе «Незаконное завладение 
транспортным средством: уголовно-право-
вой и криминологический аспекты» под-
тверждает Ю. Ф. Иванов. Он отмечает, что 
ранжирование лиц, совершивших неза-
конное завладение транспортными сред-
ствами, по возрастному критерию имеет 
следующий вид: 25-29 лет (40%), 30-35 лет 
(25%), 14 (ч. 2, 3 ст. 289 УК Украины) - 17 
лет (21%), 18-24 (14%) [6, с. 82]. Таким об-
разом, подчеркивает он, среди лиц, вино-
вных в незаконном завладении транспорт-
ными средствами, преобладает возрастной 
промежуток в 16-30 лет. Ими в среднем 
совершается около 75% всех преступников 
рассматриваемого вида.
Гражданство. Этот признак позволя-

ет рассмотреть преступность сквозь при-
зму принадлежности лиц, находящихся на 
территории Украины, к гражданам нашей 
страны, а именно: выделить сегмент так 
называемой гастрольной ее части, выя-
вить влияние миграционных процессов на 
структуру преступности в целом и ее виды 
в частности. При этом необходимо отме-
тить, что наличие гражданства Украины у 
лица, совершающего преступление как во-
обще, так и незаконное завладение транс-
портным средством, дает нам возможность 
рассмотреть определенные группы таких 
лиц, а именно: «граждане Украины», «ино-
странные граждане», «лица без граждан-
ства», «мигранты» и «беженцы». В рамках 
проведенного нами исследования (в пери-
од с 2009 года по 2012 год) были установ-
лены лица, которые зарегистрированы как 
такие, что совершили преступления, и от-
носились к категории «граждане Украины» 
(98,9%). При этом, «иностранные гражда-
не» составили всего 1%. Кроме того, эти две 
категории демонстрировали на протяже-

нии исследуемого периода в определенной 
степени соответствующую стабильность 
размеров своих долей. Хотя «граждане 
Украины» за этот период потеряли 0,2%, а 
«иностранные граждане» наоборот приоб-
рели 0,2%, то все это никак не влияет на 
те тенденции, которые прослеживаются. 
Единственное, что нас заинтересовало, так 
это доля «граждан СНГ» среди иностран-
цев, а именно: в 2009 году она составляла 
75,3%, а уже в 2012 году – 90,5%. Иными 
словами, доля категории «граждане СНГ» в 
рамках категории «иностранные граждане» 
увеличилась на 15,2%.
Что касается анализа лиц, совершив-

ших незаконное завладение транспортны-
ми средствами, по вопросу наличия у них 
гражданства, то возможно отметить тот 
факт, что статистические показатели разме-
ров частиц тех или иных категорий факти-
чески идентичны с общими показателями. 
А именно – «граждане Украины» образуют 
группу с удельным весом 98,8% от общего 
количества лиц, совершивших данную ка-
тегорию преступлений. Категория «ино-
странные граждане» имеет 1,1%, из кото-
рых «граждане СНГ» – 93%.
Подводя итог анализа такого призна-

ка социально-демографического характера 
лица, как гражданство, возможно подчер-
кнуть следующее – лица, совершающие не-
законное завладение транспортными сред-
ствами, в подавляющем большинстве явля-
ются гражданами Украины (98,8%).
Образовательный уровень. Большое 

значение для социально-демографиче-
ской характеристики личности преступни-
ка имеет образовательный уровень. Этот 
признак дает возможность проследить за-
висимость преступного поведения от об-
разования и интеллектуального развития 
личности, которые одновременно влияют 
на потребности и интересы человека. Ведь 
низкий образовательный уровень влияет 
на самосознание, взгляды, а зачастую – по 
желанию личности и формы их реализа-
ции. Образовательный уровень человека 
во многом предопределяет ее правосозна-
ние и правовую культуру.
Распределение данных по образова-

тельному критерию, то есть на основании 
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образовательных уровней действующих на 
Украине, нами были выделены определен-
ные группы лиц, имеющих тот или иной 
уровень образования, а именно: «высшее и 
среднее специальное образование», «про-
фессионально-техническое образование», 
«полное общее среднее и среднее специ-
альное образование» и «начальное общее 
образование и без образования». Про-
веденный анализ уровней образования 
лиц, совершивших преступления вообще 
в Украине, дает нам возможность утверж-
дать, что большинство преступлений со-
вершают лица, которые относятся к катего-
рии «полное общее среднее и среднее спе-
циальное образование» – 58-59%. Вторую 
группу образуют лица, которые относятся 
к группе с профессионально-техническим 
образованием – 23-24%. Следующая кате-
гория по распространенности – лица, име-
ющие полное высшее или базовое высшее 
образование – 10-11%. Заканчивают этот 
перечень лица с начальным общим образо-
ванием и без образования вообще – 6-7%. 
Такая картина сложилась в Украине в 
рамках всей общей преступности, которая 
ставится на учет правоохранительными 
органами. При этом, необходимо подчер-
кнуть, что прослеживается определенная 
тенденция: доля лиц, которые на момент 
совершения преступления имели полное 
среднее или базовое общее среднее образо-
вание постепенно увеличивается. Так, на-
пример, доля данной категории в период с 
2009 года по 2012 год увеличилась на 8,1%. 
При этом, все остальные в этот же период 
исследования демонстрировали динамику 
уменьшения.
Что касается анализа уровня образо-

вания у лиц, совершивших незаконное 
завладение транспортным средством, то 
здесь есть свои особенности. Как и в рам-
ках общей преступности, большинство об-
разует группа лиц, которые имеют полное 
среднее или базовое общее среднее обра-
зование – 66-67%. При этом, размеры этой 
группы больше чем среднестатистический 
показатель по лицам преступников вообще 
в Украине на 8%. Что касается распростра-
нения других категорий среди лиц, со-
вершивших незаконное завладение транс-

портным средством, то в этом случае на 
втором месте находятся лица с профессио-
нально-техническим образованием – 20,5%, 
далее идет группа лиц с начальным общим 
образованием и без образования вообще 
– 8, 9%, а завершает этот перечень группа 
лиц с полным высшим и базовым высшим 
образованием – 4,3%.
Учитывая вышеизложенное, возможно 

подчеркнуть, что при незаконном завладе-
нии транспортным средством, каждый 1-2 
человек имеет полное среднее или базовое 
общее среднее образование, каждый 5 – 
профессионально-техническое образова-
ние, каждый 11 – начальное общее образо-
вание или без образования вообще, и толь-
ко каждый 25 – полное высшее или базовое 
высшее образование. Это, во-первых. Во-
вторых, категория лиц, которая имеет пол-
ное среднее или базовое общее среднее об-
разование, постоянно увеличивается. Так, 
например, в период с 2009 года по 2012 
год группа этой категории увеличилась на 
9,5%. И это в то время, когда другие умень-
шались («профессионально-техническое 
образование» и «начальное общее образо-
вание и без образования») или оставались 
фактически на месте («высшее и среднее 
образование»).
Род занятий (профессиональный ста-

тус). Этот показатель во многом может 
объяснить выбор лицом непосредственно 
преступного пути удовлетворения своих 
потребностей, его стремления, предпочте-
ния, попытки изменить жизнь к лучшему 
или наоборот – жизненный пессимизм, 
вхождение в ряды социальных «аутсайде-
ров».
Нами была проанализирована стати-

стическая информация о занятости лица, 
совершившего незаконное завладение 
транспортным средством, на момент совер-
шения преступления в период с 2009 года 
по 2012 год.
В рамках проведенного анализа были 

выяснены определенные тенденции, а 
именно:

- лица, совершающие незаконное завла-
дение транспортными средствами, заняты 
в различных сферах человеческой деятель-
ности;
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- наиболее распространенные катего-
рии среди них это «трудоспособные лица, 
которые не работают и не учатся», «учени-
ки и студенты высших учебных заведений», 
«рабочие предприятий, организаций, уч-
реждений» и «безработные»;

- доля наиболее распространенной ка-
тегории – «трудоспособные лица, которые 
не работают и не учатся» – составляет в 
среднем 65,4%, следующей по распростра-
ненности является «безработные» – 14,4%, 
далее – «ученики и студенты высших учеб-
ных заведений» – 8,2% и «рабочие предпри-
ятий, организаций, учреждений» – 4,4%;

- динамику уменьшения продемонстри-
ровали такие категории, как «трудоспособ-
ные лица, которые не работают и не учат-
ся» (на 13,2%) и «рабочие предприятий, ор-
ганизаций, учреждений» (на 1,7%);

- динамику увеличения продемонстри-
ровали такие категории как «безработные» 
(на 7,6%) и «ученики и студенты высших 
учебных заведений» (на 4%).
Поэтому, подводя небольшой итог вы-

шеизложенному материалу, возможно под-
черкнуть, что лицо, совершающее незакон-
ное завладение транспортным средством, 
обладает определенными социально-де-
мографическими признаками, которые, в 
свою очередь, характеризует ее как лич-
ность преступника.
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SUMMARY 
In this article is considered the problem of 

determining the structure of personality, which illegally 
takes possession of the vehicle. It analyzed the social and 
demographic characteristics of the personality and set 
of general trends of development and existence. The 
conclusion is that this group acts as a sign of one of the 
key in the criminological characteristics of the person 
who takes possession of the vehicle illegally.

An analysis of the different approaches of scientists 
in the defi nition of a set of attributes (of groups) which 
form the structure of the individual offender that exist 
in criminological science reveals the following broad 
categories: socio-demographic (including social status 
and social networks), moral-psychological and penal 
signs.

As part of the analysis we identifi ed certain trends. 
Perpetrators of misappropriation of vehicles engaged in 
various spheres of human activity. The most common 
category among them is “able-bodied persons who 
are not working and not studying,” “students and 
students of higher educational institutions”, “workers 
of enterprises, organizations, institutions” and 
“unemployed”.

The dynamics of the increase demonstrated such 
categories as “unemployed” and “students and students 
of higher educational institutions.”

Therefore, summing up the above material 
a little, perhaps to emphasize that a person who 
commits misappropriation of a vehicle has a specifi c 
socio-demographic characteristics, which, in turn, 
characterizes it as an individual perpetrator.
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ÏÎÍßÒÒß ÒÀ ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÅ 
ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß ÎÑÎÁÈÑÒÎ¯ (Ô²ÇÈ×ÍÎ¯) ÁÅÇÏÅÊÈ 

ËÞÄÈÍÈ Â ÓÊÐÀ¯Í² 

В статье определено понятие личной (фи-
зической) безопасности человека и охаракте-
ризовано особенности ее уголовно-правового 
обеспечения. Установлено, что совершение лю-
бого преступления является посягательством 
на личную (физическую) безопасность челове-
ка, а потому последняя напрямую зависит от 
качества уголовного закона и применяющихего 
лиц.
Ключові слова: людина, суспільство, держава, 

людство, безпека, безпека людини, злочин, небезпечні 
посягання на людину.

 ØÀÁËÈÑÒÈÉ Âîëîäèìèð Â³êòîðîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò 
(Äí³ïðîïåòðîâñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò âíóòð³øí³õ ñïðàâ, Äí³ïðîïåòðîâñüê) 

ÓÄÊ 343.211

Конституція України у ст. 3 проголоси-
ла безпеку людини однією з найвищих со-
ціальних цінностей у державі. Положення 
Основного Закону, будучи нормами прямої 
дії, реалізуються у чинному законодавстві, 
особливе місце у якому займає Криміналь-
ний кодекс (далі – КК) України. Така «осо-
бливість» зумовлена тим, що у ньому перед-
бачено правове забезпечення охорони про-
голошених в Конституції та інших законах 
цінностей. 
Можливість користуватися права і 

свободами людини і громадянина забез-
печується, в першу чергу, відповідними 
їм обов’язками та готовністю нести відпо-
відальність. Разом з тим, своєрідним пре-
дикатом, невід’ємною передумовою такої 
можливості є притаманне кожному із нас 
прагнення від народження – жити в без-
пеці. Причому для цього прагнення за-
вжди були і будуть характерні егоїстичні 
прояви – власна, особиста безпека, безпека 

рідних та близьких. Звичайно, без безпе-
ки суспільства та держави навряд чи мож-
на говорити про безпеку індивіда. Разом з 
тим, лише зараз всі всерйоз заговорили про 
правильність та давно назрілу необхідність 
нормативно-правового закріплення транс-
формації тріади найважливіших цінностей 
«держава-суспільство-людина» до діаме-
трально протилежної – «людина-суспіль-
ство-держава». 
У вітчизняній кримінально-правовій 

науці фундаторами дослідження проблеми 
забезпечення безпеки у всіх значеннях є 
В.І. Борисов, О.М. Костенко, М.І. Панов, 
В.Я. Тацій та В.П. Тихий.
Саму безпеку людини вчені класифіку-

ють на багато видів, приділяючи значну 
увагу кожній з них. А.А. Тер-Акопов, осно-
воположник досліджень у галузі саме без-
пеки людини, вказує на такі її види: 1) ре-
продуктивна безпека; 2) духовна безпека; 
3) психологічна безпека; 4) безпека вій-
ськової служби; 5) юридична безпека; 6) ін-
формаційна безпека; 7) історична безпека; 
8) екологічна безпека [1]. М.І. Хавронюк 
на високому методологічному та науковому 
рівнях дослідив кримінально-правове за-
безпечення продовольчої безпеки людини 
[2]; С.М. Мохончук здійснив дослідження 
відповідальності за злочини проти миру та 
безпеки людства (Розділ ХХ КК України) 
[3]. Звичайно, було б неправильно не вка-
зати на власний авторський доробок у цій 
сфері [4], дослідження кримінально-право-
вого забезпечення окремих видів безпеки 
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людини, у якому майже повністю ґрунту-
ється на класифікації А.А. Тер-Акопова.
Разом з тим, отримані критичні відгуки 

об’єктивно поставили питання про недо-
сконалість такої класифікації (у першу чергу 
через включення у неї історичної безпеки 
людини та відсутності особистої (фізичної) 
її виду)). Саме тому дослідження сучасного 
стану кримінально-правового забезпечен-
ня особистої (фізичної) безпеки людини в 
Україні повинно дати відповідь на постав-
лені питання. Так, по-перше, події остан-
ніх років в Україні змушують по-новому 
поглянути на сучасний стан правового за-
безпечення охорони безпеки людини без 
відриву від її колективних видів. По-друге, 
будь-які науково обґрунтовані рекоменда-
ції по покращенню суб’єктивного відчуття 
захищеності від будь-яких загроз завжди 
будуть актуальними.
Для кожного дослідження важливою 

частиною є визначення понятійного апара-
ту. У нашому випадку – визначення понят-
тя «особиста (фізична) безпека людини», 
що стане можливим за допомогою звернен-
ня до відповідних довідкових джерел. 
Так, в академічному тлумачному слов-

нику української мови термін «особистий» 
пропонується розуміти як: 1) який є влас-
ністю окремої особи, безпосередньо на-
лежить їй; персональний, власний; закрі-
плений для користування за якою-небудь 
особою; який постійно перебуває при пев-
ній особі, обслуговує її, який є символом 
певної особи; 2) який безпосередньо стосу-
ється якої-небудь особи, пов’язаний з нею; 
який виражає індивідуальні особливості, 
нахили і т. ін. якої-небудь особи; який без-
посередньо виявляється якою-небудь осо-
бою; який спрямований проти певної осо-
би, зачіпає її; 3) який здійснюється безпо-
середньо, не через інших осіб; який здій-
снюється ким-небудь від власного імені [5, 
с. 778].
У цьому ж джерелі термін «фізичний» 

розтлумачено як: 1) стосується до організ-
му людини, до його будови, до зовнішнього 
вигляду людини; 2) пов’язаний із станом 
організму, його відчуттями; 3) пов’язаний 
із м’язовою діяльністю організму, його 
м’язовою силою; 4) пов’язаний із природ-

ними, біологічними ознаками живого орга-
нізму, не духовний [6, с. 586].
Великий тлумачний словник сучасної 

української мови термін «особистий» про-
понує розуміти як: 1) який є власністю 
окремої особи, безпосередньо належить 
їй; персональний, власний; 2) який без-
посередньо стосується якої-небудь особи, 
пов’язаний з нею; 3) який здійснюється 
безпосередньо, не через інших осіб; який 
здійснюється ким-небудь від власного імені 
[7, с. 821].
Це ж джерело, як і академічний тлумач-

ний словник української мови, поняття «без-
пека» пропонує розуміти як стан, коли кому-
, чому-небудь ніщо не загрожує [7, с. 43; 8, 
с. 137].
Саму безпеку людини пропонуємо розу-

міти як розуміти стан захищеності її життє-
во важливих інтересів від будь-яких загроз 
[4, с. 177].
Думається, що по відношенню до лю-

дини поняття «особистий» та «фізичний» є 
тотожними, оскільки пов’язані із станом її 
організму, відчуттями, є суто егоїстичними 
категоріями. Отже, проміжним висновком 
дослідження може бути наступне визначен-
ня поняття особистої (фізичної) безпеки 
людини – стан суб’єктивного відчуття за-
хищеності від різних загроз, що об’єктивно 
оточують окремо взятого індивіда. 
Якщо таке визначення досліджуваного 

явища взяти за основу, то фактично кожне 
небезпечне діяння, передбачене КК Укра-
їни, як і значна їх частина, що не знайшла 
свого передбачення в кримінальному за-
коні, становить потенційну загрозу для 
фізичної або особистої безпеки людини. У 
зв’язку із цим варто визначитися із ступе-
нем впливу (ієрархічністю) основних ви-
дів загроз на безпеку людини. Однознач-
не «перше місце» тут займають показники 
умисних вбивств, замахів на них та умисних 
тяжких тілесних ушкоджень, що спричи-
нили смерть потерпілого, ситуацію з якими 
яскраво ілюструє наступна таблиця.
Із наведених даних єдиним можливим 

позитивним результатом є лише той факт, 
що кількість умисних вбивств в Україні до 
2012 року включно знаходилася в межах 
загальносвітових тенденцій. 
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Я.І. Гілінський зазначає, що в цілому 
рівень вбивств у світі і в більшості регіонів 
відносно стабільний. Загальносвітовий по-
казник протягом 1980-2000 років утриму-
ється приблизно між 6-8 вбивствами в рік 
на 100 тис. населення з невеликим збіль-
шенням у 1989 році і 1992-1994 роках. Най-
більш високі середні показники вбивств – 
23-26 – у країнах Латинської Америки і Ка-
рибського басейну. Так, у 2010-2012 роках 
на перше місце в світі за рівнем вбивств, 
випередивши Колумбію, вийшла Венесуе-
ла: в 2010 році – 48, 2011 – 67, 2012 – 73. 
Високий рівень вбивств у країнах Африки 
на південь від Сахари – 17-21 з тенденцією 
до зниження (максимум – 21 в 1989 році, у 
2000 році – 17). Найбільш низькі показники 
– в Арабських державах (2-3) і в країнах ЄС 
(1,0-2,5), а також у Японії (0,6-1) [9, с. 56-57].
Можливо новий порядок реєстрації 

заяв та повідомлень громадян про злочини, 
що вчиненні або готуються, передбачений 
КПК України, суттєво вплинув на кількість 
зареєстрованих умисних вбивств, проте до-
водиться констатувати дуже неприємний 
та жахливий факт – ескалація насильства, 
неоголошена війна відкинули Україну з ко-
ефіцієнтом 27,41 умисних вбивств на 100 
тис. населення (напівжирний наш – В.Ш.) 
до відповідних показників країн Латин-

ської Америки і Карибського басейну. На-
віть посягання на життя працівника пра-
воохоронного органу під час виконання 
службових обов’язків стало «звичним» для 
сучасного українського суспільства. Оче-
видною є актуалізація наукових пошуків у 
цій сфері. 
Рівень насильницької злочинності в кра-

їнах ЄС є ще одним беззаперечним аргу-
ментом на користь європейських прагнень 
українського народу – це не тільки високі 
соціальні стандарти у всьому, а й повага до 
себе, до оточуючих, виховання з раннього 
дитинства почуття толерантності, нормаль-
ного сприйняття тих проявів об’єктивної 
дійсності, які в СРСР вважалися злочином, 
або їх існування заперечувалося [10, с. 353]. 
Вагомим кроком по наближенню Укра-

їни до європейських стандартів став закон 
України «Про національну поліцію» [11], 
в якому забезпечення особистої безпеки 
людини визначено одним з основних її за-
вдань.
Навіть поверховий аналіз кількісно-

якісних показників найнебезпечніших по-
сягань на людину показав правильність 
твердження про те, що вчинення будь-
якого злочину є порушенням особистої 
безпеки людини. Не меншу загрозу станов-
лять небезпечні діяння, що не включенні 

Роки з/п

Кількість умис-
них вбивств, за-
махів на умисне 

вбивство

Кількість умис-
них тяжких 
тілесних ушко-
джень, що спри-
чинили смерть 
потерпілого

З них не роз-
крито/після 

2012 року – рі-
шення по яким 
не прийнято 

Показник на 
100 тис. насе-

лення

2006 3220 - 233 6,9
2007 2906 - 200 6,3
2008 2707 - 209 5,9
2009 2478 1118 180 7,8
2010 2356 999 392 7,3
2011 2506 848 417 7,3

2012 (до 20.11) 2100 724 402 6,2
2013 5792 791 4503 15,08
2014 11018 759 9886 27,41

5 місяців 2015 5372 278 5143 -
Всього 40455 5517 21565 -



122Íàøå ïðàâî ¹ 6, 2015

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

до числа злочинних. 
Отже, результати досліджень, спрямо-

вані на удосконалення кримінального зако-
ну, за умови їх сприйняття законодавцем, 
потенційно спрямовані на удосконалення 
кримінально-правового забезпечення осо-
бистої безпеки людини. Проте тут не слід 
забувати про слушну думку М.І. Хавроню-
ка з приводу того, що Особлива частина КК 
України за своїм обсягом й так є занадто 
великою через включення до неї десятків 
статей, за якими упродовж десяти років не 
засуджено жодної, або, як виняток, засу-
джена одна чи дві особи. А тому подальше 
збільшення кількості статей Особливої час-
тини КК України є тупиковим шляхом [2, 
с. 74, 76].
М.І. Панов та В.П. Тихий ще більш 

категоричніші – як правило, порушення 
безпеки людини є етапом (стадією) вчи-
нення відповідного злочину проти життя, 
здоров’я, свободи, власності тощо, тому 
якщо злочин закінчений, він поглинає по-
передні етапи (стадії), вони не мають само-
стійного значення і не впливають на його 
кваліфікацію. Якщо життю, здоров’ю, сво-
боді, майну людини заподіяна шкода, то 
тим самим заподіяна шкода і її безпеці [12, 
с. 24].
Таким чином, взята за основу класи-

фікація видів безпеки людини А.А. Тер-
Акопова в цілому є виправданою, проте 
забезпечення історичної безпеки людини 
явно виходить за рамки кримінально-пра-
вового дослідження (переходить у суто іс-
торичне). Фізична або особиста безпека 
людини знаходить своє втілення у кожно-
му іншому її виді, оскільки будь-яке небез-
печне посягання на людину є порушенням 
її безпеки.
Закони є умовами, на яких люди, до 

того незалежні і проживаючі поодинці, 
об’єднались у суспільство, втомившись від 
постійної війни і свободи, даремної, тому 
що незабезпеченої. Вони пожертвували 
лише частинкою своєї свободи, щоб спо-
кійно і в безпеці насолоджуватися іншою її 
частиною… Лише тоді громадяни отрима-
ють особисту безпеку, коли уложення буде 
містити закони, що підлягають буквально-
му застосуванню, і покладатиме на суд єди-

ний обов’язок розібрати дії людей і вирі-
шити, відповідають вони писаному закону 
чи ні, коли правила про те, що справедливо 
і що несправедливо – є безспірними… [13, 
с. 89, 93].
Особиста (фізична) безпеки людини є 

станом суб’єктивного відчуття захищеності 
від різних загроз, що об’єктивно оточують 
окремо взятого індивіда. Її кримінально-
правове забезпечення напряму залежить 
від того, наскільки у кримінальному за-
коні відображений постійний поступаль-
ний прогресивний розвиток суспільства. 
Звичайно, навряд чи знайдеться фахівець, 
який з впевненістю стверджуватиме таке, 
оскільки життєво необхідною є виважена 
кореляція між динамізмом та стабільністю 
кримінального закону, відкритою є диску-
сія про традиції та новації у кримінально-
правовій науці. 
Не менш важливим аспектом кримі-

нально-правового забезпечення особистої 
(фізичної) безпеки людини є особа право-
застосовника – наскільки вона є обізнаною 
та готовою відчувати задоволеність від ви-
конаної роботи без постійного прагнення 
отримати певну неправомірну вигоду. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті визначено поняття особистої 

(фізичної) безпеки людини та охарактеризова-
но особливості її кримінально-правового забез-
печення. Встановлено, що вчинення будь-якого 
злочину є посяганням на особисту (фізичну) 
безпеку людини, а тому остання напряму зале-
жить від якості кримінального закону та осіб, 
які його застосовують.

SUMMARY 
The article deals with the defi nition of the concept 

of personal (physical) safety of humans and describes 
particularities of its criminal-legal ensuring. The 
author has found that any crime commitment is an 
infringement on personal (physical) safety of humans, 
but because the latter depends on the quality of the 
criminal law and on persons who apply it.

The author has stated that the opportunity to 
enjoy the rights and freedoms of the man and citizen 
is provided primarily with their corresponding to duties 
and willingness to take responsibility. However, the 
kind of predicate, an essential prerequisite for such a 
possibility is inherent in each of us naturally desire - to 
live in safety. What does this desire has always been 
and will be characterized by selfi sh manifestations - a 
private, personal safety, safety of relatives. Of course, 
without the security of society and the state can hardly 
speak about the individual’s safety. However, only now 
seriously talking about all correct and long overdue 
need for legal consolidation of transformation triad 
core values “state-society-man” to diametrically opposite 
one - “man, society and state”.

The research results aimed at improving the 
criminal law, provided their perception by legislator 
potentially aimed at improving the criminal-legal 
ensuring of the person’s personal safety.

The personal (individual) human safety is a state 
of subjective feeling of protection from various threats 
that surround the objective of a single individual. 
Its criminal-legal ensuring directly depends on how 
criminal law is refl ected in the constant progressive 
society. Of course, there is hardly an expert who would 
confi dently argue this as vital is prudent correlation 
between stability and dynamism of criminal law, there is 
an open discussion about the traditions and innovations 
in criminal-legal science.

Another important aspect of the criminal-legal of 
human’s personal (physical) safety is a personality of a 
law-enforcement offi cer - as far as he/she is aware and 
ready to feel satisfaction from the work done without the 
constant desire to get some illegal benefi t.
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ÏÐÈÍÖÈÏÈ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß 
ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÎ¯ ÁÅÇÏÅÊÈ

В статье проанализированы принципы 
научного обеспечения деятельности по охране 
и защите общественной безопасности и управ-
ленческие принципы обеспечения обществен-
ной безопасности. Отмечено, что в зависимо-
сти от внутреннесистемной конъюнктуры, а 
также внешнеэкономических системных усло-
вий обеспечения общественной безопасности 
его принципы могут дополняться отдельны-
ми руководящими новыми идеями отраслево-
го или уровневого значения, а существующие 
- при необходимости конкретизироваться, 
дифференцироваться.

Ключові слова: громадська безпека, принципи, 
протидія злочинності, об’єктивність, гуманізм, де-
мократизм.

 ßÐÌÈØ Íàçàð Îëåêñàíäðîâè÷ - àñï³ðàíò êàôåäðè êðèì³íàëüíîãî ïðàâà 
òà êðèì³íîëîã³¿ Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ

Ефективність боротьби зі злочинністю 
у сфері громадської безпеки залежить від 
ступеня об’єднання зусиль існуючих право-
охоронних органів на усіх рівнях, інтенсив-
ності взаємодії учених і практиків різних до-
тичних галузей науки у справі формування 
узгодженого інтегрованого цілісного науко-
вого продукту. Негативні процеси і тенден-
ції, які відбуваються в Україні, вимагають 
постійного наукового відстеження, глибоко-
го і детального дослідження криміногенної 
обстановки, внесення відповідних коректив 
у стратегію і тактику протидії злочинності у 
сфері громадської безпеки.
Загалом проблеми кримінологічного 

забезпечення громадської безпеки та гро-
мадського порядку були предметом науко-
вих досліджень О. М. Бандурки, В. С. Ба-

тиргареєвої, В. В. Голіни, І. М. Даньшина, 
О. М. Джужі, В. П. Ємельянова, А. П. За-
калюка, О. М. Литвинова, Г. Й. Шнайдера 
та інших вчених. Політико-кримінологічні 
проблеми протидії злочинності, які в тому 
числі пов’язані із забезпеченням громад-
ської безпеки та громадського порядку, 
в тій чи іншій мірі висвітлювались також 
і у працях В. М. Бурлакова, М. Г. Вер-
бенського, Я. І. Гілінського, О. І. Гурова, 
В. О. Глушкова, І. М. Даньшина, А. І. Долго-
вої, П. А. Кабанова, І. І. Карпеця, О. Г. Кол-
ба, О. М. Костенка, В. М. Кудрявцева, 
О. М. Литвака, В. В. Лунєєва, В. А. Мис-
ливого, А. А. Музики, С. С. Овчинського, 
Ю. В. Орлова, А. Л. Сморгунової, В. А. Тим-
ошенка, В. П. Тихого, В. М. Трубникова, 
А. М. Черниш, В. І. Шакуна, Д. А. Шестако-
ва, П. Л. Фріса, О. Н. Ярмиша та деяких ін-
ших вчених. 
У запропонованій статті розглянуто одне 

з актуальних питань протидії злочинності у 
сфері громадської безпеки, а саме принципи 
забезпечення громадської безпеки.
Термін «принцип» походить від латин-

ського слова «principium», яке означає нача-
ло, основа. Під ним розуміють те, що лежить 
в основі певної теорії науки, внутрішнє пе-
реконання людини, основне правило пове-
дінки [1, с. 547]. За В. І. Далем, слово «прин-
цип» означає наукове чи моральне начало, 
основу, правило, від якого не відступають 
[2, с. 431]. У науці цей термін зазвичай вико-
ристовується у розумінні основоположного, 
наскрізного правила, еталону сприйняття, 



125

ßðìèø Í.Î. - Ïðèíöèïè çàáåçïå÷åííÿ ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè

оцінки, діяльності. Як зазначає академік-
О. М. Бандурка, принципи – це вихідні, 
основні правила, керівні настанови, нор-
ми діяльності для впровадження системи, 
управління загальними процесами [3, с. 32]. 
Погоджуючись з наведеним розумінням 

сутності принципів, корисним буде навести 
міркування О. М. Бандурки та О. М. Литви-
нова, які слушно звертають увагу на механіс-
тичний зріз уявлення про принцип як про 
основу будови, дії будь-якого механізму. Таке 
його осмислення – зазначають вчені – наді-
ляє нас усвідомленням того, що здійснюючи 
кримінологічну діяльність, необхідно знати 
її внутрішні, іманентні якості, взаємозв’язок 
елементів і інші властиві їй особливості, які 
мають значення для правильного розуміння її 
суті. В даному зв’язку слід визнати доцільним 
при дослідженні будь-якої діяльності з проти-
дії злочинності (в тому числі й забезпечення 
громадської безпеки в цілому та криміноло-
гічними засобами, зокрема – Н. Я.), визнати 
методологічно вірне твердження про наяв-
ність відповідного механізму реалізації цілей 
і задач системи, а також про ступінь впливу 
на функціонування механізму принципів. 
При цьому, поняття керівного положення, 
установки в системі діяльності дає підставу 
вважати, що для суб’єктів, пов’язаних з реалі-
зацією, чию діяльність вони регламентують, 
принципи є наказом до дії [4, с. 91]. Дійсно, 
принципи діяльності за такого бачення висту-
пають керівними началами, тобто скеровують 
суб’єктів за певною матрицею, алгоритмом, 
блоки яких змістовно можуть бути найбільш 
різноманітними, виражати спрямованість на 
виконання неоднорідних завдань.
Разом з тим, ведучи мову про принципи 

забезпечення громадської безпеки, слід за-
уважити, що глибина і обсяг тих проблем, 
вирішення яких передбачено відповідними 
цілями цієї діяльності не дозволяють гово-
рити виключно про управлінський її аспект. 
Надважливим, первинним по відношенню 
до останнього є саме науковий аспект. У 
зв’язку з цим, вважаємо за необхідне виді-
лити дві наступні групи принципів забезпе-
чення громадської безпеки.
І. Принципи наукового забезпечення 

діяльності щодо охорони й захисту громад-
ської безпеки:

1. Принцип єдності теорії і практики, що 
передбачає два моменти: а) зорієнтованість 
наукових досліджень на потреби діяльнос-
ті практичних підрозділів правоохорон-
них органів й інших суб’єктів забезпечення 
громадської безпеки; б) впровадження ре-
зультатів наукових досліджень (в тому чис-
лі й ініціативних) у практику забезпечення 
громадської безпеки в цілому та протидії 
злочинності у сфері громадської безпеки, 
зокрема. Останній аспект реалізації вказа-
ного принципу в нашій державі набув осо-
бливої гостроти. Спостерігається колосаль-
ний розрив між доробками та їх практикою, 
яка здебільшого не враховує рекомендації 
наукового співтовариства. Причин цьому 
багато: управлінські атавізми, надвисокий 
рівень корупції, злочинна комерціалізація 
цілих напрямів публічного адмініструван-
ня, невідповідність результатів досліджень 
можливостям їх впровадження у конкрет-
них соціально-економічних, політичних 
умовах тощо. Однак, зрозумілим є те, що ці 
проблеми були і залишаються одними з най-
більш суттєвих блоків на шляху до інтегра-
ції науки і практики, їх синхронного функ-
ціонування; 

2. Принцип об’єктивності є необхідною 
умовою репрезентативності, обґрунтованос-
ті результатів наукового пошуку. Вчений 
зобов’язаний бути неупереджений на всіх 
етапах дослідження: від висунення гіпотез, 
формування його емпіричної основи, вибір-
ки й до інтерпретації отриманої інформації, 
напрямів, рівнів та характеру її реалізації. 
Виняткової важливості даний принцип набу-
ває в умовах інформаційних війн, коли є ри-
зики підпорядкування «науки» політичним 
чи іншим вузько-корпоративним інтересам 
або ж неправильного тлумачення отримува-
ної інформації, сприйняття як істини дезін-
формації тощо. 
Строкате загрозами громадській без-

пеці сьогодення висуває найбільш жорсткі 
вимоги до емпіричної основи дослідження, 
його інформаційно-аналітичного супрово-
дження, забезпечення, що має виключати 
будь-які суб’єктивізми чи недбалість в опе-
руванні інформацією, а надто коли йдеть-
ся про впровадження хибних результатів 
дослідження у практику діяльності органів 
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державної влади. Це створює додаткові 
фактори небезпеки, в тому числі й для на-
ціональної, громадської безпеки, інших охо-
ронюваних законом суспільних відносин. 

3. Принцип всебічності наукового забез-
печення є доповненням попереднього та 
відображає вимоги вже не стільки до зміс-
ту, скільки до обсягу науково обґрунтованої 
інформації. Останній зумовлює зрештою й 
формат організації діяльності спеціалізова-
них суб’єктів забезпечення громадської без-
пеки, включаючи правоохоронні органи. 
Від нього, зокрема, залежить, чи буде сис-
тема забезпечення громадської безпеки від-
творювати наздоганяючу або випереджаючу 
стратегію, чи охоплюватиме своїм впливом 
максимальну кількість факторів ризику та, 
врешті-решт, чи формуватиме основи для 
втілення у життя сервісної функції апарату 
держави та реалізації декларативних поло-
жень про її соціальний характер. 

4. Принцип єдності історичного і логіч-
ного. Зазвичай при метафізичному підході 
історичне і логічне розрізняють та проти-
ставляють або як процесуальне і структурне 
у відомій опозиції історичний процес – логіч-
на структура, або як горизонтальне і верти-
кальне у поширеній опозиції історичний час 
– логічне випливання, де в рамках історич-
ного часу хронологічна послідовність пред-
ставлена горизонтальною лінією, а в рамках 
логічного випливання структура міркування 
– вертикальною лінією [5, с. 109]. 
М. А. Булатов, інтерпретуючи конкрет-

ніше принцип єдності історичного та логіч-
ного, зауважував, що «відповідно до цього 
принципу Геґель кожне або майже кожне 
поняття у своїй логіці пояснює історичним 
матеріалом: буття – вченням олеатів, ніщо – 
буддистів, становлення – Геракліта, субстан-
цію – Спінози і т. д. Він робить це в Додат-
ках і Доповненнях до параграфів» [6, c. 139]. 
Саме ж формулювання принципу єдності іс-
торичного і логічного Ґ. В Ф. Геґель подав 
так: «Я стверджую, що послідовність систем 
філософії в історії та ж сама, що і послідов-
ність у виведенні логічних визначень ідеї. Я 
стверджую, що як ми звільнимо головні по-
няття, які виступали в історії філософських 
систем, від усього того, що відноситься до 
їхньої зовнішньої форми, до їхнього застосу-

вання до часткових випадків і т. п., якщо ми 
візьмемо їх у чистому вигляді, то ми отри-
маємо різні ступені визначення самої ідеї в 
її логічному понятті. Якщо, навпаки, ми ві-
зьмемо логічний поступальний рух сам по 
собі, ми знайдемо в ньому поступальний рух 
історичних явищ в їх головних моментах; 
потрібно тільки, звичайно, вміти розпіз-
навати ці чисті поняття у змісті історичної 
форми» [7, c. 92–93].
Таким чином, у науковому пізнанні пору-

шується пласт феноменологічних проблем 
дискурсивних підстав й умов для описання 
та інтерпретації інформації про предмети, 
явища й процеси. Їх вдале вирішення пря-
мо залежить від використання дослідником 
принципу єдності історичного і логічного. У 
екстраполяції на площину проблем забезпе-
чення громадської безпеки цей принцип ви-
значає засадничі умови для визначення ха-
рактеру, джерел загроз громадській безпеці, 
їх ідентифікації з певним видом, класом, ви-
значення діалектичної природи та адекват-
них заходів реагування. Останнє ж прямо 
залежить від з’ясування нормального стану 
загроз громадській безпеці для конкретного 
хронотопу, при якому зазначений принцип 
є основним дороговказом. 

5. Принцип детермінізму й діалектич-
ного розвитку відіграє виключну методоло-
гічну роль в дослідженні ґенези загроз гро-
мадській безпеці в цілому та криміногенних 
факторів, що детермінують злочинність у 
сфері громадської безпеки, зокрема. В по-
передньому розділі ми вже зупинялися на 
аналізі окремих положень та евристичних 
потенцій філософії діалектичного детермі-
нізму, який є гносеологічною підставою ви-
ділення та застосування вказаного принци-
пу. А тому, не вдаючись до його ґрунтовного 
описання, лише зауважимо на тому, що він 
упорядковує дослідницьку діяльність за-
галом, наукове знання через візуалізацію 
зв’язків між його предметними й структур-
ними елементами, робить їх доступними 
до інтерпретації й застосування в практиці 
правоохоронної та іншої забезпечувальної 
громадську безпеку діяльності. Застосуван-
ня цього принципу розкривається через 
такі генетично споріднені засадничі поло-
ження як принцип системності й історизму. 
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Їх суть – загальновідома, що звільняє нас від 
необхідності у наведенні додаткових пояс-
нень в цій роботі. 

6. Принцип реальності та економічності 
полягає у прив’язці наукового дослідження 
проблем забезпечення громадської безпеки 
та вироблення відповідних рекомендації до 
соціального контексту реалізації останніх. 
Можливості наукового споглядання дале-
ко не завжди супроводжуються цілковитою 
відповідністю його результатів можливос-
тям (фінансовим, кадровим, політичним, 
інфраструктурним та іншим) їх адреса-
тів. Тому коефіцієнт корисної дії, реальна 
цінність тих рекомендацій, що апріорі з 
об’єктивних причин не можуть бути втіле-
ні у життя, «прагне до нуля». Тож наукове 
супроводження забезпечення громадської 
безпеки «на виході» має бути максимально 
приземленим, адаптованим до можливостей 
його інтеграції з практикою. 
ІІ. Управлінські принципи забезпечен-

ня громадської безпеки:
1. Законність – базовий принцип всіх ас-

пектів руху соціальної матерії та, водночас, 
умова збереження її живучості, розкриття її 
конструктивного потенціалу. При цьому ак-
туальною для нашої держави, з урахуванням 
широкого й подекуди трагічного історично-
го досвіду взаємодії держави та суспільства, 
зостається проблема взаємної їх відповідаль-
ності та взаємних обмежень. Як слушно з 
цього приводу зазначає Л. С. Шевченко, за 
умов, коли Конституція набуває нечітких, 
аморфних, неконкретних форм, зокрема 
відносно правового обмеження втручання 
держави в громадське і приватне життя, від-
бувається нівелювання системи відповідаль-
ності влади, механізму реалізації законодав-
чих актів, надання правових гарантій при-
ватній власності, запобігання монополізації 
будь-яких груп впливу чи політичних пар-
тій. У результаті політико-правова модель 
української державності досі перебуває в ца-
рині радянського розуміння конституціона-
лізму. Тому нагальним завданням, на думку 
вчених, повинно бути реальне відмежуван-
ня сучасного національного правового над-
бання від пострадянської державності. Це 
буде першим кроком до втілення новітньо-
го політико-правового бачення держави, у 

якій не тільки формально присутні консти-
туція, закони, підзаконні акти і задекларо-
вано розділ влади на судову, законодавчу і 
виконавчу [8, с. 146]. Елімінація конститу-
ційних приписів через прийняття ординар-
них законів, вибіркове їх застосування веде 
до ерозії базових засад легітимності держав-
ної влади і розмиванню всієї системи пра-
ва. Сам по собі цей факт становить суттєву 
внутрішньосистемну загрозу громадській 
безпеці, підриває фундамент функціональ-
ної спроможності держави щодо реалізації 
свої зобов’язань перед громадянами, в тому 
числі і їх безпеки від криміногенних та ін-
ших загроз. Тому якнайшвидше відновлен-
ня, укріплення та підтримання законності в 
Україні – базовий критерій для розгортан-
ня всього багатоманіття заходів по всьому 
фронту забезпечення громадської безпеки.

2. Гуманізм у діяльності щодо забезпе-
чення громадської безпеки зводить людину 
до рангу головного орієнтиру та критерію 
ефективності. В цілому ж зауважимо, що 
концепція людської безпеки є однією з осно-
вних у ХХІ сторіччі. ООН визначила такі її 
основні характеристики, з якими доцільно, 
на нашу думку, погодитись та включити їх 
до змісту принципу гуманізму у зрізі забез-
печення громадської безпеки:

1) сконцентрованість на людині. Люд-
ська безпека формується навколо того, на-
скільки вільно люди роблять свій вибір, 
який доступ вони мають до ринків і соціаль-
них можливостей, чи живуть вони у злагоді 
або конфлікті;

2) універсальність. Як заможні, так і бід-
ні країни зазнають загроз у різних сферах 
суспільного життя. Інтенсивність їх проявів 
може змінюватися від країни до країни, але 
ці загрози є реальними і такими, що потре-
бують свого подолання;

3) взаємозалежність компонентів люд-
ської безпеки. Голод, захворювання, за-
бруднення довкілля, торгівля наркотиками, 
тероризм, екстремізм або соціальна дезінте-
грація більше не є ізольованими подіями, 
що відбуваються у межах національних кор-
донів. Вони стали глобальними проблема-
ми. Коли безпека людей перебуває під за-
грозою у всьому світі, усі нації звертаються 
до цієї проблеми;
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4) особлива роль раннього попереджен-
ня загроз і неефективність більш пізнього 
втручання у розв’язання проблем людської 
безпеки взагалі й громадської безпеки, зо-
крема [9, p. 184;8, с. 148].
Таким чином, принцип гуманізму в ді-

яльності щодо забезпечення громадської 
безпеки має підпорядковувати своїм антро-
поцентричним імперативам весь комплекс 
засобів і процесів публічного адмініструван-
ня у вказаній сфері.

3. Демократизм передбачає широ-
ку участь громадськості в управлінні за-
безпеченням громадської безпеки. Це є 
обов’язковою умовою формування конструк-
тивного діалогу між владою та початковими 
елементами громадянського суспільства, 
трансформації вектору державного управ-
ління з паразитарно-утилітарного на сер-
вісно-гуманітарний. Реалізація цього прин-
ципу передбачає постійну взаємодію між 
громадськими організаціями, політичними 
партіями та органами державної влади, міс-
цевого самоврядування, відповідальними за 
забезпечення громадської безпеки, в тому 
числі й від криміногенних загроз. Ще має 
відбутись та поглибитись реальна інтегра-
ція між соціумом та політикумом; має бути 
збудований семіотичний міст між джерелом 
влади та її виразником. У такому розумінні 
принцип демократизму виступає інструмен-
том діагностики, сингалізації та синхроніза-
ції функціонування різних соціальних під-
систем й інститутів задля забезпечення на-
лежного стану громадської безпеки. 

4. Випереджаюча спрямованість забезпе-
чення громадської безпеки є принципом її 
організації, який визначає пріоритет охоро-
ни громадського спокою над його захистом, 
що випливає з відомого постулату ранньої 
превенції Ч. Беккаріа. В ньому ж знаходить 
свій концентрований вираз і принцип гу-
манізму. Змістовне їх поєднання доповнює 
картину соціальної зорієнтованості держав-
ного управління взагалі та у сфері забезпе-
чення громадської безпеки, зокрема. 

5. Плановість забезпечення громадської 
безпеки полягає у плануванні організації та 
здійснення управління відповідною діяль-
ністю, програмуванні безпосередніх заходів 
забезпечення. Останнє може виражатися у 

розробці та реалізації державних програм з 
питань захисту населення від надзвичайних 
ситуацій та забезпечення громадської безпе-
ки в інших штатних й позаштатних умовах, 
в тому числі й при ускладненні криміноген-
ної обстановки. Цей принцип ґрунтується 
на прогностичності управлінської діяльнос-
ті, яка, у свою чергу, визначається прин-
ципом науковості, що розкривається через 
принципи наукового забезпечення діяль-
ності щодо охорони й захисту громадської 
безпеки, описані вище. 

6. Координація та взаємодія, так само 
як і плановість, є загальними принципами 
управлінської практики. А тому їх ґрунто-
ваний опис у цій роботі позбавлений сенсу. 
В той же час, варто зауважити, що сучасна 
еволюція поняття безпеки серед іншого по-
лягає у посиленні акценту на міжнародному 
співробітництві на відміну від більш тради-
ційної опори на суперництво та конфлікти. 
Вже визнано, що основні фактори, які загро-
жують міжнародній, державній та особистій 
безпеці, за своїм походженням є транснаціо-
нальними і не можуть бути ефективно лікві-
довані за допомогою односторонніх дій [10]. 
Дійсно, в сучасних умовах забезпечення 
громадської безпеки, поряд з беззаперечни-
ми внутрішніми факторами й пріоритетами, 
набуває все більш чітких контурів міжна-
родної проблеми, що вимагає від національ-
них структур здійснення вчасної та широко-
форматної інтеграції на регіональному, між-
державному, глобальному рівнях. 

7. Адекватність реагування на загрози, 
як принцип забезпечення громадської без-
пеки, виражає синтетичні властивості всіх 
підсистем соціального управління, що так 
чи інакше залучені до функції убезпечення 
суспільства від ризиків порушення громад-
ському спокою. Згідно з цим принципом 
діяльність щодо забезпечення громадської 
безпеки має відбуватися на засадах комп-
лексності (враховувати зв’язки між змінни-
ми факторами на кілька вузлів й рівнів напе-
ред), збалансованості (забезпечувати баланс 
сил, засобів, інтенсивності їх застосування та 
наявних загроз), своєчасності (не бути запіз-
нілою та необґрунтовано передчасною), по-
ступовості (кожна наступна фаза, етап реалі-
зації заходів забезпечення має ґрунтуватися 
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на попередньому, з необхідністю випливати 
з нього, якщо він не є абсолютно інновацій-
ним).

8. Контроль і відповідальність – принци-
пи управління, що спрямовані на сприяння 
належній ефективності реалізації заходів 
охорони чи захисту громадської безпеки та 
полягає у спостереженні, вчасному корегу-
ванні небезпеко-превентивної діяльності, в 
тому числі й інструментами юридичної від-
повідальності. У комплексі з іншими прин-
цип контролю та відповідальності дозволяє 
укріпити адаптивність системи забезпечен-
ня громадської безпеки по відношенню як 
до внутрішніх, так і до зовнішніх дестабілі-
заційних факторів, підтримувати виконав-
ську дисципліну й законність у діяльності 
відповідних суб’єктів.
Висновок. Наведені вище принципи, 

звісно, не вичерпують усіх можливих осно-
воположних засад забезпечення громад-
ської безпеки, що зумовлено динамізмом 
змісту останньої. В залежності від внутріш-
ньосистемної кон’юнктури, а також зовніш-
ньосистемних умов забезпечення громад-
ської безпеки його принципи можуть до-
повнюватись окремими керівними новими 
ідеями галузевого чи рівневого значення, а 
існуючі – за потреби конкретизуватися, ди-
ференціюватися. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті проаналізовано принципи на-

укового забезпечення діяльності щодо охорони 
й захисту громадської безпеки та управлінські 
принципи забезпечення громадської безпеки. 
Наголошено на тому, що в залежності від вну-
трішньосистемної кон’юнктури, а також зо-
внішньосистемних умов забезпечення громад-
ської безпеки його принципи можуть доповню-
ватись окремими керівними новими ідеями 
галузевого чи рівневого значення, а існуючі – за 
потреби конкретизуватися, диференціюватися.

SUMMARY 
The article analyzes the scientifi c principles to 

ensure the protection and the protection of public 
safety and management principles to ensure public 
safety. It is noted that depending on the situation of 
internally-system, as well as foreign economic system 
conditions to ensure public safety of its principles can 
be supplemented by individual guidance of new ideas 
or sectoral level-values, and existing - with needs to be 
specifi ed to differentiate.
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ÔÓÍÊÖ²¯ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ Â ÄÅÐÆÀÂÍÎÌÓ 
ÌÅÕÀÍ²ÇÌ² ÇÀÏÎÁ²ÃÀÍÍß ² ÏÐÎÒÈÄ²¯ ÇËÎ×ÈÍÀÌ 

Â ÓÊÐÀ¯Í²

В статье определены функции прокура-
туры Украины в государственном механизме 
предотвращения и противодействия престу-
плениям в Украине. По результатам изуче-
ния правовой природы функции надзора про-
куратуры за соблюдением законов органами, 
которые проводят оперативно-розыскную 
деятельность, дознание, досудебное следствие 
установлено что ее участие в предупредитель-
ной деятельности, хотя и является опосредо-
ванным, но прямо связано с уровнем эффек-
тивности процесса установления причин и 
условий преступлений, а потому нуждается в 
совершенствовании.

Ключові слова: прокуратура, функції прокура-
тури, запобігання злочинам, протидія злочинам, 
прокурорський нагляд.

 ÑÓÏÐÓÍÅÍÊÎ Äìèòðî Îëåãîâè÷ - àä’þíêò êàôåäðè êðèì³íîëîã³¿ òà 
êðèì³íàëüíî-âèêîíàâ÷îãî ïðàâà Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ âíóòð³øí³õ ñïðàâ 

ÓÄÊ 343.85:343.9 (063)

Термін «функція» досить багатомірний, 
він придатний для характеристики будь-яких 
динамічних структур. Це обумовлено специ-
фікою пізнавальних завдань тих наук, у яких 
його використовують (математика, біологія, 
соціологія, юриспруденція). Однак у більшос-
ті випадків з функцією пов’язується спрямо-
ваний вплив системи (структури, цілого) на 
певні сторони зовнішнього середовища.
У юридичній науці поняття «функція» 

характеризує соціальну роль держави і пра-
ва. Майже віковий досвід активного вико-
ристання поняття «функція права» сьогодні 
не дозволяє констатувати наявність єдиного 
погляду на цю проблему. Якщо синтезува-
ти численні точки зору, то можна зробити 
висновок, що під функцією права розуміють 

або соціальне призначення права, або його 
напрями правового впливу на суспільні від-
носини, або і те й інше разом.
У цьому зв’язку слід акцентувати увагу 

на недоцільності ототожнення або проти-
ставлення напрямів правового впливу со-
ціальному призначенню права і навпаки. 
Розкриваючи зміст якої-небудь функції пра-
ва, необхідно постійно мати на увазі зв’язок 
призначення права з напрямами його впли-
ву і, навпаки – визначеність останніх при-
значенням права.
У науці під функцією розуміють діяль-

ність, роль об’єкта в рамках деякої системи, 
робота, що виконується органом, організ-
мом; роль, значення чого-небудь. Це слово 
походить від латинського function (відправ-
лення, діяльність) [ 1, с. 635].
Функції прокуратури визначені в Кон-

ституції України (розділ VІІ), Законі Укра-
їни «Про прокуратуру» та інших норматив-
но-правових актах. При цьому слід зазначи-
ти, що, приймаючи в жовтні 2014 р. нову ре-
дакцію Закону України «Про прокуратуру» 
[ 2 ], Верховна Рада України не дотрималась 
повною мірою вимог принципу верховен-
ства права, що закріплений у ст. 8 Конститу-
ції України, а саме: у законі дещо звужений 
статус прокуратури України, зокрема цей 
державний орган позбавлений функції так 
званого «загального» нагляду. 
Такий підхід законодавця навряд чи 

можна визнати правильним, позаяк, відпо-
відно до вимог ст. 8 Конституції України, 
у нашій державі визнається й діє принцип 
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верховенства права, згідно з яким Конститу-
ція України має найвищу юридичну силу, а 
закони та інші нормативно-правові акти ма-
ють прийматися на основі Конституції Укра-
їни й повинні відповідати їй. 
Більше того, норми Конституції України 

є нормами прямої дії. Як із цього приводу 
вказано в п. 2 Постанови Пленуму Верхо-
вного Суду України «Про застосування Кон-
ституції України при здійсненні правосуддя» 
від 1 листопада 1996 р. № 9, оскільки Кон-
ституція України, як зазначено в її ст. 8, має 
найвищу юридичну силу, а її норми є норма-
ми прямої дії, суди при розгляді конкретних 
справ мають оцінювати зміст будь-якого за-
кону чи іншого нормативно-правового акту 
з точки зору його відповідності Конституції і 
в усіх необхідних випадках застосувати Кон-
ституцію як акт прямої дії [3 , с. 196].
Як зазначає О. В. Петришин, Основний 

Закон, проголошуючи Україну правовою де-
мократичною державою, виключає тавтоло-
гічне широке розуміння верховенства пра-
ва, натомість орієнтує на тлумачення цього 
принципу у вузькому значенні – з позиції 
співвідношення права й закону як верховен-
ства права над законом. Звужений, більш 
спеціальний підхід до розуміння принципу 
права дає можливість розглядати питання 
демократичної організації державної влади 
й панування права в суспільних відносинах 
як відносно автономні, сконцентрувати ува-
гу правознавців на правовій проблематиці й 
ролі судових органів як остаточного арбітра 
з питань права в забезпеченні й захисті прав 
та свобод людини і громадянина [ , с. 19].
Саме цей принцип побудови правових 

норм і їх співвідношення з нормами Консти-
туції України й мала б ураховувати, Верхо-
вна Рада України, приймаючи нову редак-
цію Закону України «Про прокуратуру». 
Водночас, в Україні створено небез-

печний прецедент (фр. рrecedent, від лат. 
рraecendens – те, що передує; випадок, який 
мав місце раніше та що є прикладом або ви-
правданням для подальших випадків поді-
бного роду) [1, с. 465], який може перерости 
в постійну практику діяльності Верховної 
Ради України та створити умови для пося-
гання не тільки на демократичні засади ді-
яльності нашої держави, а й для порушення 

прав, свобод і законних інтересів громадя-
нина і людини.
Відповідно до вимог ст. 121 Конституції 

України, прокуратура України становить 
єдину систему, на яку покладаються:

1) підтримання державного обвинува-
чення в суді;

2) представництво інтересів громадяни-
на або держави в суді у випадках, визначе-
них судом;

3) нагляд за додержанням законів орга-
нами, які проводять оперативно-розшукову 
діяльність, дізнання, досудове слідство;

4) нагляд за додержанням законів при 
виконанні судових рішень у криміналь-
них справах, а також при застосуванні 
інших заходів примусового характеру, 
пов’язаних з обмеженням особистої свобо-
ди громадян;

5) нагляд за додержанням прав і свобод 
людини і громадянина, додержанням зако-
нів з цих питань органами виконавчої вла-
ди, органами місцевого самоврядування, їх 
посадовими і службовими особами [ ].
У новій редакції Закону України «Про 

прокуратуру» (ст. 2) до функцій прокурату-
ри віднесено:
а) підтримання державного обвинува-

чення в суді;
б) представництво інтересів громадяни-

на або держави в суді у випадках, визначе-
них цим Законом;
в) нагляд за додержанням законів орга-

нами, що провадять оперативно-розшукову 
діяльність, дізнання, досудове слідство;
г) нагляд за додержанням законів при 

виконанні судових рішень у кримінальних 
справах, а також при застосуванні інших 
заходів примусового характеру, пов’язаних 
з обмеженням особистої свободи громадян 
[2].
При цьому в п. 1 розділу ХІІІ «Перехід-

ні положення» цього Закону зазначено, що 
прокуратура виконує функцію нагляду за 
додержанням прав і свобод людини і гро-
мадянина, додержанням законів з цих пи-
тань органами виконавчої влади, органами 
місцевого самоврядування, їх посадовими 
і службовими особами виключно у формі 
представництва інтересів громадянина або 
держави в суді.
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Таким чином, мусимо визнати, що нор-
ми Закону України «Про прокуратуру» не 
повною мірою кореспондують з відповід-
ними нормами Конституції України, ігнору-
ючи при цьому закріплений у ній принцип 
верховенства права. 
Як із цього приводу зауважив О. В. Пе-

тришин, проблема тут не лише в тому, щоб 
указати на відмінності між правом і законом, 
як це часто зазначають у правовій літерату-
рі, оскільки здебільшого вони провадять-
ся із суто нормативістських позицій, як-то: 
право – це зміст, а закон є його формою. 
Адже навіть в історичному вимірі в добу Се-
редньовіччя верховенство права тлумачили 
більш широко – як божественний чи при-
родний закон, призначення якого вбачали 
в обмеженні світської (державної) влади. 
Запровадження принципу верховенства 
права, передусім, передбачає необхідність 
розгляду правової проблематики в контек-
сті суспільства в цілому, а не лише його дер-
жавно-владної організації, що дає змогу не 
тільки розставити важливі аспекти в про-
блематиці співвідношення державної влади 
і громадського суспільства, а й створює мож-
ливість для більш адекватного розуміння 
права, зміст якого за цих умов стає глибшим 
і змістовнішим [4, с. 19].
Тому є підстави стверджувати, що пер-

шочергове значення в плані попередження 
злочинності й інших правопорушень має 
наглядова діяльність органів прокуратури. 
У процесі здійснення нагляду за додержан-
ням і застосуванням законів (загальний на-
гляд) у поле зору прокурора потрапляють 
різноманітні за змістом, формами прояви, 
механізми дій та інші криміногенні факто-
ри, на які прокурор відповідним чином ре-
агує. 
Повноваження прокурора з виявлення 

порушень законів реалізуються в процесі 
перевірок. Виявивши порушення законів, 
прокурор добивається їх усунення, понов-
лення порушених прав і притягнення у 
встановленому порядку до відповідальності 
осіб, які допустили ці порушення. Такі пе-
ревірки і прийняті за їх результатами захо-
ди прокурорського реагування можна роз-
глядати як прикладні кримінологічні дослі-
дження, оскільки вони за змістом спрямова-

ні на виявлення порушень законодавства, 
прав громадян. Якщо зазначені порушення 
своєчасно не будуть припинені, то вони мо-
жуть сприяти здійсненню злочинів.
Важливим фактором підвищення рівня 

прокурорського нагляду за додержанням і 
застосуванням законів є ефективність дій ак-
тів прокурорського реагування на виявлені 
порушення.
Особливе значення у попередженні зло-

чинних проявів має такий акт прокурор-
ського реагування, як подання. Антикримі-
ногенна роль подань визначається тим, що 
в цьому акті прокурор не тільки констатує 
порушення закону, але й повинен аналізу-
вати їх причини та умови, а також вимагає 
усунути порушення закону, причини цих 
порушень і умови, що їм сприяють. Слід 
відмітити, що кримінологічні досліджен-
ня переконливо підтверджують не тільки 
зв’язок, але й у багатьох випадках ідентич-
ність причин та умов злочинів і правопору-
шень незлочинного характеру. Часто вони 
мають одну й ту ж основу, але відрізняють-
ся масштабами дій і розміром завданої шко-
ди.
Дуже важливо, щоб прокурор криміно-

логічно обґрунтував подання і націлив його 
на усунення причин і умов правопорушен-
ня. При цьому доцільно, готуючи подан-
ня, забезпечити кримінологічно грамотний 
аналіз обставин, які сприяли правопору-
шенням, правильно визначити адресата цих 
документів.
У діяльності органів прокуратури значну 

частину займають наглядові функції, спря-
мовані на додержання та застосування зако-
нів, чим попереджаються правопорушення, 
у тому числі й кримінального характеру.
Місце прокуратури в системі суб’єктів 

попередження злочинності і визначається 
передбаченими в Законі України «Про про-
куратуру» функціями нагляду за виконан-
ням чинних на території України законів. 
Успіх профілактичної діяльності органів 
прокуратури значною мірою залежить від 
того, наскільки прокурор поінформований 
про фактичний стан злочинності, обстави-
ни, що їй сприяють.
Для організації профілактичної роботи 

прокурору необхідно мати повні відомості 
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про злочинність: її стан і динаміку в ціло-
му по місту, району, області; на конкретних 
об’єктах; види злочинності; фактори, що 
впливають на її стан, дані про осіб, які ско-
їли злочини й ін. Для детального вивчення 
злочинності прокурорам доцільно викорис-
товувати різні методи, у тому числі: аналіз 
статистичних даних про злочинність і обста-
вини, що їй сприяють. 
Плануючи аналітичні заходи, у тому чис-

лі аналіз стану злочинності, умов і причин, 
що сприяють вчиненню злочину, прокурор 
визначає напрямки наглядової діяльності.
Відповідно до законодавства про проку-

ратуру України основними галузями проку-
рорського нагляду є:

1) підтримання державного обвинува-
чення в суді;

2) представництво інтересів громадяни-
на або держави в суді у випадках, визначе-
них цим Законом;

3) нагляд за додержанням законів орга-
нами, що провадять оперативно-розшукову 
діяльність, дізнання, досудове слідство.
В умовах реформування діяльності орга-

нів прокуратури та виконання нею в сього-
денні завдання особливої ваги – відновити 
порядок і законність в Україні [ 7, с. 5–10] 
– не може не видозмінитись і така функція її 
діяльності, як прокурорський нагляд за до-
держанням законів органами, що провадять 
оперативно-розшукову діяльність, дізнання, 
досудове слідство; [4 , с. 42–43]. При цьому 
головним призначенням та одночасно зміс-
том зазначеної функції прокуратури є ефек-
тивність застосування цих заходів. 
У науковій літературі категорію ефек-

тивності застосування органами, що про-
вадять оперативно-розшукову діяльність, 
дізнання, досудове слідство розглядають як 
систему, що має дві складові: 
а) ефективність діяльності; 
б) ефективність закону, на підставі якого 

відбувається зазначена діяльність [5 , с. 64]. 
Ефективність закону, на переконання 

А. Омельченко, засвідчує результативність 
його дії, вдалу реалізацію завдань, що закла-
далися при розробці проекту такого закону 
[6 , с. 48].

У свою чергу, як слушно зазначив Д. І. Бе-
кієв, оцінка ефективності окремої правової 

норми, одного конкретного закону, всієї 
галузі законодавства, ефективності право-
вого регулювання багато в чому можуть як 
збігатися, так і відрізнятися [8, с. 64–65]. 
Більше того, вчені давно помітили, що мета, 
поставлена в процесі прийняття конкретної 
правової норми, досягається лише в пооди-
ноких випадках завдяки дії лише цієї пра-
вової норми. Як правило, позитивні наслід-
ки настають у процесі застосування кількох 
правових норм, а інколи – системи норм [9, 
с. 48].

Загальновідомо, що правова політика як 
знаряддя впливу держави на суспільні відно-
сини охоплює встановлення та вдосконалення 
правових норм, їх застосування, а також юри-
дичні засоби, що її забезпечують [ 9]. Поряд із 
цим, як зауважив В. І. Борисов, розв’язання 
завдань державної політики боротьби зі 
злочинністю, особливо в застосуванні кри-
мінального законодавства, обме-жується 
питаннями якості й дієвої ефективності 
останнього. Досягнення необхідного для 
суспільства стану безпеки від злочинних по-
сягань можливе лише шляхом широкого й 
комплексного поєднання заходів боротьби 
зі злочинністю: 

1) організаційно-правових і адміністра-
тивно-управлінських (як прояв державної 
волі);

2) соціально-економічних, культурних і 
природно-людських (як розвиток суспіль-
ства та людини);

3) спеціально-законодавчих;
4) методологічно-правових і криміноло-

гічних як узагалі, так і з певними її видами 
[9 , с. 311–312].
У межах цих заходів зазначений напрям 

державної політики у сфері боротьби зі зло-
чинністю виконує функцію системоутворю-
вального елемента і є необхідним інстру-
ментом досягнення суспільно корисного 
результату [11, с. 312].
Зазначений підхід має не тільки теоре-

тичне, а й практичне значення, оскільки у 
випадку видозміни прокурорського нагляду 
в державному механізмі запобігання і про-
тидії злочинам, така позиція науковців не 
лише дає змогу розширити методологічне 
підґрунтя цього дослідження, а й виступає 
додатковим аргументом із цього приводу.
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Поряд із цим, як слушно зробив висно-
вок А. Омельченко, правова політика ба-
гато в чому залежить від правових норм. А 
це призводить до того, що недосконалість 
окремих правових норм, їх низька ефектив-
ність свідчать водночас і про недосконалість 
правової політики загалом [9, с. 48].
Відповідно до вимог ст. 25 Закону Укра-

їни «Про прокуратуру» [2], нагляд за додер-
жанням законів органами, що провадять 
оперативно-розшукову діяльність, дізна-
ння, досудове слідство, полягає в нагляді 
за законністю в двох самостійних, врегульо-
ваних нормами, відмінних між собою, галу-
зей права, видах діяльності правоохорон-
них органів: а) оперативно-розшуковій та-                    
б) кримінальній процесуальній (дізнання та 
досудове слідство). Ця обставина дозволяє 
відокремлено розглядати нагляд прокурора 
за оперативно-розшуковою діяльністю і за 
досудовим розслідуванням.
Нагляд прокурора за виконанням пра-

вових норм сприяє якісному здійсненню 
суб’єктами оперативно-розшукової діяль-
ності, органів дізнання і досудового слідства 
функцій із профілактики, запобігання зло-
чинам і їх припинення.
До предмета прокурорського нагляду в 

цій галузі входить додержання прав і свобод 
людини та громадянина, а також установле-
ного порядку розгляду заяв і повідомлень 
про вчинені або підготовлювані злочини.
Аналіз діяльності органів прокуратури з 

нагляду за додержанням і застосуванням за-
конів дозволяє зробити висновок, що вона 
сприяє стабілізації, упорядкуванню, при-
веденню в законні рамки економічних, со-
ціальних та інших відносин, усуненню кри-
мінально небезпечних ситуацій, причин і 
умов, які сприяють кримінально караним 
діям, що посягають на права і свободи гро-
мадян, захисту охоронюваних законом ін-
тересів суспільства і держави.
Органи прокуратури (як у центрі, так 

і на місцях) повинні активізувати роботу 
на рівні загальносоціального попереджен-
ня злочинів. Зокрема, це стосується участі 
прокурорів у виявленні і вжитті заходів по 
усуненню недоліків правового регулювання 
в діяльності органів, що ведуть боротьбу зі 
злочинністю, а також прогалин і супереч-

ностей законодавства, що можуть бути ви-
користані при вчиненні злочинів чи інших 
протиправних дій. Крім того, важливим є 
забезпечення належної участі прокурорів в 
організаційно-управлінських та інформацій-
но-виховних попереджувальних заходах.
Отже, зміст функцій прокуратури Укра-

їни в державному механізмі запобігання і 
протидії злочинам виражається через по-
вноваження, які можуть бути поділені на 
три основні групи: 1) повноваження у вияв-
ленні порушень законів, причин порушень 
та умов, що їм сприяють; 2) повноваження, 
спрямовані на усунення порушень законів, 
причин та умов, що їм сприяють; 3) повно-
важення у притягненні правопорушників 
до відповідальності.
Названі повноваження прокурорів за 

умови їх повного і правильного застосування 
забезпечують ефективність прокурорського 
нагляду, своєчасність виявлення порушень 
закону, причин та умов, що їм сприяють, 
усунення порушень закону, запобігання їм, 
притягнення винних до відповідальності.

Література
1. Булыко А. Н. Большой словарь 

иностранных слов. 35 тысяч слов / А. Н. Булыко. 
– 3-е изд., испр., перераб. – Москва : Мар-
тин, 2010. – 704 с.

2. Про прокуратуру : Закон України від 
14 жовтня 2014 р. № 1697-VII // Голос Укра-
їни. – 2014. – № 206 (5956). – 25 жовт. – -
С. 1–21.

3. Про застосування Конституції України 
при здійсненні правосуддя : Постанова Пле-
нуму Верховного Суду України від 1 лис-
топада 1991 р. № 10 // Постанови Пленуму 
Верховного Суду України в кримінальних 
справах / упоряд. В. В. Рожнова, А. С. Сизо-
ненко, Л. Д. Удалова. –Київ: Паливода А. В., 
2011. – С. 136–141.

4. Петришин О. В. Верховенство права 
в системі дії права / О. В. Петришин // Про-
блеми законності : Респ. міжвідом. наук. зб. / 
відп. ред. В. Я. Тацій. – Харків : Нац. юрид. 
акад. України, 2009. – Вип. 100. – С. 18–30.

5. Про відновлення дії окремих поло-
жень Конституції України : Закон України 
від 21 лютого 2014 р. № 742-VII // Офіційний 
вісник України. – 2014. – № 19. – Ст. 583.



135

Ñóïðóíåíêî Ä.Î. - Ôóíêö³¿ ïðîêóðàòóðè â äåðæàâíîìó ìåõàí³çì³...

6. Ярема В. Перед органами прокурату-
ри стоїть завдання особливої ваги – віднови-
ти порядок і законність в Україні / В. Яре-
ма // Вісник прокуратури. – 2014. – № 8. – -
С. 5–10.

7. Дудко Є. В. Участь прокуратури Укра-
їни у кримінально-виконавчій діяльності / 
Є. В. Дудко // Вісник прокуратури. – 2014. 
– № 8 (158). – С. 42–51.

8. Бекиев Д. И. Меры уголовно-процес-
суального пресечения и их эффективность / 
Д. И. Бекиев // Известия АН ТССР: Серия 
общественные науки. – 1988. – № 5. – С. 62–
69.

9. Омельченко А. Ефективність застосу-
вання запобіжних заходів у кримінальному 
судочинстві України / А. Омельченко // Ві-
сник прокуратури. – 2014. – № 4 (154). – -
С. 44–49.

10. Мірошніченко С. С. Діяльність про-
куратури з попередження організованої 
злочинності : монографія / С. С. Мірошні-
ченко. – Київ : Ін Юре, 2008. – 212 с.

11. Борисов В. І. Державна політика у 
сфері боротьби зі злочинністю та її напря-
ми / В. І. Борисов // Проблеми законності : 
Респ. міжвід. наук. зб. / відп. ред. В. Я Тацій. 
– Харків : НЮАУ, 2009. – Вип. 100.– С. 305–
312.

АНОТАЦІЯ 
У статті визначено функції прокуратури 

України в державному механізмі запобігання і 
протидії злочинам в Україні. За результатами 
вивчення правової природи функції нагляду про-
куратури за додержанням законів органами, які 
проводять оперативно-розшукову діяльність, 
дізнання, досудове слідство встановлено що її 
участь у запобіжній діяльності хоча і є опосеред-
кованою, проте прямо пов’язана з рівнем ефек-
тивності процесу встановлення причин та умов 
злочинів, а тому потребує вдосконалення.

SUMMARY 
The article defi nes the functions of the Prosecutor’s 

Offi ce of Ukraine in the state mechanism preventing 
and combating crime in Ukraine. Following the 
completion of the legal nature of the supervision of the 
observance of the laws of the prosecution bodies that 
conduct detective and search activity, inquiry and pre-
trial investigation established that its participation in 
the safety of though is indirectly, but directly related to 
the level of effi ciency of the process of establishing the 
causes and conditions of crime and needs improvement.
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Регулювання та захист підприємниць-
кої діяльності в Україні є одним із пріори-
тетних напрямків держави, адже це має 
неабиякий вплив на розвиток ринкової 
економіки. Підприємництво виконує осо-
бливу функцію, змістовна сутність якої зво-
диться до оновлення економічної системи, 
створення інноваційного середовища, що 
спричиняє руйнацію традиційних струк-
тур і відкриття шляху до перетворень, 
зрештою стає тією силою, котра приско-
рює рух економіки по шляху ефективнос-
ті, раціоналізації, бережливості і постійно-
го оновлення. Забезпечення ефективного 
правового регулювання підприємства є од-
ним із головних чинників його розвитку, а 
його фундаментом виступає чітко сформо-
вана понятійна база. Саме тому актуальнос-
ті набирає визначення поняття та сутності 
поняття «підприємства».
Питанням дослідження сутності підпри-

ємства займалися такі автори, як: С.М. Бра-
тусь, Х.Е. Бахчисарайцев, А.В. Венедиктов, 
О.С. Іоффе, Є.О. Суханов, С.Б. Пугінський, 
О.А. Пушкін, К.А. Флейшиць та інші. 

Правове становище підприємств в укра-
їнському законодавстві, що почало форму-
ватися після здобуття Україною державної 
незалежності, вперше було визначено Зако-
ном України від «Про підприємства в Укра-
їні». На сьогодні цей закон втратив силу, а 
діяльність підприємства регулюється Ци-
вільним кодексом України, Господарським 
кодексом України, Законом України «Про 
підприємництво» (лише стаття 4 цього за-
кону) та іншими нормативно правовими ак-
тами.
Поняття підприємства знайшло своє 

певне законодавче втілення і тлумачення ще 
в дореволюційній Росії, тоді особливого зна-
чення набув термін у словосполученні “тор-
гове підприємство”. Дане поняття досліджу-
вали відомі російські дореволюційні вчені 
– правознавці Д.І. Меєр, Г.Ф. Шершеневич 
та ін. Ще з першої половини XIX ст. у пра-
вових джерелах вживалися такі поняття, як 
“фабрика”, “завод” і “ремісничий заклад”, а 
підприємства були поділені на окремі види. 
У радянський період поняття “підприєм-
ство” набуло ширшого застосування у пра-
вотворчій діяльності та юридичній науці. 
Так, розділ “Об’єкти прав (майна)” Цивіль-
ного Кодексу УРСР 1922 р. вже містив по-
няття підприємство, зокрема, в ст. 21 і ст. 22 
[1, с. 10].
Науковці виділяють окремі періоди 

формування поняття «підприємства»: пер-
ший дореформений період (кінець XVIII 
ст.-1860-і рр.), коли були перші згадки про 
підприємство в правових актах; другий по-

Стаття присвячена дослідженню по-
няттю та сутності підприємства. Розгля-
нуто еволюцію поняття та виділено періоди 
його розвитку. Розкрито його сутність як 
об’єкта цивільних прав та як суб’єкта госпо-
дарювання.

Ключові слова: підприємство, майновий комп-
лекс, об’єкт цивільних прав, суб’єкт господарюван-
ня, підприємницька діяльність.
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реформений період (1861-1918 рр.), в який 
відбулось юридичне закріплення цього 
поняття у Зведенні законів цивільних Ро-
сійської імперії в редакції 1910 р.; третій – 
перший радянський період (1919-1963 рр.), 
поняття вживається, насамперед, як об’єкт 
цивільних прав; четвертий другий радян-
ський період, що характеризується повним 
вилученням підприємства як майнового 
комплексу із цивільного обороту України 
(1964-1991 рр.); п’ятий – сучасний (з 1992 р. 
і по сьогодні), який розглядає це поняття в 
двох правових аспектах, тобто як у якості 
суб’єкта права, так і в якості об’єкта цивіль-
них прав [1, с. 10].
Поняття підприємства законодавчо за-

кріплено статтею 191 Цивільного кодексу 
України, якою підприємство визнається 
єдиним майновим комплексом, що викорис-
товується для здійснення підприємницької 
діяльності [2].
Підприємство в цілому або його части-

на можуть бути об’єктом купівлі-продажу, 
застави, оренди (крім фінансового лізингу) 
та інших правочинів, пов’язаних з набут-
тям, зміною та припиненням речових прав. 
Словосполучення терміну “єдиний майно-
вий комплекс” вживається тільки в рамках 
даного законодавчого акта. У положеннях 
більшості цивільно-правових актів України 
зустрічається понятійна конструкція “май-
новий комплекс”, а в спеціальних – “ціліс-
ний майновий комплекс”. В якості об’єкта 
права – нерухомого майна – підприємство 
може належати будь-яким суб’єктам під-
приємницької діяльності. Не виключена 
можливість належності одному суб’єктові 
декількох підприємств, зокрема таких, що 
належать до різних видів підприємницької 
діяльності.
За цивільним законодавством майновий 

комплекс обумовлює “складну річ”, до якої 
входять по своїй природі декілька речей та 
прав на них, а також за законом інші види 
майна та майнові права, зокрема, і обтя-
жені. До більшої частини сукупності речей, 
що утворює зазначений майновий комплекс 
(земельна ділянка, споруди тощо), головною 
ознакою постає фізична властивість зазначе-
них речей (тобто “нерухомість”) згідно з ч. 1 
ст. 181 ЦК України, “переміщення яких є 

неможливим без їх знецінення та зміни їх 
призначення”.
Дещо відрізняється поняття, перед-

бачене статтею 62 Господарського кодек-
су України, де підприємство – самостійний 
суб’єкт господарювання, створений компе-
тентним органом державної влади або орга-
ном місцевого самоврядування, або іншими 
суб’єктами для задоволення суспільних та 
особистих потреб шляхом систематичного 
здійснення виробничої, науково-дослідної, 
торговельної, іншої господарської діяльнос-
ті в порядку, передбаченому цим Кодексом 
та іншими законами [3].
Як бачимо, дане визначення поєднує пев-

ну сукупність економічних, організаційних і 
юридичних ознак, за якими підприємство 
кваліфікується, як суб’єкт господарювання 
і суб’єкт права. По – перше, підприємство 
є самостійним суб’єктом. Самостійність у 
прийнятті рішень є однією з основних і не-
обхідних умов діяльності підприємства як 
товаровиробника. Тобто підприємство при 
здійсненні своєї господарської діяльності 
має право приймати будь-які рішення, що 
не суперечать законодавству України. По-
друге, підприємство є суб’єктом господарю-
ванням, яке здійснює виробничу, науково-
дослідну, торговельну та іншу господарську 
діяльність. По – третє, це статутний суб’єкт 
господарювання, тобто підприємство діє на 
підставі статуту, що визначає цілі, предмет 
діяльності та межі спеціальної компетенції. 
Підприємство має необхідне для суб’єкта 
господарювання майно (основні та оборот-
ні кошти, інші цінності, якими воно володіє, 
користується і розпоряджається), має печат-
ку із своїм найменуванням та ідентифікацій-
ним кодом [4, с. 56].

Деякі цивілісти висловлюють критич-
ні зауваження з приводу виділення такого 
суб’єкту господарювання, як підприємство, 
оскільки Цивільний кодекс України визна-
чає його як об’єкт цивільних прав. Дійсно, 
термін “підприємство” використовується в 
нашому законодавстві і для позначення дея-
ких видів юридичних осіб – суб’єктів госпо-
дарського права. Однак у майновому обороті 
підприємства визнаються об’єктами за ст. 191 
ЦК України, а не суб’єктами права за ст. 62 
Господарського кодексу України.
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Проте, таке двозначне розуміння «під-
приємства» не суперечить принципам юри-
дичної техніки, адже суб’єктом права ви-
знається те підприємство, яке має статус 
юридичної особи, а об’єктом права – під-
приємство, яке являє собою певну сукуп-
ність речей (майновий комплекс), що може 
бути у власності відповідного суб’єкта права 
власності. 
З огляду на те, що підприємство вжива-

ється у двозначному розумінні, доцільним 
було б виокремити одне визначення, яке б 
об’єднувало їх та тим самим розкривало б 
сутність поняття в цілому.
Так, на думку автора, поняття «підпри-

ємство» слід розуміти як єдиний майновий 
комплекс, самостійний суб’єкт господарю-
вання, що здійснює виробничу, науково-до-
слідну, торгівельну та іншу господарську ді-
яльність для задоволення суспільних потреб 
та в порядку, передбаченому законом.
Визначення поняття та сутності під-

приємства має важливе значення для по-
дальших досліджень у цій темі, оскільки є 
основою його практичної діяльності та зако-
нодавчого регулювання, що, у свою чергу, 

впливає на ефективність його роботи та на 
розвиток економіки країни в цілому. 
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SUMMARY 
The article is devoted concept and essence of 

the enterprise. Granted the evolution of the concept 
and are allocated periods of its development. 
Reveals its essence as an object of civil rights and 
how the business entity.
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Цивільний кодекс України створив за-
гальні передумови «участі» в економічному 
обігу принципово нового об’єкту цивіль-
них прав – виключних майнових прав на 
результати інтелектуальної, творчої діяль-
ності (об’єктів нематеріальних, необмеже-
них у просторі і незалежних від речових 
прав на матеріальний об’єкт, у якому втіле-
ний зазначений творчий результат). Участь 
виключних майнових прав на результати 
інтелектуальної, творчої діяльності в ци-
вільному обороті потребує від суб’єктів ци-
вільного права дотримання особливостей 
їх правового режиму.
Призначення правової конструкції «ви-

ключних майнових прав на результати ін-
телектуальної, творчої діяльності» полягає 

в тому, щоб забезпечити широке коло мож-
ливостей правоволодільця з економічної 
експлуатації інтелектуального продукту і 
надати ефективний захист його соціальним 
інтересам. У цьому зв’язку перед правовою 
наукою поставлені завдання з вироблен-
ня єдиного підходу до розуміння катего-
рії «виключного права», вдосконаленню 
теоретичної та нормативної конструкції 
«виключного права», здатної ефективно 
забезпечити інтереси правоволодільців з 
одночасним урахуванням суспільних і дер-
жавних інтересів у сучасних економічних 
умовах.

Аналіз останніх досліджень
Теоретичну базу дослідження склали 

праці наступних вчених: М.В. Гордона, 
В.І. Жукова,В.І. Серебровського, О.С. Іоф-
фе, Ю.Л. Бошицького, О.А. Підопригори, 
О.О. Штефан, В.А. Дозорцева, Є.П. Гаври-
лова, А.П. Сєргеєва, В.О. Калятіна, тощо.

Метою статті є визначення сутності та 
змісту суб’єктивного виключного майно-
вого права, а також загальних закономір-
ностей здійснення виключного майнового 
права на результат інтелектуальної, творчої 
діяльності як системи правових можливос-
тей правоволодільця що особливим чином 
організовані та взаємодіють одна з одною.

Виклад основного матеріалу
Виключні майнові права на результат 

інтелектуальної, творчої діяльності  є са-

В статье исследованы и определены сущ-
ность и содержание субъективного исклю-
чительного имущественного права, а так-
же общие закономерности осуществления 
исключительного имущественного права 
на результаты интеллектуальной, творче-
ской деятельности как системы правовых 
возможностей правообладателя которые 
особым образом организованные и взаимо-
действуют друг с другом. Выяснено, что ис-
ключительные имущественные права на 
результат интеллектуальной, творческой 
деятельности является самостоятельным 
объектом экономического оборота.
Ключові слова: виключне майнове право, резуль-

тат інтелектуальної, творчої діяльності, зміст 
права, правомочність.
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мостійним об’єктом цивільних прав, який 
може вільно відчужуватися (в якості «това-
ру» обмінюватися на інші матеріальні цін-
ності) або переходити від одного суб’єкта 
права інтелектуальної власності до іншого 
в порядку правонаступництва чи спадку-
вання або іншим чином. Результати інте-
лектуальної, творчої діяльності і майнові 
права інтелектуальної власності є об’єктами 
різних за правовою природою цивільних 
прав: особистих немайнових та майнових.
Визначений законодавцем для виключ-

них майнових прав на результат інтелекту-
альної, творчої діяльності цивільно-право-
вий режим, тобто можливість здійснення з 
цим об’єктом певних дій, спрямованих на 
досягнення бажаного результату, відби-
вається у змісті самих правовідносин, що 
виникають з їх приводу. Виключні май-
нові права на результат інтелектуальної, 
творчої діяльності можуть бути об’єктом 
лише зобов’язальних, корпоративних або 
спадкових правовідносин, зокрема бути 
предметом договорів щодо розпоряджен-
ня виключними майновими правами на 
результат інтелектуальної, творчої діяль-
ності, засобом забезпечення належного 
виконання зобов’язань, наприклад, пред-
метом застави, об’єктом заповідальних роз-
поряджень, об’єктом стягнень, вкладом до 
статутного капіталу юридичної особи тощо. 
Належати ж будь-кому на праві власності 
або на іншому речовому праві виключні 
майнові права на результат інтелектуаль-
ної, творчої діяльності в самостійному ви-
гляді не можуть.
Виключні майнові права на результат 

інтелектуальної, творчої діяльності не зале-
жать від права власності на річ, в якій вті-
лений результат творчої діяльності особи, і 
можуть брати участь в цивільному обігу не-
залежно від обігу такої речі.
Взагалі-то, в юридичній літературі на-

дається таке поняття суб’єктивного права, 
як визначеної законодавством або право-
чином міри можливої (дозволеної) пове-
дінки суб’єкта цивільних правовідносин. 
Суб’єктивне право визначає межі власної 
поведінки управомоченого суб’єкта, або 
межі вимог управомоченого суб’єкта, адре-
сованих зобов’язаним особам, чи межі за-

хисту управомоченим суб’єктом поруше-
них прав та законних інтересів [1, c.87].
Ця позиція знайшла своє відображен-

ня у роботах таких науковців, як М.В. Гор-
дона, Б.С. Антимонова, Е.А. Флейшиц, 
В.П. Грибанова, І.В. Савельєвої, А.К. Юр-
ченко тощо.
Під здійсненням цивільних прав розу-

міють вчинення особою таких дій, що скла-
дають зміст суб’єктивних прав, тобто реалі-
зація управомоченою особою можливостей, 
що складають зміст певного суб’єктивного 
права. Усі питання, що пов’язані з обсягом, 
способом реалізації суб’єктивного права, 
відмовою від суб’єктивних прав, шляхом 
передачі їх іншим особам тощо, вирішу-
ються управомоченою особою вільно та на 
власний розсуд.
Нездійснення особою своїх цивільних 

прав не є підставою для їх припинення, 
крім випадків, встановлених законом. На-
приклад, автор художнього твору може так 
нікому і не надати дозволу на його вико-
ристання, що ніяк не впливає на існування 
самого суб’єктивного права.
Слід зауважити, що закон вказує на 

презумпцію добросовісності та розумності 
здійснення суб’єктивних цивільних прав 
та виконання обов’язків. Без спростування 
даної презумпції в установленому законом 
порядку не можна вимагати покладення на 
суб’єктів будь-яких правових наслідків.
Оскільки суб’єктивні права і обов’язки 

нерозривно взаємопов’язані, то їх здійснен-
ня залежить від способів реалізації [2, c.71]. 
При здійсненні абсолютного суб’єктивного 
права домінуюче значення має діяльність 
самої управомоченої особи з реалізації пра-
вомочностей, що складають зміст певного 
права. При цьому дотримання заборони 
третіми особами є юридичною гарантією 
здійснення абсолютного права. У відносних 
цивільних правовідносинах суб’єктивне 
право здійснюється у формі реалізації упра-
вомоченою особою правомочності вимоги. 
Тому відносне суб’єктивне право фактично 
здійснюється при виконанні зобов’язаною 
особою свого обов’язку [3, c.380].
Учасники цивільних правовідносин мо-

жуть вільно на власний розсуд здійснювати 
свої суб’єктивні цивільні права, однак така 
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свобода не є безмежною. Межі здійснення 
суб’єктивних цивільних прав – це окресле-
ні договором або законодавством границі 
діяльності уповноважених осіб з реалізації 
правомочностей, що складають зміст даних 
прав [1, c.102]. Вони є невід’ємною влас-
тивістю будь-якого суб’єктивного права, а 
поведінка суб’єкта не повинна виходити за 
рамки визначених меж. Як підкреслює В.П. 
Грибанов, відсутність подібних меж сприяє 
перетворенню права на свавілля й тим са-
мим взагалі перестає бути правом [4, c.22].

У ст. 13 ЦК України визначається, що осо-
ба здійснює свої суб’єктивні права у межах, 
наданих їй договором або актами цивільного 
законодавства; повинна утримуватись, при 
їх здійсненні, від дій, які могли б порушити 
права інших осіб, завдати шкоди довкіллю 
або культурній спадщині; повинна додер-
жуватися моральних засад суспільства; не 
вчиняти дії, що вчинені з наміром завдати 
шкоди іншій особі, а також зловживати пра-
вом в інших формах; не може здійснювати 
суб’єктивні права з метою неправомірного 
обмеження конкуренції, зловживання мо-
нопольним становищем на ринку, а також 
використовувати методи недобросовісної 
конкуренції тощо [5].
Що стосується авторських прав, то перш 

за все, зазначимо, що вони є абсолютними 
та виключними. Абсолютність цих прав 
означає, що праву суб’єкта кореспондуєть-
ся обов’язок невизначеного кола осіб не по-
рушувати його права. Разом з тим абсолют-
ному праву корелюють і обов’язки самого 
управомоченого суб’єкта, що випливають із 
заборон, які встановлюють межі здійснен-
ня абсолютного суб’єктивного права. 
Авторське право є виключним правом, 

під яким у теорії цивільного права розумі-
ються суб’єктивні права, що забезпечують 
їхнім суб’єктам виключні правомочності 
на здійснення певних дій з одночасною 
забороною всім іншим особам без згоди 
суб’єктів цих прав вчиняти зазначені дії. 
Надалі набув поширення підхід, за яким 
виключні права стали трактувати як невід-
чужувані від особистості автора протягом 
всього його життя, неприпустимість пере-
несення прав автора на іншу особу.
Закон України «Про авторське право 

і суміжні права» у ст. 1 визначає виключне 
право як майнове право особи, яка має щодо 
твору, виконання, постановки, передачі ор-
ганізації мовлення, фонограми чи відеогра-
ми авторське право і (або) суміжні права, на 
використання цих об’єктів авторського пра-
ва і (або) суміжних прав лише нею і на вида-
чу лише цією особою дозволу чи заборону їх 
використання іншим особам у межах строку, 
встановленого у вказаному законі [6]. Таким 
чином, виключним правом є право викорис-
товувати твір, а також дозволяти й заборо-
няти його використання.
Однак через таке закріплення змісту 

виключного права законодавцем стає не-
зрозумілим, чи є право забороняти вико-
ристання твору лише однією з можливос-
тей особи, якій належить авторське право, 
тобто чи повинен автор сам заборонити ви-
користання твору, для того, що б всі інші 
особи його не використовували, і тоді у ви-
падку нездійснення зазначених дій кожен 
зможе використовувати твір чи ні.
У даному випадку слід підкреслити, що 

виключне право – це право управомоченої 
особи на використання результату творчої 
(інтелектуальної) діяльності, а усі інші осо-
би повинні отримати дозвіл на використан-
ня зазначеного результату. Так, законода-
вець у ч. 1 та 2 ст. 32 Закону України «Про 
авторське право і суміжні права» визначає, 
що автору та іншій особі, яка має авторське 
право, належить виключне право надавати 
іншим особам дозвіл на використання твору 
будь-яким одним або всіма відомими спосо-
бами на підставі авторського договору [6]. 
Використання твору будь-якою особою до-
пускається виключно на основі авторського 
договору, за винятком випадків, передба-
чених статтями 21 - 25 цього закону. Отже, 
заборона передбачена законодавством і до-
датково повідомляти нікого непотрібно, а 
авторові або особі, якій належить авторське 
право, відповідно надається можливість до-
зволяти здійснення певних дій.
В.І. Серебровський заперечує навіть 

можливість поділу авторських правомоч-
ностей на особисті немайнові та майнові. 
Так, він стверджував, що розмежування 
особистих немайнових та майнових прав 
автора не підтверджується практикою ре-
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алізації авторських прав: одне й те саме 
належне авторові право (правомочність) 
може за певних умов охороняти його й 
майнові й немайнові інтереси, причому в 
одних випадках будуть одночасно охоро-
нятися і ті, і інші, в інших же випадках, за-
лежно від конкретних обставин, питання 
буде йти про охорону або його майнових, 
або немайнових інтересів [7, c.107].
М.В. Гордон також наголошує на умов-

ності такого поділу. Він дотримується тієї 
точки зору, що найчастіше правомочності 
автора особистого порядку є разом з тим 
і способом охорони його повноважень на 
матеріальне розпорядження твором. Пра-
во автора вирішувати питання про переда-
чу твору видавництву є здійсненням його 
особистого права на твір і, разом з тим, 
пов’язане з питанням про його право на 
винагороду. Роздільний розгляд у теорії ав-
торського права особистих і майнових пра-
вомочностей є скоріше справою науково-
го розмежування або зручностей викладу, 
чим справою принципу, отже, він носить 
умовний характер [8, c.77-78.].
Але законодавець у ст. 14, 15 Закону 

України «Про авторське право і суміжні 
права» чітко визначає, які права авторів 
є особистими, а які є майновими. Також у 
ст. 6 bіs Бернської конвенції закріплено не-
майнові права, статті 8, 9, 11, 11 bіs, 11 ter 
тощо закріплюють майнові права [9].
У ч. 2 ст. 14 Закону України законода-

вець наголошує, що особисті немайнові 
права автора не можуть бути передані (від-
чужені) іншим особам; вони належать тіль-
ки творцям. Після смерті автора до спад-
коємців переходять не самі особисті права 
померлого автора, а право на їхню охоро-
ну, яке є безстроковим. Навпаки, майнові 
права можуть вільно переходити до інших 
осіб, вони носять строковий або часовий 
характер (період їхньої дії обмежується 
строком життя автора й 70 роками після 
його смерті).
Отже, слід визнати, що до виключних 

прав належать майнові права, здатні вільно 
переходити від одного суб’єкта до іншого. 
Даний висновок відповідає положенням 
Бернської конвенції. При закріпленні не-
майнових прав у Бернській конвенції (ст. 6 

bіs) не використовується термін «виключні 
права», а в інших статтях, що регламенту-
ють майнові права, цей термін використо-
вується [9].
Виключні майнові права на результат 

інтелектуальної, творчої діяльності мають 
специфічний юридичний зміст, обумовле-
ний властивостями нематеріальних благ, з 
приводу яких вони виникають.
У загальному вигляді виключне майно-

ве право можна визначити як юридично 
забезпечену можливість володільця цього 
права здійснювати самостійно або вимага-
ти від зобов’язаних осіб дії майнового ха-
рактеру. З огляду на це, виключне майнове 
право на результат інтелектуальної, творчої 
діяльності можна визначити як можливість 
правоволодільця на власний розсуд здій-
снювати (використовувати результат інте-
лектуальної, творчої діяльності), дозволяти 
або забороняти використання результату 
інтелектуальної діяльності в передбачених 
законом або договором межах. Зазначена 
«тріада» основних правомочностей складає 
зміст виключного майнового права на ре-
зультат інтелектуальної, творчої діяльності. 
Втім, саме правомочність використання ре-
зультату інтелектуальної, творчої діяльнос-
ті та правомочність правоволодільця дозво-
ляти третім особам використовувати такий 
результат або у формі відчуження такого 
права (повній передачі його іншій особі з 
припиненням відповідного права попере-
днього правоволодільця), або у формі ви-
дачі ліцензії на використання (попередній 
правоволоділець може зберегти за собою 
право на таке використання) роблять на-
званий об’єкт товаром особливого роду, 
який можна відчужувати у товарно-грошо-
вій формі. 
До цього можна додати, що окремі пра-

вомочності, що складають зміст виключно-
го майнового права на результат інтелекту-
альної, творчої діяльності можуть самі бути 
об’єктом цивільних правовідносин (напри-
клад, майнове право на переклад твору).
Особливості змісту виключного майно-

вого права на результат інтелектуальної, 
творчої діяльності дозволяють зазначено-
му об’єкту бути одночасно об’єктом різних 
правовідносин (наприклад, видача ліцен-
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зій на використання твору одночасно кіль-
ком особам, використання «колективного 
знака» тощо). Причому сьогодні не існує за-
борон щодо встановлення цивільних пра-
вовідносин, об’єктом яких будуть майнові 
права, що виникнуть або будуть набуті осо-
бою в майбутньому.
Підсумовуючи вищенаведене, можна 

зробити висновок, що виключне майнове 
право на результат інтелектуальної, творчої 
діяльності означає право на використання 
цього об’єкту його правоволодільцем (чи 
особою, якій належить право), а також за-
гальну заборону всім іншим особам на здій-
снення певних дій стосовно даного об’єкту і 
забезпечення можливості особи, якій нале-
жить виключне майнове право, дозволяти 
іншим вчиняти певні дії стосовно результа-
ту інтелектуальної, творчої діяльності.
Виключні майнові права на результат 

інтелектуальної, творчої діяльності в ци-
вільному обігу можуть «жити своїм жит-
тям», причому незалежним від результату 
інтелектуальної, творчої діяльності, який 
може залишатися за автором (винахідни-
ком, тощо). В умовах ринкової економіки 
виключні майнові права на результат інте-
лектуальної, творчої діяльності набувають 
значення особливого роду «товару», який 
може використовуватися творцями в дуже 
широких межах, відкриваючи перед ними 
досить перспективні можливості. Проте, це 
вимагає від юридичної науки удосконален-
ня правової моделі взаємовідносин творців 
(чи іншої особи, якій належить право) з ін-
шими суб’єктами цивільного права, яка б 
відбивала особливості зазначеного об’єкту.
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SUMMARY 
The article explores and defi nes the nature and 

content of the subjective exclusive property rights 
as well as the implementation of the general laws 
of exclusive property rights to results of intellectual 
and creative activity as a system of legal possibilities 
that holder specially organized and interact with 
each other. It was found that the exclusive property 
rights to results of intellectual and creative activity 
is an independent object of economic circulation.

АНОТАЦІЯ 
У статті досліджено та визначено сут-

ність та зміст суб’єктивного виключного 
майнового права, а також загальні законо-
мірності здійснення виключного майнового 
права на результати інтелектуальної, твор-
чої діяльності як системи правових можли-
востей правоволодільця що особливим чином 
організовані та взаємодіють одна з одною. 
З’ясовано, що виключні майнові права на ре-
зультат інтелектуальної, творчої діяльності 
є самостійним об’єктом економічного обігу.
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В даній статті розглядається питан-
ня ефективності правозастосування, його 
вплив на громадське життя і на суспільство 
в цілому. Ефективність правозастосування 
розмежовується на соціальну та юридичну. 
З огляду на це, виокремлюються критерії, 
рівні даних видів ефективності, аналізується 
їх взаємозв’язок.
Ключові слова: правозастосовна діяльність, 

соціальна ефективність правозастосовної діяль-
ності, юридична ефективність правозастосовної 
діяльності; критерії ефективності.
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ників вітчизняної та зарубіжної юридич-
ної науки. Зокрема, автором використані 
положення та висновки, що містяться в 
роботах таких видатних теоретиків пра-
ва, як Ю. Аврутін, Н. Александров, Г. Ата-
манчук, В. Бабаєв, Ю. Бро, А. Васильєв, 
Н. Вітрук, В. Горшеньов, Ф. Григор’єв, 
І. Дюрягін, В. Карташов, М. Козюбра, 
А. Колодій, В. Копєйчиков, В. Котюк, 
В. Лазарєв, Л. Луць, О. Мурашин, М. Мар-
ков, Н. Недбайло, І. Погрібний, П. Рабі-
нович, І. Самощенко, О. Скакун, І. Фар-
бер, Н. Фаткулін, Г. Шмельова, С. Сливка, 
М. Цвік, В. Юсупов, Л. Явич та інші вчені. 
Особлива увага цих вчених приділялася 
проблемам правової природи, процедури 
правозастосування, необхідності форму-
вання високого рівня правової культури 
суб’єктів здійснення правозастосування 
як особливого виду правової діяльності, 
але питання ефективності торкалися в ці-
лому, не зосереджуючи уваги на значенні 
ефективності саме в процесі правозастосу-
вання.

Мета
Дослідити стан соціальної та юридичної 

ефективності правозастосування , визначи-
ти їхні критерії та показники для аналізу 
діяльності суб’єктів правозастосування. 
Складність теоретичного досліджен-

ня соціальної і юридичної ефективності 
правозастосовної діяльності, пов’язана з 
простотою й очевидністю самого поняття 
«ефективність». 

Постановка проблеми
Правозастосовна діяльність є складо-

вою всього соціального життя суспільства, 
змінюється разом з ним та впливає на ньо-
го. У цьому зв’язку ні поняття правозас-
тосовної діяльності, ні її ефективність не 
можна розглядати і розуміти поза зв’язком 
із соціальними реаліями. Будь-яка мета 
правозастосовної діяльності в ідеалі пови-
нна бути соціально корисною. На кожному 
етапі правозастосування завдань може бути 
багато, хоча усі вони підпорядковані одній 
головній меті – забезпечення своєчасного, 
правильного застосування норм, які б дали 
оптимальний результат, що й визначає ак-
туальність та доцільність висвітлення тако-
го питання, як ефективність в процесі пра-
возастосування.

Стан дослідження цієї проблеми
Питання, яким присвячене наукове 

дослідження, привертали увагу представ-
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Як справедливо відзначає Ю.Е.Аврутін, 
«Основна причина удаваної очевидності 
поняття «ефективність» криється в його 
чітко вираженій антропоморфності – влас-
тивості сприйматися і тлумачитися, вихо-
дячи зі звичних уявлень про себе і навко-
лишній світ» [1, С.12-19].
Раніше було відзначено, що поняття 

ефективності за звичай містить у собі тріа-
ду «мета – засоби – результат». Тому дослі-
дження і соціальної, і юридичної ефектив-
ності правозастосування необхідно почина-
ти з дослідження їхньої мети.
Проголошення головного завдання ді-

яльності органів внутрішніх справ – бороть-
би зі злочинністю – не в повній мірі відо-
бражає їх соціальне призначення в нашому 
суспільстві, що прагне відповідати вимогам 
світової цивілізації з її пріоритетами прав 
людини і загальнолюдських цінностей. 
Отже, ефективність необхідно визначати 
не тільки за результатами боротьби зі зло-
чинністю, але і згідно виконання органами 
внутрішніх справ функцій, пов’язаних з 
обслуговуванням населення, тобто оцінка 
органів внутрішніх справ як сервісної сис-
теми.
Не кожна мета правозастосування може 

досягатись одночасно. І саме це положен-
ня є визначальним при розмежуванні юри-
дичної і соціальної ефективності. Юридич-
на ефективність пов’язана з основним за-
вданням, хоча парадокс полягає власне в 
тому, що юридична мета, незважаючи на її 
верховенство, є нижчою ланкою в ланцюзі 
безпосередніх прагнень.
Надалі вони переходять в іншу матері-

альну мету. Але виділити таку мету, умовно 
названу юридичною, все-таки необхідно, 
оскільки вивчення ефективності правозас-
тосовної діяльності з точки зору такої мети 
має деякі особливості.
У той момент, коли перед адресатами 

відкривається (або припиняється можли-
вість) реалізації прав, як тільки вони довіда-
ються про точну міру своїх прав і обов’язків 
і ніщо не перешкоджає з юридичної точки 
зору здійснити їх – можна вести мову про 
юридичну ефективність правозастосовної 
діяльності [2, С.143-156].

Юридична мета має самостійне значен-
ня. Вона полягає у тому, що забезпечується 
вплив права в якості ідеологічної сили. 
Важливість визначення юридичної 

мети у світлі проблеми вивчення ефектив-
ності правозастосовної діяльності полягає в 
тому, що ефективність повинна визначати-
ся, по-перше, виходячи з юридичної, а по-
друге – з матеріальної мети.
Соціальні мета є глобальнішою. Її зна-

чення відображається не тільки на безпо-
середніх учасниках конкретної правозас-
тосовної діяльності. У ній відображається 
соціальний результат у всьому своєму роз-
маїтті.
Слідчий, вирішуючи локальне завдан-

ня при розслідуванні злочину, одночасно 
вирішує завдання, спрямовані в майбутнє 
і які відносяться до зміцнення законності, 
виховання громадян у дусі поваги до зако-
нів, він своїми зусиллями та їхнім результа-
том впливає на правосвідомість оточуючих.
Таким чином, варто розрізняти два рів-

ні ефективності: 
1.Юридичну ефективність правозасто-

совної діяльності, що характеризується від-
повідністю поведінки суб’єкта й адресата 
правозастосування необхідній поведінці, 
зазначеній в нормі;

2.Соціальну ефективність правозасто-
совної діяльності, що характеризується не 
просто правомірною поведінкою адресатів, 
а більш віддаленою соціальною метою, яка 
знаходиться за межами правового регулю-
вання.
Поділ ефективності правозастосовної 

діяльності на юридичну і соціальну є в пев-
ному розумінні умовною. Це пов’язано з 
тим, що юридична і соціальна ефективність 
правозастосування тісно взаємопов’язані, 
хоча і не завжди співпадають.
Між соціальною і юридичною ефектив-

ністю існує взаємозалежність. Чим вище со-
ціальна ефективність, тим вище юридична. 
Це означає, що закони повинні бути мак-
симально наближені до існуючої дійсності, 
реалістичні.
В основі аналізу ефективності право-

застосовної діяльності органів внутрішніх 
справ, повинен лежати підхід, при якому 
поняття ефективності необхідно розгляда-
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ти в комплексі «мета – засоби – результат». 
У ході вивчення й аналізу результату, необ-
хідно співвіднести соціальну користь і сус-
пільну шкоду, що виникла внаслідок пра-
возастосування.
Так, наприклад, з метою забезпечення 

цивільного позову в рамках кримінальної 
справи, згідно ст. 329 КПК України (з ме-
тою забезпечення належного виконання 
вироку, згідно ст. 125 КПК України), слід-
чий зобов’язаний вжити необхідних захо-
дів щодо забезпечення виконання вироку в 
частині можливої конфіскації майна, склав-
ши про це відповідну постанову. Однак, 
майнове становище останнього може бути 
таке, що збитки не можуть бути компенсо-
вані. При цьому обвинувачуваний не має 
ніяких позбавлень, і фактично ні в потер-
пілого, ні в обвинувачуваного матеріальне 
становище не змінюється. Таким чином, у 
наявності юридична ефективність при від-
сутності ефективності соціальної. 
З огляду на це, виокремлюються певні 

межі, критерії соціальної і юридичної ефек-
тивності правозастосовної діяльності орга-
нів внутрішніх справ, які можна розділити 
на три великі групи (три рівні):

1. Критерії загальної ефективності. На 
цьому рівні основними елементами оцінки 
ефективності виступають стратегічні пи-
тання функціонування органів внутрішніх 
справ, що дозволяють їм ефективно вико-
нувати свою роль на загал в державному 
механізмі забезпечення правопорядку і за-
конності.

2. Критерії спеціальної ефективнос-
ті. На цьому рівні основними елементами 
оцінки виступають цільова обґрунтованість 
організації правозастосовної діяльності, її 
форми, методи і результати.

3. Критерії конкретної ефективності. На 
цьому рівні основними елементами оцінки 
є, з однієї сторони, організація праці особо-
вого складу, його навички, уміння, ціннісні 
орієнтації й установки з приводу своєї ді-
яльності та її результатів, а з іншої, – безпо-
середні результати діяльності конкретного 
співробітника.
Значення правозастосовної діяльності 

в забезпеченні режиму законності відобра-
жають критерії загальної юридичної ефек-

тивності. Вони відображають взаємозалеж-
ність між правозастосовною діяльністю ор-
ганів внутрішніх справ і станом законності 
в суспільстві.
Юридична ефективність правозасто-

совної діяльності визначається не тільки 
згідно кінцевого результату при досягнен-
ні головної мети правозастосування, але і 
в залежності від того, наскільки вся діяль-
ність, використані методи, засоби і кінце-
вий результат відповідають діючим нормам 
права.
Юридична ефективність залежить від 

якості законодавства. Якість законодавства, 
у даному випадку буде виражатися у від-
сутності суперечливих один одному норма-
тивно-правових актів. Умовою юридичної 
ефективності правозастосування є і раціо-
нальна організація самої системи органів 
внутрішніх справ. Ефективним правозасто-
сування буде тоді, коли воно буде відпові-
дати букві і духу закону.
Стан і реальну роль правозастосування 

в суспільній життєдіяльності відображають 
критерії загальної соціальної ефективності. 
Вони є більш важливими і визначальними 
групами критеріїв, сукупними, узагальню-
ючими. Основний акцент у них робиться на 
виявлення залежності між правозастосов-
ною діяльністю органів внутрішніх справ 
і рівнем, якістю вирішення основних про-
блем розвитку суспільства. Дана група кри-
теріїв передбачає глибокий аналіз об’єктів 
правозастосовної діяльності.
Розглядаючи критерії загальної соці-

альної ефективності правозастосовної ді-
яльності органів внутрішніх справ, необ-
хідно пам’ятати, що об’єкти її впливу до-
сить різноманітні. Це пов’язано з тим, що 
правозастосування здійснюється й у випад-
ку здійснення злочину, і в зв’язку з реалі-
зацією позитивних прав. Внаслідок цього, 
кожен з видів діяльності буде характеризу-
ватися своїми параметрами.
Тому соціальну ефективність право-

застосовної діяльності органів внутрішніх 
справ варто визначати, по-перше, згідно 
кінцевого результату, тісно взаємопов’язану 
з внутрішньою життєдіяльністю самих ор-
ганів внутрішніх справ, і по-друге, в залеж-
ності від того , як цей кінцевий результат 
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вписується в запити суспільства, забезпечує 
і впливає на суспільний розвиток. 
Соціальний ефект, – відзначає 

Г.В.Атаманчук, – це сукупний і загальний 
позитивний результат, що одержує суспіль-
ство як у процесі виробництва того або ін-
шого виробу (продукту) або виконання ви-
значеного роду роботи, так і при споживан-
ні відповідних матеріальних, соціальних і 
духовних цінностей [3, С. 196-210].
Соціальна ефективність – явище гли-

бинне, що відображає співвідношення 
сукупних витрат на правозастосовну ді-
яльність і управління нею з об’єктивним 
результатом, отриманим від неї і реалізова-
ним у суспільстві, що забезпечує збережен-
ня і розвиток останнього [3, С.315-318].
Критерії соціальної ефективності – най-

більш узагальнені і важливі категорії, що 
відображають суспільну користь діяльнос-
ті органів внутрішніх справ. Ці критерії 
пов’язані, з однієї сторони, з потребами, 
інтересами і цілями суспільного розвитку, 
а з іншої, дають можливість оцінювати, ви-
мірювати ступінь задоволення певних по-
треб, інтересів, цілей. Основне завдання 
критеріїв соціальної ефективності – це ви-
значення взаємозв’язку між діяльністю ор-
ганів внутрішніх справ і потребами суспіль-
ства в цій сфері.
Таким чином, критерії загальної соці-

альної ефективності правозастосовної ді-
яльності розкривають і показують, наскіль-
ки правильно, вміло і продумано органи 
внутрішніх справ та їх посадові особи ор-
ганізовують і регулюють суспільні процеси, 
поведінку і діяльність людей і підпорядко-
вують їх суспільній доцільності. І в даній 
ситуації, особливу актуальність набуває 
принцип «соціальної справедливості». 
Критерії загальної соціальної ефектив-

ності правозастосування є швидше не кри-
теріями – результатами, а критеріями – за-
собами, що показують, яким чином, якими 
формами і методами, які використовуються 
в правозастосуванні, можуть забезпечува-
тися високі показники розвитку суспіль-
ства.
Наступну групу критеріїв можна позна-

чити, як критерії спеціальної соціальної 
ефективності правозастосовної діяльності. 

Марко Марков дані критерії називає вто-
ринними або критеріями-факторами [4, 
С45-48].
До критеріїв спеціальної соціальної 

ефективності правозастосовної діяльності 
органів внутрішніх справ можна віднести 
наступні:
а) цілеспрямованість (або доцільність) 

організації і функціонування всієї системи 
органів внутрішніх справ. Це положення 
об’єктивно зумовлено місцем органів вну-
трішніх справ у суспільстві. Аналіз ціле-
спрямованості передбачає: вибір у якості 
кінцевої, об’єктивно зумовленої і суспіль-
но актуальної мети; розгляд відповідної 
мети у розвитку, з врахуванням суспіль-
них потреб, що змінюються, інтересів ; ви-
мір мети за конкретними результатами на 
«виході», тобто за характером і повноті її 
відображення в діях і рішеннях правозас-
тосовника;
б) витрати часу на правозастосування. 

Сюди варто віднести той час, що витрача-
ється на внутрішню правозастосовну ді-
яльність, тобто обробку і просування ін-
формації від «входу» до «виходу». Будь-яке 
рішення зберігає найвищу ефективність 
протягом короткого часу, поки воно ще 
відповідає «схопленим» умовам і факторам. 
Закон економії часу – найважливіший за-
кон, що характеризує прогрес суспільної 
діяльності.
Концентрованим відображенням вико-

ристаних у ході правозастосовної діяльнос-
ті форм і методів буде в) стиль правозасто-
сування. «Характер служби в органах вну-
трішніх справ визначає підвищені вимоги, 
що висуваються до осіб, що здійснюють 
даний вид діяльності, а також особливості 
в регламентації умов праці співробітників, 
їхніх службових обов’язків і прав», – під-
креслює Сливка С.С. Необхідний правиль-
ний набір елементів, які використовуються 
у правозастосуванні [5, С.67-71];
г) витрати – економічні, технічні, кадро-

ві. Це ті витрати, що забезпечують функці-
онування органів внутрішніх справ. Ці ви-
трати в даний час віднімають досить значну 
частину національного доходу. Тому даний 
критерій соціальної ефективності вимагає 
до себе постійної уваги;
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д) складність організації (а на її основі і 
діяльності) органів внутрішніх справ. Цей 
критерій розкриває винятково важливі 
аспекти правозастосування. Це пов’язано 
з тим, що чим складніша організаційна 
структура у вертикальній і горизонталь-
ній ієрархії, тим більше часу витрачається 
на проходження правозастосовних актів, 
сильніше піддається змінам інформація.
Взяті у взаємозв’язку «мета – час – стиль 

– витрати – складність», і розглянуті під ку-
том зору змісту і сили породжуваних ними 
впливів можуть, у головному, характеризу-
вати ефективність правозастосовної діяль-
ності органів внутрішніх справ.
Бачимо, що критерії спеціальної юри-

дичної ефективності співпадають з крите-
ріями спеціальної соціальної ефективності 
правозастосування. Тобто, справедливо 
буде віднести до них мету, час, стиль, ви-
трати і складність. Однак ці критерії необ-
хідно розглянути з позицій відповідності 
чинному законодавству. 
Так, аналіз цілеспрямованості при оцін-

ці юридичної ефективності правозастосов-
ної діяльності допускає вибір законодавчо 
закріплених пріоритетів і співвідношен-
ня отриманих результатів з тими, до яких 
прагнув законодавець. Часовий критерій 
юридичної ефективності правозастосу-
вання також буде розглядатися, виходя-
чи з тих положень, що закріплені у зако-
ні. Так, наприклад, термін попереднього 
слідства, згідно КПК України, складає два 
місяці. Однак, на практиці, слідчі найчас-
тіше збільшують його, штучно розтягуючи 
терміни ознайомлення обвинувачуваного 
з матеріалами кримінальної справи. Так, 
наприклад, у 2005 році в Тернопільській 
області з перевищенням термінів закінче-
но 36,3% кримінальних справ, Автономна 
Республіка Крим – 28,8% , УВС у Волин-
ській області – 27,9%, Чернігівській облас-
ті – 25,2%. Тому, при оцінці юридичної 
ефективності правозастосовної діяльності 
органів внутрішніх справ необхідно врахо-
вувати, наскільки були дотримані терміни, 
зазначені в законі.
Беручи до уваги такий критерій, як 

стиль правозастосування, необхідно від-
значити, що він повинен відповідати зако-

нам, положенням, інструкціям, що регла-
ментують правозастосовну діяльність. Не 
випадково існує “Закон про міліцію”, який 
визначає її компетенцію, завдання, права й 
обов’язки; є значна кількість законодавчих 
і відомчих актів, що регламентують форми 
і методи її роботи. Існує Кодекс честі ря-
дового і начальницького складу органів 
внутрішніх справ, який закріплює мораль-
ні і етичні норми виконання службового 
обов’язку, Присяга співробітників органів 
внутрішніх справ України. 
У тісному взаємозв’язку зі стилем, який 

являє собою форми і методи, є недоліки. 
Вони можуть значно зростати у випадку 
неправильної організації праці суб’єктами 
правозастосування. В зв’язку з цим даний 
критерій відіграє одну з визначальних ро-
лей при оцінці юридичної ефективності.
Складність організації передбачає , що 

будь-яка система розрахована на нормаль-
не функціонування, а взаємовідносини між 
усіма ланками в системі органів внутрішніх 
справ регламентовані. І від того, як дотри-
муються обов’язки кожним із суб’єктів пра-
возастосування залежать і час, і витрати, і, 
у кінцевому рахунку, юридична ефектив-
ність. Важлива роль в аналізі й оцінці пра-
возастосування належить Нерідко бувають 
випадки, коли загальна і спеціальна соці-
альна ефективність досягаються за рахунок 
активності одних суб’єктів і визначеної па-
сивності інших. У результаті, за загальними 
позитивними показниками може прихову-
ватись досить слабка робота окремих орга-
нів або посадових осіб.
Кожний державний орган, кожна по-

садова особа органів внутрішніх справ 
має свою компетенцію. Вона характеризує 
мету, зміст, можливості, межі його діяль-
ності, визначені права й обов’язки, однак, 
не можна забувати, що правозастосовна ді-
яльність явище соціальне, тобто це діяль-
ність для людей і заради людей. Тому при 
здійсненні своїх прав і обов’язків, суб’єкт 
правозастосування не повинен забувати 
про моральні і високоморальні норми.
Наступний критерій конкретної соці-

альної ефективності правозастосовної ді-
яльності органів внутрішніх справ бачимо 
в дотриманні і відповідності принципам за-
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конності і соціальної справедливості, у рі-
шеннях і діях правозастосовувача. Як вже 
зазначалось, законність тісно пов’язана із 
забезпеченням і захистом загальних інтер-
есів і втіленням у життя принципу справед-
ливості.
Стан законності в країні і регіоні, за-

гальна і спеціальна юридична ефективність 
правозастосовної діяльності складається з 
конкретної юридичної ефективності кож-
ного окремого нормативно-правового акта.
Критеріями конкретної юридичної 

ефективності, є також компетенція і закон-
ність. Тому ступінь відповідності напря-
мів, змісту і результатів правозастосовної 
діяльності органів внутрішніх справ тим її 
параметрам, що визначені в компетенції 
органу і статусі посадової особи, є вихідним 
критерієм конкретної юридичної ефектив-
ності. На підставі вищенаведеного, можна 
зробити висновок, що будь-яке відхилення 
від компетенції органу і статусу посадової 
особи, або прояв активності суб’єкта право-
застосування, в іншому напрямку або іншій 
сфері, не може визнаватися раціональним і 
ефективним.
Дотримання законності додає право-

застосуванню певну цілеспрямованість, од-
нотипність вимог і підходів, погодженість 
і упорядкованість. Таким чином, будь-які 
порушення принципу законності з юри-
дичної точки зору, не можуть розглядатися 
в якості ефективних, навіть, якщо вони в 
певній мірі, можуть бути виправдані з мо-
ральної точки зору.
Тому у всіх випадках, коли правозасто-

совник стає перед вибором: порушувати за-
кон в ім’я локальних або тимчасових інтер-
есів або, навпаки, поступитися ними зара-
ди закону, треба йти, звичайно, по шляху 
визнання законності.
Таким чином, юридична ефективність 

правозастосовної діяльності оцінюється ви-
ходячи з чинного законодавства, з того, на-
скільки вона відповідає правовим нормам. 
Юридична ефективність тісно пов’язана з 
принципом законності.
У свою чергу, соціальна ефективність 

визначається не тільки нормами права, 
але й існуючими в суспільстві моральними, 
етичними нормами. Вона пов’язана не тіль-

ки з принципом законності, але і з принци-
пом соціальної справедливості.
Правозастосовна діяльність органів вну-

трішніх справ – явище соціальне і відобра-
жає корінні потреби, інтереси, мету і волю 
більшості населення країни. Щоб функціо-
нування системи було більш плідним, необ-
хідний постійний обмін інформацією.
Багато в правозастосовній діяльності 

органів внутрішніх справ й справедливості 
розкривають і такі критерії, як правдивість 
і доцільність інформації, яку доводять по-
садові особи до громадськості, вплив кон-
кретного правозастосовного акта на фор-
мування поглядів правопорушників і за-
конослухняних громадян. При оцінюванні 
соціальної ефективності необхідно врахо-
вувати систему взаємодії з громадськістю, 
інститутами громадянського суспільства з 
метою ефективної боротьби зі злочинністю.

«Основний напрям у досягненні ефек-
тивності правозастосовних актів, полягає 
в тому, – підкреслює В.В. Лазарєв, – щоб 
суб’єкт правозастосування домігся відпо-
відності змісту акту його основі, а обрана 
ним форма відображала б відповідний зміст 
і доводила б його до адресата в тій мірі, у 
якій не залишалося би можливості для роз-
біжності між юридичними і фактичними 
наслідками акта» [6, С.53-58].
У сучасних умовах, в нашому суспільстві 

на перше місце висувається такий критерій 
оцінки ефективності, як суспільна думка 
щодо діяльності органів внутрішніх справ.
Необхідно виділити два аспекти суспіль-

ної думки щодо правозастосовної діяльнос-
ті органів внутрішніх справ. Юридичний 
аспект пов’язаний із співвідношенням пра-
возастосовної діяльності з вимогами зако-
нодавства і принципом законності. У да-
ному випадку важливо, наскільки точно і 
неухильно дотримуються тих нормативних 
актів, що регламентують суспільні відноси-
ни і саму правозастосовну діяльність орга-
нів внутрішніх справ. Соціальний аспект 
пов’язаний із психологічним сприйняттям 
правозастосування окремими громадянами 
і суспільством у цілому.
Використання правових критеріїв ефек-

тивності, як правило, особливих труднощів 
не викликає. Так, норми кримінально-про-
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цесуального права формулюють конкретні 
вимоги, яким повинні відповідати дії по-
садових осіб у випадку виявлення злочину, 
правопорушення, при проведенні слідчих 
дій і т.п.
Однак правозастосовна діяльність орга-

нів внутрішніх справ за своєю природою є 
соціальною діяльністю. Тому ефективність 
оцінюється не тільки за допомогою право-
вих норм, але і за допомогою соціальних 
норм, що діють у суспільстві. Разом з тим, 
моральні, релігійні, етичні норми важко 
використовувати як критерії правозастосу-
вання. Це пов’язано з тим, що в силу спе-
цифіки своєї діяльності, органи внутрішніх 
справ використовують методи роботи, ко-
трі в окремих випадках не сприймаються 
населенням.
Ю.Е. Аврутін підкреслює, що «викорис-

тання соціальних норм у якості критеріїв 
ефективності діяльності органів внутріш-
ніх справ дозволяє проводити її об’єктивну 
оцінку і вимір, виявляти ступінь відповід-
ності або відхилення цієї діяльності від 
норм права, моралі, моральності, етики, у 
тому числі і професійної». [7, С.456-467].
Оцінка правозастосовної діяльності 

органів внутрішніх справ громадянами, 
громадськими організаціями та іншими 
структурами, що не входять до системи ор-
ганів внутрішніх справ, є в даний час но-
вою тенденцією. Дані суб’єкти зацікавлені 
у тому, щоб знати реальний рівень здій-
снення правозастосовної діяльності орга-
нів внутрішніх справ. Рівень знань може 
коливатися від повсякденного до науково-
го. Кожний із зовнішніх суб’єктів має свої 
особисті судження і думки на основі осо-
бистих контактів при вирішенні питань 
різного роду, на основі публікацій у засобах 
масової інформації. Суспільна думка, тобто 
сукупність суджень, поглядів, позицій, то-
чок зору людей, які є досить суб’єктивні, 
внаслідок своєї масовості, має властивість 
об’єктивно відображати ефективність пра-
возастосовної діяльності. Оцінки, що па-
нують в суспільній думці, можуть характе-
ризувати психологічний, політичний, ор-
ганізаційний, юридичний та інші аспекти 
правозастосовної діяльності, здійснюваної 
органами внутрішніх справ.

На жаль, у нас не виробилась практи-
ка і не склалися діючі механізми пізнання 
й оцінки правозастосування, а тим більше, 
використання цих знань і результатів з ме-
тою його вдосконалення.
Правозастосовна діяльність органів 

внутрішніх справ оцінюється і аналізується 
тоді, коли рівень зниження її якості пере-
вищує допустимі межі, коли рівень злочин-
ності викликає ознаки суспільної кризи.

На підставі вище наведеного можна 
сформулювати наступні висновки:
Найкращого співвідношення соціальної 

і юридичної ефективності правозастосовної 
діяльності можна досягнути шляхом чітко-
го і послідовного законодавчого і норматив-
но-правового регулювання його характеру, 
змісту, форм і методів здійснення з ураху-
ванням динаміки соціальних процесів. 
Соціальна ефективність залежить від: 

а) якості законодавства; б) найбільш раці-
ональної організації самої системи органів 
внутрішніх справ; в) узгодження цієї діяль-
ності з запитами, закономірностями і інтер-
есами суспільства.
Сутність соціальної ефективності пра-

возастосовної діяльності органів внутріш-
ніх справ полягає також у її стабільності та 
постійному прогресуванні. Тобто ефектив-
ність правозастосовної діяльності органів 
внутрішніх справ повинна відображати не 
тільки кінцевий результат, але і бути необ-
хідною, міцною ланкою в ланцюзі прогре-
сивного розвитку суспільного життя.
Внаслідок низького рівня правозасто-

совної діяльності суспільство зазнає зна-
чних втрат. Насамперед, це відображається 
на ставленні людей до органів внутрішніх 
справ, викликає дисбаланс і в самій системі. 
У зв’язку з цим, суспільству потрібні не тіль-
ки оновлення законодавства та періодичні 
кадрові перестановки, а й така організація 
роботи, при якій підвищення ефективності 
правозастосовної діяльності набуло би по-
стійного характеру і гарантувало високий її 
рівень.
Таким чином, підвищення ефективнос-

ті правозастосовної діяльності органів по-
ліції, має стати постійним процесом. Суть 
цього процесу полягає у тому, що право-
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охоронні органи повинні перетворюватися 
в соціально-одобрювану систему. Правозас-
тосовна діяльність має бути орієнтована на 
визнання загальнолюдських цінностей і є 
одним з гуманних напрямів забезпечення 
прав людини і громадянина в Україні.
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Конституція України визначає кому-
нальну власність як матеріальну основу 
місцевого самоврядування в Україні. Ефек-
тивне здійснення самоврядних функцій 
територіальної громади стає неможливим 
без необхідної матеріальної бази, а тому і 
набирає значення здійснення належного 
захисту комунальної власності. На жаль, 
на сьогодні питання захисту комунальної 
власності не висвітлюється як у науковій 
літературі, присвяченій загальним поло-
женням про право власності, так і у ро-
ботах, що стосуються права комунальної 
власності, а тому дане питання набирає 
актуальності.
Дослідженням загальнотеоретичних 

питань права власності та комунальної 
власності зокрема займалися такі вчені, 
як: І. О. Дзера, І. В. Жилінкова, К. Апана-
сенко, Л. Музика, В. Ігнатенка, С. Сиро-
тенка, О. Первомайський. 
Оскільки захист права власності є од-

нією з найголовніших функцій держави, 
основні принципи охорони власності за-
кріплені конституційно. Так, Основний 
закон держави визначає, що кожен має 

право володіти, користуватися та розпоря-
джатися своєю власністю, і ніхто не може 
бути протиправно позбавлений права 
власності. Держава забезпечує захист пра-
ва усіх суб’єктів права власності [1]. Це ж 
положення відображене у статті 318 та 320 
Цивільного Кодексу України [2]. 
Положення щодо охорони права влас-

ності знайшли свій розвиток й у кримі-
нальному, адміністративному, земельно-
му, фінансовому праві. Проте, все ж таки 
особливу роль відіграють саме норми ци-
вільного права, забезпечуючи правове ре-
гулювання і захист відносин власності в 
тих випадках, коли вони порушуються. 
Для розкриття змісту захисту права ко-

мунальної власності важливим є визначен-
ня поняття цивільно – правового захисту 
права власності, оскільки загальні поло-
ження права власності, які визначені на-
уково та на законодавчому рівні стосують-
ся і права комунальної власності, зокрема.
Поняття захисту права власності в на-

уковій літературі трактується по різно-
му. Так, у деяких джерелах дане поняття 
визначають як сукупність передбачених 
законом цивільно-правових засобів, які, 
по-перше, гарантують нормальне госпо-
дарське використання майна (тобто вони 
забезпечують захист відносин власності в 
їх непорушеному стані), а по-друге, засто-
совуються для поновлення порушених 
правовідносин власності, для усунення 
перешкод, що заважають їх нормально-
му функціонуванню, для відшкодування 

Стаття присвячена питанню захисту 
права комунальної власності в Україні. Роз-
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збитків, які заподіяні власнику [3, с. 321].
Захист права власності визначають та-

кож як систему активних заходів, які за-
стосовуються власником, компетентними 
державними чи іншими органами, спря-
мована на усунення порушень права влас-
ності, покладення виконання обов’язку 
з відновлення порушеного права на по-
рушника. Така система захисних заходів 
є складовою частиною загальноправового 
механізму захисту права власності та ін-
ших цивільних прав [4].
Усі наведені визначення захисту права 

власності точно відображають сутність цьо-
го поняття. Право на захист суб’єктивного 
цивільного права виникає у разі його -
1) порушення; 2) невизнання; 3) оспо-
рювання. Застосовуючи ці підстави для 
правового захисту комунальної власності, 
можна визначити, що територіальна гро-
мада (суб’єкт права комунальної власності) 
набуває право на захист у разі, якщо інши-
ми особами порушуються її права по воло-
дінню, користуванню та розпорядженню 
майном, або якщо третя особа не визнає 
її власником певної речі, не вважаючи й 
себе її власником, або, навпаки, заявляю-
чи власні вимоги як власника на цю річ.
Цивільно-правовому захистові при-

таманні свої специфічні методи й засоби, 
які істотно відрізняються від існуючих в 
інших галузях права. Специфіка цивіль-
но-правового захисту права власності пе-
редусім полягає у застосуванні таких юри-
дичних засобів, які забезпечують усунення 
перешкод у здійсненні права власності та 
відновлення майнового становища потер-
пілого власника за рахунок майнових благ 
порушника чи іншої зобов’язаної особи.
В. П. Грибанов зазначав, що безспір-

ним і загальновизнаним у літературі є по-
ложення про те, що, визнаючи за тією чи 
іншою особою певні суб’єктивні права та 
обов’язки, цивільне законодавство надає 
управомоченій особі й право на їх захист 
[5, с. 104].
Цивільним кодексом України, зокре-

ма статтею 20, передбачено, що право на 
захист особа здійснює на власний розсуд. 
Нездійснення особою права на захист не 
є підставою для припинення цивільного 

права, що порушене, крім випадків, вста-
новлених законом [1]. 
Проте, зазначене положення не може 

в повній мірі використовуватися для за-
хисту комунальної власності. Так, у разі 
порушення цього права органи місцевого 
самоврядування, до компетенції яких від-
несене управління комунальним майном, 
зобов’язані реалізувати право територі-
альної громади на захист. Але територі-
альна громада, як власник, юридично по-
збавлена можливості безпосередньо або 
навіть через свої представницькі органи 
здійснити захист свого права власності в 
судовому порядку. 
Стосовно реалізації права на звернен-

ня до судових органів за захистом права 
комунальної вланості існує проблема ви-
значення особи позивача. За загальним 
правилом право на захист права власності 
має та реалізує власник. Єдиним суб’єктом 
права комунальної власності є територі-
альна громада. Органи місцевого самовря-
дування, у свою чергу, є лише суб’єктами 
управління об’єктами права комунальної 
власності. Здійснення повноважень влас-
ника відбувається за рішенням органу міс-
цевого самоврядування, однак власником 
комунального майна є територіальна гро-
мада. 
Л. Музика вказує, що потрібно чітко 

розмежовувати суб’єктів права комуналь-
ної власності та суб’єктів здійснення цього 
права. У першому випадку ними є відпо-
відні територіальні громади, а в другому – 
як безпосередньо територіальні громади, 
так і уповноважені ними органи – органи 
місцевого самоврядування [6]. 
Органи місцевого самоврядування мо-

жуть також розглядатися як суб’єкти пра-
ва комунальної власності. Вони зазнача-
ють, що, коли місцеве населення у сфері 
відносин комунальної власності виступає 
первинним власником, то органи місцево-
го самоврядування можуть бути визначені 
як публічні власники, тобто органи, які не 
лише здійснюють повноваження первин-
ного власника, а й формулюють його ін-
тереси, ототожнюють своє вольове бачен-
ня з баченням населення [7, с. 82].
Способи цивільно-правового захис-
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ту права власності закріплені главою 29 
Цивільного кодексу України. До них, зо-
крема, належить віндикаційний позов-
(ст. 387 ЦК), негаторний позов (ст. 391 
ЦК), позов про визнання права власності 
(ст. 392 ЦК), визнання незаконним пра-
вового акта, що порушує право власності-
(ст. 393 ЦК). Разом з тим, наведений пе-
релік способів захисту права власності 
не є вичерпним. Відповідно до ч. 2 ст. 16 
Цивільного кодексу України суд може за-
хистити цивільне право або інтерес іншим 
способом, що встановлений договором або 
законом [2]. Це положення відповідно сто-
сується й захисту права власності.
Захист суб’єктивного права здійсню-

ється за допомогою застосування форм та 
способів захисту. В літературі під формою 
захисту розуміють комплекс внутрішньо 
узгоджених організаційних заходів по за-
хисту суб’єктивних прав та розділяють на 
дві форми захисту: юрисдикційну та не-
юрисдикційну. 
Юрисдикційна форма захисту – це ді-

яльність уповноважених державою орга-
нів по захисту порушених, оспорюваних, 
невизнаних суб’єктивних цивільних прав. 
Суть цієї форми полягає в тому, що осо-
ба, право якої порушено, оспорюється чи 
не визнається, звертається за захистом 
до державного чи іншого компетентно-
го органу, який уповноважений вживати 
необхідних заходів для відновлення по-
рушеного права або припинення право-
порушення. До юрисдикційної форми за-
хисту відносять судовий захист (ст. 16 ЦК), 
захист порушених прав нотаріусом (ст. 18 
ЦК), захист прав органами державної вла-
ди та органами місцевого самоврядування 
(ст. 17 ЦК).
Неюрисдикційною формою захисту 

порушених прав є самозахист, тобто здій-
снення управомоченою особою дозво-
лених законом дій фактичного порядку, 
спрямованих на охорону його особистих 
чи майнових прав та інтересів.
В умовах ринкової економіки такі спо-

соби юрисдикційної форми захисту вияви-
лися недостатньо ефективними, оскільки 
для їхнього здійснення необхідний пев-
ний проміжок часу (подання позову до 

суду, скарги до адміністративного органу, 
їх розгляд, винесення рішення, організа-
ція його виконання тощо), тоді як обста-
вини досить часто вимагають негайного 
реагування на допущене порушення. За 
таких умов зростають роль та значення са-
мозахисту [6, с. 89].
Самозахист може бути реалізований 

як у речових, так і в зобов’язальних відно-
синах. Об’єктом самозахисту є суб’єктивні 
цивільні права та охоронювані законом 
інтереси як власні, так і іншої особи. 
Отже, протидіяти порушенню права ко-
мунальної власності може будь-яка особа, 
зокрема житель територіальної громади 
як особисто, так і за допомогою спеціаль-
но створених громадських організацій. 
По-друге, сьогодні ця форма захисту на-
буває поширення та застосовується, зо-
крема, у випадках протидії жителями 
територіальної громади незаконному бу-
дівництву на землях комунальної влас-
ності. Безперечно, громадяни, у першу 
чергу, захищають свої права та інтереси 
(на безпечне довкілля, на користування 
прибудинковою територією тощо). Однак 
їх дії також унеможливлюють незаконне 
захоплення земельних ділянок, що є у ко-
мунальній власності. 
Слід зазначити, що заходи протесту на-

селення проти забудови певних територій 
лише тоді можуть кваліфікуватись як са-
мозахист, якщо будівництво здійснюється 
без належного дозволу, без відведення у 
встановленому порядку земельної ділян-
ки, тобто незаконно.
Аналіз питання захисту права кому-

нальної власності свідчить про те, що на 
сьогодні в законодавстві не закріплено 
єдиної системи заходів запобігання пору-
шенню права комунальної власності, не 
врегульовано застосування засобів захисту 
права комунальної власності. Враховуючи 
специфіку об’єктів, цілей їх використання, 
суб’єктів управління необхідність закрі-
плення в законодавстві спеціальних норм, 
присвячених регулюванню захисту права 
комунальної власності. 
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ÖÅËÈ È ÇÀÄÀ×È ÏÐÎÅÊÒÎÂ 
È ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀÌÈ

Правильное определение целей всегда 
было наиболее важным фактором для до-
стижения успеха в любой деятельности че-
ловека. Человеку необходимо сконцентри-
роваться на стоящих перед ним проблемах, 
правильно направить и сконцентрировать 
свои усилия. Тоже самое верно и для пред-
приятий различной формы собственности 
и организационной структуры. Согласно 
Хозяйственному Кодексу Украины [1] пред-
приятие – это самостоятельный субъект хо-
зяйствования, созданный компетентным 
органом государственной власти или ор-
ганом местного самоуправления, или 
иными субъектами для удовлетворения 
общественных и личных потребностей пу-
тем систематического осуществления про-
изводственной, научно-технической, торго-
вой, другой хозяйственной деятельности в 
порядке, предусмотренном этим Кодексом 
и другими законами. 
Удовлетворение потребностей как глав-

ная цель деятельности полностью относит-
ся и к управлению проектами. Прежде чем 
рассматривать цели и задачи управления 
проектами, необходимо уточнить ключевые 
понятия этого вопроса. Существует мно-
жество определений терминов «проект» и 
«управление проектами», которые были бо-
лее подробно рассмотрены в предыдущей 
статье автора «Зміст та сутність інформацій-
но-правового забезпечення управління про-
ектами». [2] 
Проект – это временное предприятие, 

комплекс мероприятий, план, программы 

или же документы с постановочными зада-
ниями, направленные на создание уникаль-
ного, индивидуального продукта, услуги 
или результата. Проекты носят временный 
характер. Временный характер проектов 
указывает на определенное начало и окон-
чание. Окончание наступает тогда, когда 
цели проекта достигнуты или когда проект 
прекращается в связи с тем, что его цели не 
будут или не могут быть достигнуты, либо 
когда в проекте больше нет необходимости.
Управление проектом – это приложение 

знаний, навыков, инструментов и методов 
по исполнению работ предусмотренных 
проектом для удовлетворения требований, 
предъявляемых к проекту. [3] 
В Украине, впрочем, пока не введено 

законодательство, которое бы регулирова-
ло управление проектами, поэтому в ходе 
осуществления данного вида деятельности 
целесообразно руководствоваться полномо-
чиями отдельных законов Украины, а так-
же Международным Стандартом ISO 21500, 
который дает множество эффективных ре-
комендаций, улучшающих качество процес-
сов, используемых в управлении проектами. 
[4]
Любой проект, как документ, как сис-

тема действий, обладает определенными 
свойствами. 
Наиболее важным является нацелен-

ность проекта на достижение конкретного 
результата. Это может быть либо одна, либо 
несколько взаимосвязанных между собой 
целей, для осуществления которых и был 

 ÊÐÎËÅÍÊÎ Äìèòðî Þð³éîâè÷ - ñòóäåíò Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ



149

Êðîëåíêî Ä.Þ. - Öåëè è çàäà÷è ïðîåêòîâ è óïðàâëåíèÿ ïðîåêòàìè

предпринят весь проект (строительство 
здания, выпуск новой продукции, освое-
ние новых методов и способов управления, 
изучение, исследование научных проблем и 
т.п.). 
Этим свойством обусловлена необходи-

мость постановки точных и четких целей в 
проектах на всех уровнях. Основные методы 
постановки целей будут рассмотрены далее 
в этой статье. 
Также важным свойством является до-

стигаемое изменение, поскольку осущест-
вление любого проекта ведет к тем или 
иным изменениям в среде, в которой он бу-
дет реализован. С определенной точки зре-
ния, управление проектами можно считать 
целенаправленным динамическим перехо-
дом из существующего состояния в то, кото-
рое было обозначено в целях проекта.
Каждый проект по-своему уникален. Это 

утверждение верно и для проектов с высокой 
степенью новизны, и для однотипных по-
вторяющихся проектов, поскольку воз-
действие на их уникальность оказывается 
окружающей средой, месторасположением, 
экономической, политической ситуацией и 
прочими факторами. 
Одним из наиболее весомых отличий 

проекта от цикличной операционной де-
ятельности является ограниченность пер-
вого во времени – у всех них есть начало и 
завершение. Завершением, по сути, можно 
назвать достижение всех основных целей. 
Именно своевременное выполнение и есть 
одним из основных направлений и усилий 
в рамках управления проектами. В то же 
время надо учитывать, что подобная кон-
цепция никоим образом не противоречит 
деятельности компании или фирмы, а яв-
ляется совместимой или дополняющей по 
отношению к ней.
Существенна и ограниченность проекта 

с точки зрения доступных материальных 
ресурсов в любом их проявлении: финансы, 
людские ресурсы, техника, материалы, обо-
рудование. В связи с этим в управлении 
проектами необходимо разрабатывать бю-
джет, который бы учитывал спецификацию 
и график потребления ресурсов, организа-
ционно соответствующих работ, контроля, 
дополнений и изменений к проекту.

В целом, для эффективного управле-
ния проектами обычные существующие 
организационные структуры мало подхо-
дят, поэтому требуется реализация спе-
цифической организационной структуры, 
так называемого офиса управления про-
ектами, которым бы руководила специаль-
но подобранная команда. Эта мера может 
быть неэффективна в относительно малых 
либо простых проектах, но может дать 
существенные результаты при реализации 
крупных задач.
В рамках определения целей также 

очень важно понимать разницу между це-
лями проекта, и целями продукта проекта, 
который будет создан при завершении за-
дач.
Целями продукта являются те свойства 

и функции, которыми должна обладать 
продукция проекта, в то время как цели 
проекта – это работы, которые необходи-
мо выполнить для создания продукта с 
заданными свойствами. 
Сам же проект по своей сути должен 

иметь по меньшей мере одну объявленную 
цель, хотя чаще это несколько целей, 
которые должны учитывать все участники 
проекта.
Эти цели могут иметь различные степе-

ни приоритетности и важности, поэтому до-
вольно часто практикуют их разделение на 
3 группы:
Наиболее приоритетные – это те цели, 

которые должны быть выполнены для ис-
полнения самого проекта. Их достижение и 
является сутью предпринятых действий.
Второй уровень приоритета отдается це-

лям, которыми можно пренебречь ради до-
стижения наиболее приоритетных задач, но 
в той или иной степень они все же должны 
быть достигнуты.
Третий уровень приоритета присваива-

ется целям, которые не играют ключевой 
роли, но все же желательны к выполнению, 
так как они способствуют достижению глав-
ной цели.
Также цели можно разделить на вне-

шние и внутренние.
К внешним можно отнести те цели, 

которые служат для взаимоотношений с 
сторонними организациями, а к внутрен-
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ним – те, которые связаны с интересами 
заказчика или исполнителя проекта, или 
же команды(компании), которая реали-
зует проект. К последним можно отнес-
ти повышение прибыли, мотивацию или 
повышение квалификации персонала, раз-
витие и внедрение новых технологий, укре-
пление позиций компании на рынке и про-
чее.
Достаточно распространенной пробле-

мой можно считать конфликт между целями 
проекта и компании. В этом случае одной 
из основных функций управляющего про-
ектом становится поиск баланса интересов 
или возможного компромисса. Для выхода 
из подобной ситуации необходимо над-
елить управляющего проектом достаточной 
степенью самостоятельности и информиро-
ванности об интересах компании или же 
принимать финальное решение в спорном 
вопросе руководителями компании ввиду 
лучшей осведомленности последних. 
Также необходимо учитывать и 

возможный конфликт между целями 
различных проектов в многопроектной 
среде. В этом случае каждый управляю-
щий проектом должен кооперироваться 
с другими руководителями, руководству-
ясь правилами управления, принятыми в 
компании, а также действующим законо-
дательством, в том числе Хозяйственным 
и Административным кодексами Украины, 
для нахождения возможного компромисса 
и оценки соответствующих последствий для 
всего проекта.
К целям управления проекта как таково-

го следует отнести:
- эффективное управление любыми 

видами ресурсов с учетом временных и 
финансовых ограничений;

- оптимизация затрат и снижение себе-
стоимости продукции за счет эффективного 
использования имеющихся на рынке ре-
сурсов, а также научно-производственного 
потенциала компании и его всевозможного 
развития;

- сокращение сроков разработки, про-
изводства и поставки продукции потреби-
телям за счет повышения эффективности и 
оптимизации процессов исполнения проек-
том;

- полноценный учет интересов всех 
заинтересованных сторон в проекте с це-
лью минимизации возможного риска и 
противодействия, а также повышения за-
интересованности для сторон, которые 
заинтересованы в успешной реализации 
проекта;

- построение гибкой, оперативной и 
экономичной структуры, которая бы осу-
ществляла управления проектом;

- повышение уровня мотивации сотруд-
ников компании в высокопроизводительных 
результатах деятельности;

- внедрение современных методов и 
технологий управления для улучшения 
эффективности на стратегическом, такти-
ческом и операционном уровнях;

 - освоение новых рынков, продуктов и 
услуг, внедрение инновационных техно-
логий, которые бы обеспечивали высокую 
конкурентоспособность компании.
В целом, существует несколько основных 

методов определения целей для проектов, 
одним из которых является метод «дерева 
целей».
Суть метода состоит в структуриза-

ции проекта, т.е. декомпозиции его на 
структурные элементы и построении ие-
рархической структурной модели проек-
та, необходимой и достаточной по составу 
структурных элементов для планирования 
и контроля работ на разных уровнях управ-
ления проектом и для различных его участ-
ников. Принципы декомпозиции могут 
быть различными: по фазам жизненного 
пути, по функциональному признаку, по 
техническим процессам, отдельным целям 
проекта, стоимости частей проекта и т.д.
В управлении проектом достаточно 

часто используется терминология SMART. 
Основная ее суть изложена ниже:

S(Specifi c) - цели проекта должны 
быть точными, понятно и кратко 
сформулированными в Уставе проекта. 

M(Measurable) - Цели проекта должны 
быть измеримые. Необходима возмож-
ность количественно измерить ожидаемые 
результаты и параметры. 

A(Achievable) - Цели проекта могут быть 
достаточно высокими, но в тоже время 
достижимыми как с точки зрения руковод-
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ства, так и с точки зрения основных участ-
ников команды проекта.

R(Realistic) - Ограничения проек-
та (ресурсы, время, качество) позволя-
ют сформулировать реалистичные цели и 
реалистичные требования на основе данных 
ограничений.

T(Time bound) - Проекты выполняются 
в определенные временные рамки с 
заданными датами начала и окончания. 
Временные рамки задают срок достижения 
цели (6)
Все это позволяет определять достаточ-

но конкретные цели управления проекта-
ми в целом и в каждом конкретном про-
екте, что позволяет существенно повысить 
эффективность управленческой деятельнос-
ти и добиваться более высоких результатов 
в высококонкурентной бизнес-среде.
Отдельные положения правового ре-

гулирования управления проектами не-
посредственно и косвенно содержаться в 
Земельном кодексе Украины, Бюджетном 
кодексе Украины, законах Украины «О 
высшем образовании», «О местном само-
управлении», в ряде других законов. 
Основные принципы управления проек-

тами вытекают из положений Конституции 
Украины, в частности, таких как законность, 
верховенство права, демократичность, 

научность, приоритет права и свободы, 
законных интересов человека и граждани-
на в государственной деятельности и дру-
гие категории следует руководствоваться в 
управлении проектами. 
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Постановка проблеми
Економіка розвинутих країн характеризу-

ється пануванням кредитних відносин. Охо-
плюючи всю систему суспільного відтворення 
– виробництво, розподіл, обмін і споживання, 
вони глибоко проникли у міжнародні еконо-
мічні зв’язки. На сьогодні кредит і кредитні 
відносини набули, так би мовити, всеохоплю-
ючого характеру. З важливого елемента еко-
номіки кредитні відносини перетворилися на 
всезагальну форму сучасної економіки. Товар-
не виробництво трансформувалося у товар-
но-кредитне господарство. Кредит є важли-
вим засобом розвитку сфери обміну, активно 
впливає на платоспроможний попит населен-
ня, прискорює процеси, що розвиваються в 
цивільному обороті.
Становлення та розвиток юридичної на-

уки в Україні є складовою та невід’ємною час-

тиною досвіду будівництва правової держави 
у світі. На сьогодні існує об’єктивна тенденція 
наближення та поглиблення міжнародного 
співробітництва в економічній, політичній, 
культурній та інших сферах. Це зумовлює 
необхідність взаємного вивчення досвіду пра-
вового регулювання споживчого кредитуван-
ня з урахуванням особливостей суспільного 
розвитку конкретних держав. У зв’язку з цим 
убачається за необхідне дослідити порядок 
регулювання відносин споживчого кредиту-
вання в законодавстві та правозастосовній 
практиці інших країн.

Стан дослідження
Дослідженням теоретичних та практич-

них проблем у сфері кредитування займали-
ся такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як 
М. М. Агарков, М. І. Брагінський, В. В. Вітрян-
ський, Л. Г. Єфімова, О. С. Іоффе, Е. С. Ком-
панієць, В. В. Луць, Л. А. Лунц, Д. І. Мейер, 
Р. А. Майданик, Л. А. Новосьолова, О. М. Олій-
ник, О. П. Орлюк, Е. Г. Полонський, Е. Роде, 
М. Г. Розенберг, Р. Саватьє, Е. А. Суханов,-
О. А. Флєйшиц, Ю. І. Чалий, Г. Ф. Шершенєвіч 
та ін. Втім, незважаючи на достатню кількість 
наукових праць, присвячених дослідженню 
кредитних правовідносин, питання розвитку 
відносин споживчого кредитування в законо-
давствах інших країн світу є маловивченим.
Таким чином, вбачається за необхідне до-

слідити регулювання відносин споживчого 
кредитування в іноземних правопорядках з 
метою втілення їх найкращого досвіду в наці-
ональному законодавстві.

Статья посвящена исследованию правово-
го регулирования отношений потребительского 
кредитования в правовых системах других стран. 
Устанавливается, что в европейских странах до-
говоры о предоставлении потребительского креди-
тования получили свою правовую регламентацию 
еще в прошлом веке на уровне отдельных законода-
тельных актов, в связи с чем практика исполь-
зования соответствующего института лишена 
пробелов, существующих в отечественной правовой 
системе. Аргументируется необходимость при-
ведения национального законодательства в соот-
ветствие с лучшей международной практикой.
Ключові слова: позика, кредит, споживчий кре-

дит, відносини споживчого кредитування.
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Мета статті – дослідження розвитку та 
правового регулювання відносин споживчого 
кредитування в правових системах іноземних 
країн.

Виклад основного матеріалу
На сучасному етапі розвитку законодав-

чого регулювання споживчого кредитування 
у багатьох державах світу вже декілька деся-
тиліть існують окремі нормативно-правові 
акти, присвячені регламентації цих відносин. 
Так, з 1975 р. діє резолюція Ради Європи про 
попередню програму Європейського Еконо-
мічного Союзу про захист прав споживачів 
та інформаційну політику. Цим документом 
встановлюється пріоритет економічних ін-
тересів споживачів, що ґрунтується на прин-
ципах їх захисту від несправедливих умов 
договору та завдання збитків, які виникають 
в результаті неналежного надання послуг. 
Резолюцією визначається, що презентація та 
способи реалізації товарів і послуг, у тому чис-
лі й фінансових, не повинні вводити в оману, 
прямо чи опосередковано, осіб, яким вони на-
даються [1, с. 46].
У 1987 році набрала чинності спеціаль-

на Директива Європейського Союзу, при-
свячена регулюванню договірних відносин 
споживчого кредитування. Так, відповідно 
до вказаного нормативного акту, у змісті кре-
дитного договору мають міститись умови про 
фактичний розмір процентів річних, підстави 
їх зміни, умови про суму, кількість та періо-
дичність внесення платежів, інші витрати, які 
можуть бути понесені у зв’язку з укладанням 
та виконанням умов договору, інформація 
про загальну суму всіх зазначених платежів, 
умови про елементи витрат, які не врахову-
ються під час розрахунку фактичного річно-
го процента, але підлягають відшкодуванню 
споживачем у разі настання певних обставин. 
Директивою встановлюються типові умови 
різних видів договорів споживчого кредиту-
вання. Наприклад, для кредитних договорів, 
що укладаються з метою придбання товарів 
та послуг пропонуються такі умови, як опис 
товарів та послуг, що виступають предметом 
зобов’язання, ціна, сума першого платежу, 
кількість та розмір наступних платежів, стро-
ки їх виплати, вказівка на те, що у разі достро-
кового повернення кредиту позичальник має 

право на пропорційне зменшення витрат, 
пов’язаних з кредитом, найменування особи 
– власника товару, вказівка на те, за яких умов 
та з якого моменту споживач стає власником 
товару, детальні умови про способи забезпе-
чення кредитного зобов’язання, період часу, 
що надається споживачу для відмови від до-
говору та ін. [2]. Договори, що укладаються 
шляхом видачі платіжних карт, мають містити 
умови щодо максимальної суми кредиту, умо-
ви його повернення або порядок визначення 
таких умов, період часу протягом якого сто-
рони можуть відмовитись від договору тощо. 
У контокоррентних кредитних договорах ма-
ють міститись умови щодо максимальної суми 
кредиту або порядку її визначення, умови 
користування кредитом та його повернення, 
час, що дається для відмови від договору та 
ін. Особливу увагу в Директиві присвячено 
кредитним договорам, спрямованим на при-
дбання споживачами товарів, робіт та послуг 
[3, с. 211].
Загальноєвропейською ознакою регулю-

вання відносин споживчого кредитування є 
те, що дія спеціальних нормативно-правових 
актів, присвячених регулюванню таких до-
говірних зобов’язань, поширюється і на від-
носини іпотечного кредитування [4, с. 35]. 
Крім цього, широко застосовується практика 
формулювання так званих загальних умов до-
говору, що стають ключовими у регулюванні 
надання послуг споживачам як фінансовими 
установами, так і організаціями не фінансово-
го сектору. Вимоги, що ставляться до таких 
«загальних умов», встановлюються Директи-
вою і національними законодавствами країн 
[5, с. 22].
Найбільше втілення теорія загальних умов 

кредитного договору отримала в Німеччині, 
де у 1974 р. був прийнятий відповідний закон 
(Allgemeine Geschäftsbedingungen der Banken). 
Надбанням цього нормативно-правового акту 
є узагальнення сформованої судової практики 
з розгляду спорів, що виникають у результа-
ті укладання кредитних правочинів, а також 
встановлення стандартних формулювань ні-
кчемних умов договору. Загальні умови кре-
дитних договорів у Німеччині розробляються 
Федеральним союзом німецьких банків – не-
комерційною організацією, що становить со-
бою об’єднання різних кредитних організа-
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цій. Такі умови застосовуються абсолютною 
більшістю німецьких банків і використову-
ються ними як власні локальні правові акти.
Крім вказаного нормативно-правового 

акту, відносини споживчого кредитування 
в Німеччині регулюються також Цивільним 
Уложенням та спеціальним Законом «Про 
споживче кредитування» 1990 р. Останній 
регламентує відносини банківського кре-
дитування, договори, що містять умови про 
розстрочення платежу, договірні відносини, 
спрямовані на фінансування виробництва, ре-
алізацію товарів, надання послуг тощо. Осо-
бливістю вказаного нормативного акту є те, 
що договір споживчого кредитування визна-
чається ним як договір, за яким суб’єкт під-
приємницької діяльності (кредитор) надає 
або зобов’язується надати споживачу (пози-
чальнику) оплатний кредит у формі позики, 
розстрочення платежу чи іншої фінансової 
допомоги. Варто зазначити, що відповідним 
законом встановлюється мінімальна сума спо-
живчого кредиту – 200 євро. Визначається, що 
споживчими не визнаються договірні кредит-
ні відносини, що виникають між працівником 
та роботодавцем, відносини, в яких процент-
на ставка за кредит є меншою, ніж прийнята 
в ринковому обороті. Також, відповідно до 
німецького законодавства, не вважаються спо-
живчим кредитом договори, укладені в межах 
житлового будівництва, що здійснюється на 
підставі публічно-правових рішень про асиг-
нування чи на підставі надання бюджетної 
субсидії (за умови, що вони укладаються без-
посередньо між споживачем та відповідною 
публічною особою, яка виділяє кошти на бу-
дівництво, і містять в собі умови про процент-
ну ставку, що є нижчою, ніж ринкова) [6, с. 
211-221].
Достатньо корисними для втілення в на-

ціональне регулювання споживчого кредиту-
вання є правила німецького законодавства, 
що стосуються взаємопов’язаних правочинів. 
Відповідно до параграфу 9 Закону Німеч-
чини «Про споживче кредитування», якщо 
товари (роботи, послуги) набуваються за раху-
нок кредитних коштів, договори купівлі-про-
дажу (підряду, послуг) та кредиту утворюють 
взаємопов’язаний правочин. У зв’язку з цим 
слід звернути увагу на положення Закону Ні-
меччини «Про відмову від правочинів» 1986 р., 

яким регламентується захист споживачів від 
можливого роду збитків, що виникають вна-
слідок неповної інформації щодо якості то-
варів чи послуг. Так, наприклад, у випадку 
придбання товару за каталогом, коли не має 
можливості порівняти якість та ціну продук-
ції з аналогічними характеристиками товарів 
даного виду, споживач вправі відмовитись від 
повернення кредиту, за наявності обставин, 
що дають йому право на відмову від виконан-
ня зобов’язання, що випливає з договору ку-
півлі-продажу [7, с. 8].
Аналізуючи правові системи Європей-

ських країн, варто звернути увагу на правову 
регламентацію відносин споживчого кредиту-
вання в англійському законодавстві. Регулю-
вання досліджуваних відносин здійснюється 
на підставі спеціального Закону «Про спо-
живчий кредит» (Consumer credit act) 1974 р. 
Вказаним нормативним актом встановлюєть-
ся, що споживчим є кредит, якому притаман-
ні дві розрізняльні ознаки: він надається фі-
зичній особі для задоволення споживчої мети; 
його розмір не перевищує двадцяти п’яти 
тисяч фунтів. Таким чином, відносинами спо-
живчого кредитування в англійському зако-
нодавстві можна назвати достатньо широке 
коло кредитних правовідносин, що виника-
ють між клієнтом і банком. Зокрема, до від-
носин споживчого кредитування відноситься 
надання овердрафту за поточним чи картко-
вим рахунком, а також кредитний правочин, 
що виникає в результаті трьохсторонніх пра-
вовідносин банка, продавця товару та клієнта 
(у випадку придбання товарів з використан-
ням кредитної карти) [8, с. 209].
Особливістю регулювання споживчого 

кредитування в англійському законодавстві є 
те, що ним дуже детально врегульовані дрібні 
деталі кредитного правочину. Так, Законом 
Англії «Про споживчий кредит» встановлю-
ються вимоги що стосуються заголовку доку-
мента, розміру його шрифту, ступеню конт-
расту між шрифтом договору та папером, на 
якому він друкується. Відповідно до вказано-
го нормативного акту договір про споживче 
кредитування має містити умови про загальну 
суму кредиту, річну процентну ставку, графік 
погашення тощо. При цьому встановлюється, 
що вказані пункти договору не повинні роз-
ташовуватись поряд з полем документу, при-
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значеному для підпису боржником, тобто так, 
щоб вони не змішувались у тексті договору з 
його іншими умовами. Порушення кредито-
ром вимог, що висуваються до форми та зміс-
ту такого кредитного правочину, тягне за со-
бою неможливість застосування до боржника 
заходів примусового виконання [8, с. 211].
Варто звернути увагу на положення ан-

глійського законодавства, щодо заборони за-
відомо кабальних умов. Якщо буде доведено, 
що плата за кредит є занадто великою, або 
кредитний правочин містить умови, що су-
перечать поняттю «чесної торгівлі», договір 
про надання споживчого кредиту може бути 
визнаний недійсним, у зв’язку з тим, що він 
ставить особу боржника у вкрай невигідне ма-
теріальне становище [8, с. 212].
Своєрідні особливості має правове регу-

лювання відносин споживчого кредитування 
в Сполучених Штатах Америки. У банківсько-
му законодавстві цієї країни існує спеціальна 
підгалузь, що має назву «Законодавство про 
захист споживачів під час кредитування» 
(Consumer Protection Legislation), яка загалом 
складається з чотирьох нормативно-правових 
актів: Єдиного Кодексу про споживчі кредити 
(The Uniform Consumer Credit Code (UCCC)), 
Закону «Про надання достовірної інформа-
ції під час видачі позик» (Truth in Lending 
Act (TILA)), Закону «Про достовірні кредитні 
звіти» (Fair Credit Reporting Act (FCRA)) та За-
кону «Про рівні можливості в кредитуванні» 
(Equal Credit Opportunity Act (ECOA)).
Зі змісту вказаних нормативних актів ви-

пливає, що відповідно до американського 
законодавства споживчими вважаються кре-
дитні відносини, що виникають у зв’язку з на-
данням коштів (не більше двадцяти п’яти ти-
сяч доларів США) для задоволення особистих, 
сімейних, домашніх та сільськогосподарських 
потреб. Встановлюються «справедливі» пра-
вила надання кредиту, максимальний розмір 
платежів, правила продажу товарів з розстро-
ченням та відстроченням платежу, спеціальні 
застереження в контрактах тощо. Особливу 
увагу присвячується способам судового за-
хисту кредитора, регламентуються випадки, 
в яких суд має право звертати стягнення на 
майно, що виступає способом забезпечення 
кредитного зобов’язання та накладати арешт 
на майно боржника. На законодавчому рів-

ні закріплюється право споживача на до-
строкове повернення кредиту без стягнення 
будь-яких процентів або штрафів; при цьому, 
якщо такі проценти вже були сплачені, вони 
підлягають відповідному зменшенню. Зако-
нами США гарантується право споживача на 
отримання повної і достовірної інформації 
про умови кредитування. Остання має бути 
чітко і однозначно зрозумілою для споживача 
[9, с. 58-59].
Корисними для втілення в національне 

правове регулювання відносин споживчого 
кредитування є встановлені в американсько-
му законодавстві правила щодо надання спо-
живачу достовірної інформації про «дійсну 
вартість кредиту» (the true coast of credit) [10, 
с. 44], а також детальна регламентація так 
званих «кредитних звітів про споживача». 
Так, встановлюється, що кредитор має право 
звернутись до спеціальних агенцій з метою 
отримання інформації про кредитоспромож-
ність споживача, його особистість, репутацію, 
спосіб життя, наявність можливості не повер-
нення ним отриманої суми кредиту та інших 
відомостей, що мають значення для прийнят-
тя рішення стосовно спроможності споживача 
задовольнити вимоги, які пред’являються в 
межах укладеного кредитного (а разом з ним і 
страхового) зобов’язання. Законом США «Про 
достовірні кредитні звіти» вводиться заборо-
на дискримінації у будь-якій сфері кредитної 
діяльності, враховуючи рекламу, подачу та 
розгляд кредитних заяв, оцінку кредитоспро-
можності, облік та погашення заборгованості 
за кредитом. Вказаний закон вводить забо-
рону дискримінації за ознаками статі, сімей-
ним станом, віком, расою, кольором шкіри, 
релігією, національним походженням тощо. 
При цьому встановлюється, що кредитори не 
можуть вимагати надання споживачем інфор-
мації про його сімейний стан, спроможність 
та відношення до народження дітей, дже-
рело доходів та ін. Під час оцінки кредито-
спроможності споживача кредитор не вправі 
враховувати відомості, що містяться у теле-
фонних довідниках.

Висновки
На підставі викладеного можна зробити 

висновок, що в європейських країнах дого-
вори про надання споживчого кредитуван-
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SUMMARY 
Article is devoted to investigation of legal 

regulation of consumer credit relations in the 
legal systems of other countries. It is understood 
that in European countries agreements providing 
consumer credit got their legal regulation in the 
last century at the level of legislation and therefore 
the practice of the relevant institution are deprived 
of the gaps that exist in the national legal system. 
Being argued the need to bring national legislation 
in line with international best practice.

ня отримали свою правову регламентацію 
ще в минулому столітті на рівні окремих за-
конодавчих актів, у зв’язку з чим практика 
використання відповідного інституту вже по-
збавлена тих прогалин, що існують у вітчиз-
няній правовій системі. Зокрема, мова йде 
про невизначеність в українському законо-
давстві питань, пов’язаних з застосуваннями 
банками оманливої реклами умов кредиту-
вання, неповне розкриття ними інформації, 
складностями, що виникають під час оцінки 
кредитоспроможності позичальника, стату-
су кредитного посередника, встановленням 
несправедливих умов договорів споживчо-
го кредиту, нав’язування банками та інши-
ми установами додаткових і супутніх послуг, 
відсутності однакових вимог до кредиторів 
тощо. Звідси цілком зрозумілим є прагнення 
вітчизняних законодавців наблизити норма-
тивно-правове регулювання досліджуваних 
відносин до Європейського рівня особливо 
сьогодні, коли відбувається реалізація загаль-
нодержавної стратегії Євроінтеграції. Украй 
необхідним вбачається здійснення заходів 
щодо забезпечення гарантій прав споживачів 
при застосуванні споживчого кредитування, 
формуванні механізмів захисту зазначених 
прав у разі їх порушення. На законодавчому 
рівні слід закріпити обов’язок кредитора на-
давати споживачу повну інформацію, а також 
визначити відповідальність кредиторів за на-
дання недостовірної чи неповної інформації 
про кредитування. Слід нормативно врегу-
лювати надання широкого спектру банків-
ських послуг у сфері роздрібного споживчого 
кредитування та іпотеки; забезпечити захист 

прав громадян під час використання таких 
кредитів; спростити процедури звернення 
стягнення на предмет застави з боку кредит-
них організацій; розширити перелік способів 
забезпечення виконання зобов’язань; уніфі-
кувати процедури задоволення забезпечених 
заставою вимог кредиторів, у тому числі у ви-
падках, не пов’язаних з ліквідацією та бан-
крутством боржника.
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена дослідженню право-

вого регулювання відносин споживчого кре-
дитування в правових системах інших країн. 
Встановлюється, що в європейських країнах 
договори про надання споживчого кредитуван-
ня отримали свою правову регламентацію ще в 
минулому столітті на рівні окремих законодав-
чих актів, у зв’язку з чим практика викорис-
тання відповідного інституту вже позбавлена 
тих прогалин, що існують у вітчизняній право-
вій системі. Аргументується необхідність при-
ведення національного законодавства у відпо-
відність до найкращої міжнародної практики.
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Спадковий договір як правовий інсти-
тут є новацією у вітчизняному закодавстві 
і врегульований законодавцем лише з 
прийняттям Цивільного кодексу України 
(далі – ЦК) у 2003 році. У той час, як у 
багатьох країнах світу цей інститут є ши-
роко розповсюдженим, а порядок укла-
дення й виконання спадкових договорів 
детально регламентований законодав-
ством, у нашій країні спадковий договір 
дотепер поступається усталеним інсти-
тутам спадкування за законом та запові-
том. Разом з тим, у зв’язку з відсутністю 
відповідного інституту в раніше чинному 
цивільному законодавстві, питання теорії 
спадкового договору на момент прийнят-
тя нового ЦК України не були предметом 
дослідження, що зумовило спірність низ-
ки положень, присвячених йому норм. 
Виняток складають кілька наукових ста-
тей а саме Майданника Р.А. «Спадкови до-
говір у цівільному праві», Мічуріна Є.О. « 
Спадковий договір: практика застосуван-

ня та співвідношення з іншими правочина-
ми», Васильченко В.В « Юридична сутність 
інституту спадкового договору та його місце 
в системі цивільного права», Кучеренко Д.С. 
«Спадковий договір : теорія та практи-
ка», коментарі до ЦК України а також на-
вчальна література.
Багато дискусійних питань виникає, 

коли йдеться про місце спадкового догово-
ру в структурі ЦК України. Очевидно, що, 
як і будь-який інший договір, спадковий 
договір, у випадку його укладення, перед-
бачає виникнення певних зобв’язань між 
його сторонами. Саме тому законодавець 
визначив за доцільне включити спадковий 
договір до Книги шостої «Спадкове право», 
що регламентує спадкові відносини, тим са-
мим констатуючи його тісний зв’язок його 
із спадкуванням [1,с.735] 
Спадковий договір має основну і додат-

кову мету (causae). Основна мета (causae) 
спадкового договору полягає у визначен-
ні юридичної долі належного відчужувану 
майна на випадок смерті власника. Додат-
кову мету спадкового договору становить 
зустрічне надання у вигляді визначених 
дій майнового і немайнового характеру, 
що мають бути вчинені набувачем. Спад-
ковий договір може передбачати зустрічне 
надання у вигляді вчинення виключно дій 
немайнового характеру, що не є підставою 
для визнання такого дговору недійсним, 
оскільки таке зустрічне надання не супе-
речить юридичній меті та оплатному ха-
рактеру спадкового договору [2, с. 364].

Статья посвящена новому правовому ин-
ституту гражданского права - наследствен-
ному договору. Рассмотрено понятие и юри-
дическую характеристику наследственного 
договора. Выяснено существенные условия 
наследственного договора . Особое внимание 
уделено порядку заключения и нотариального 
удостоверения наследственных договоров .

Ключові слова: спадковий договір, спадкування, 
нотаріальне посвідчення, відчужував, набувач.
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Згідно з Положеннями частини 1 ст. 628 
ЦК України зміст договору визначається 
як сукупність умов (пунктів), визначених на 
розсуд сторін і погоджених ними, та умов, 
які є обов’язковими відповідно до актів ци-
вільного законодавства.
Переважна більшість цивільно-право-

вих норм, які визначають умови договорів, 
має диспозитивний характер, тобто сторо-
ни в договорі можуть відступити від поло-
жень закону і врегулювати свої відносини 
на власний розсуд. Саме диспозитивними 
за своїм характером є норми Цивільного 
кодексу, які стосуються змісту спадкового 
договору.
Так, у ст. 1302 ЦК України у визначенні 

спадкового договору лише згадується про 
те, що набувач зобов’язується виконувати 
розпорядження іншої сторони (відчужува-
на), а у випадку його смерті набуває право 
власності на майно відчужувача. При цьо-
му не вказується ні на те, про які розпо-
рядження йдеться, ні на те, у якому обсязі 
(повністю чи частково) майно відчужувача 
переходить до набувача. Отже, і одну, й 
іншу умови сторони можуть визначити на 
свій розсуд.
Істотними умовами спадкового догово-

ру є його предмет, яким виступає майно 
відчужувача, та умови вчинення дій на ви-
конання його особистого розпорядження.
Разом з тим, договором може бути вста-

новлено, що його окремі умови визнача-
ються відповідно до тих чи інших норм ак-
тів цивільного законодавства (наприклад, 
щодо визначення моменту переходу права 
власності на майно, доля частини спадково-
го майна, не охопленої спадковим догово-
ром, тощо). 
Чітке визначення умов, на яких уклада-

ється спадковий договір, має суттєве зна-
чення, оскільки від цього залежить вста-
новлення переліку конкретних договірних 
прав і обов’язків сторін цього договору, а 
також вимоги стосовно належного вико-
нання зобов’язань.
Визначаючи вимоги до змісту спадко-

вого договору, яких мають дотримуватися 
при його укладенні, слід враховувати за-
гальне положення цивільного права сто-
совно того, що у залежності від їхнього 

юридичного значення всі договірні умови 
можна звести до трьох основних груп: іс-
тотні, звичайні і випадкові.
Визначення істотних умов договору за-

лежить, насамперед, від суті відносин сто-
рін. Будь-яка зі сторін може визнати недо-
статніми ті умови, що названі істотними у 
законі або є необхідними для договору да-
ного виду і зажадати включення у договір 
додаткових умов, без яких угода її не вла-
штовує. У цьому випадку такі умови також 
набувають значення істотних.
Так, за загальним правилом, оцінка 

вартості дій, які має виконати набувач, 
як слідує зі ст. 1305 ЦК України, не на-
лежить до істотних умов спадкового до-
говору. Однак, якщо відчужувач хотів 
укласти договір тільки з дотриманням 
даної умови, а набувач не згоден з такою 
вимогою, то не можна вважати такий до-
говір укладеним тільки тому, що досягну-
то згода сторін щодо загального переліку 
обов’язків набувача, порядку та часу їх-
нього виконання.
Для укладення спадкового договору 

необхідним є досягнення згоди сторін за 
всіма істотними його умовами, якими є ви-
значення майна, що має перейти до набу-
вача після смерті відчужувача, визначення 
переліку, характеру, порядку і строку вико-
нання дій набувачем [3, с. 413],
Крім істотних, можуть бути й звичайні 

умови договору. Звичайними називають ті 
умови, які передбачені нормативними ак-
тами. На відміну від істотних, вони не по-
требують узгодження сторонами, оскільки 
автоматично набирають чинності з момен-
ту укладення договору. Тому відсутність у 
змісті договору звичайних умов не впливає 
на його дійсність. Наприклад, якщо при 
укладенні спадкового договору сторони не 
домовилися про те, хто буде здійснювати 
контроль за виконанням спадкового дого-
вору після смерті відчужувача, автоматич-
но вступає в дію умова, передбачена абза-
цом другим частини 3 ст. 1307 ЦК України, 
згідно з якою за відсутності спеціально 
призначеної відчужувачем з цією метою 
особи, контроль за виконанням спадкового 
договору здійснює нотаріус за місцем від-
криття спадщини.
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До того ж можуть бути й випадкові 
умови включені у договір за розсудом сто-
рін. Так само, як і звичайні умови, вони не 
впливають на факт укладення договору і на 
його дійсність. Але на відміну від звичай-
них умов, які передбачаються безпосеред-
ньо законом і починають діяти внаслідок 
одного лише факту укладення договору, 
випадкові умови набувають юридичного 
значення лише тоді, коли вони включені 
самими сторонами в договір. Їхня відсут-
ність, так само, як і відсутність звичайних 
умов, не тягне недійсності укладеного до-
говору. Крім того, відсутність випадкових 
умов лише в тому випадку тягне визнання 
договору .недійсним, якщо зацікавлена сто-
рона доведе, що вона вимагала узгодження 
даної умови.
До істотних умов спадкового договору 

можна віднести його предмет, а саме май-
но відчужувача. Відповідно до статті 190 
Цивільного кодексу України таким майном 
можуть бути окрема річ або сукупність ре-
чей, а також майнові права та обов’язки.
Спадковий договір фактично має два 

предмети – основний і допоміжний. Осно-
вним предметом цього договору є передача 
у власність набувача майна, яке належить 
відчужувачеві і переходить у власність на-
бувача у випадку смерті відчужувача. Це 
можуть бути індивідуально визначені речі 
(колекція картин, цінна бібліотека) або 
речі, визначені родовими ознаками, рухо-
ме і нерухоме майно (квартира, будинок, 
дача, земельна ділянка, автомобіль).
Основний предмет спадкового договору 

передбачає встановлення речового права у 
вигляді права власності набувача щодо ви-
значеного майна відчужувача на випадок 
смерті останнього. Допоміжний предмет 
становлять дії набувача на виконання осо-
бистого розпорядження відчужувача відпо-
відно до спадкового договору [2, с. 365].
Можна зробити висновок, що метою 

спадкового договору є передача відчужу-
вачем свого права власності іншій особі. 
Основна мета спадкового договору – ви-
значення юридичної долі належного від-
чужувану майна на випадок його смерті, а 
додаткова – зустрічне вчинення набувачем 
дій майнового та/або немайнового харак-

теру, що визначені в спадковому договорі. 
При цьому визначення в спадковому до-
говорі необхідності вчинення набувачем 
лише тільки дій немайнового характеру не 
суперечить юридичній меті спадкового до-
говору, а тому такий спадковий договір та-
кож буде чинним для його сторін.
Змістом спадкового договору може бути 

зобов’язання набувача виконати будь – які 
дії майнового або немайнового характеру.
Статтею 1304 Цивільного кодексу Укра-

їни визначено, що спадковий договір укла-
дається у письмовій формі і підлягає нота-
ріальному посвідченню. Він підписується 
сторонами у присутності нотаріуса і підля-
гає нотаріальному посвідченню за місцем 
перебування основної частини спадкового 
майна [4]. У разі недодержання сторонами 
вимоги закону про нотаріальне посвідчен-
ня спадкового договору він визнається ні-
кчемним.
Якщо предметом спадкового договору 

є майно, яке підлягає державній реєстра-
ції, нотаріус у тексті договору зазначає про 
необхідність його реєстрації у відповідному 
реєструвальному органі після смерті відчу-
жувача.
Державній реєстрації у Спадковому 

реєстрі підлягають: заповіти і спадкові до-
говори, посвідчені нотаріусами, консуль-
ськими установами України, посадовими та 
службовими особами, що зазначені в стат-
тях 1251 і 1252 Цивільного кодексу Украї-
ни, статті 37 та частині першій статті 40 За-
кону України «Про нотаріат.».
При посвідченні спадкового договору 

нотаріус накладає заборону на відчуження 
майна і таким чином додатково «підтвер-
джує обсяг майна, що підлягає майбутньо-
му відчуженню» [5, с. 4].
Про майно, на яке накладена заборона 

відчуження у встановленому порядку, нота-
ріус робить запис у всіх примірниках дого-
вору. У разі смерті відчужувача нотаріус зні-
має заборону відчуження майна [6, с. 114].
Також слід зазначити, що якщо за жит-

тя відчужувана набувач помер до того, як 
виконав умови договору, спадковий дого-
вір вважається припиненим. За бажанням 
відчужувача ним може бути укладений но-
вий спадковий договір із спадкоємцями на-
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бувача, який помер. Однак у кожному разі 
спадкоємці набувача мають право вимагати 
від відчужувача відшкодування витрат на 
виконання спадкового договору в тій час-
тині зобов’язань, які були виконані набува-
чем до смерті останнього.
У разі коли виконанню обов’язків на-

бувачем перешкодила його смерть, що ста-
лася після смерті відчужувача, спадкоємці 
набувача можуть виконати зобов’язання 
щодо спадкового договору. В цьому випад-
ку вони набувають прав набувача, передба-
чених спадковим договором. Якщо ж вони 
відмовляються виконати обов’язки набува-
ча, встановлені договором, то його слід вва-
жати розірваним.
Відомості про припинення дії договору 

та зняття заборони відчуження майна, яке 
є предметом спадкового договору, нотаріус 
вносить до Єдиного реєстру заборон відчу-
ження нерухомого майна.
Нотаріальна форма вчинення спадко-

вого договору дозволяє найбільш адекват-
но, документально закріпити прояв волі 
контрагентів і тим самим забезпечити до-
кази дійсної спрямованості їх намірів. Дій-
сність договору передбачає єдність волі та 
волевиявлення сторін, що його укладають. 
Тому якщо волевиявлення хоча б одного 
з учасників не буде вільним і не відпові-
датиме його внутрішній волі, за наявності 
визначених законом умов, договір може 
бути за позовом заінтересованої сторони 
визнаний судом недійсним. З цієї ж при-
чини не матиме значення дійсного пра-
вочину волевиявлення сторін, вчинене 
ними для приховання іншого правочину. 
Наприклад, якщо буде встановлено, що 
контрагенти насправді мали на меті вчи-
нити договір довічного утримання, а не 
спадковий договір. Ці два договори дуже 
схожі, однак мають досить суттєву різни-
цю, яка полягає в тому, що на відміну від 
договору довічного утримання у спадко-
вому договорі момент його укладення не 
пов’язується з передачею майна, а право 
власності на майно переходить лише у разі 
смерті відчужувача. Набувач за спадковим 
договором не набуває жодних прав на 
майно відчужувана за його життя, а лише 
можливість права на майно в майбутньому, 

тобто здійснення цього права відстрочене 
до моменту відкриття спадщини. На відмі-
ну від спадкоємця за законом чи за запові-
том набувач не має потреби в особливому 
акті прийняття майна після смерті відчу-
жувача, оскільки необхідне для цього во-
левиявлення вчинено вже безпосередньо 
при укладенні договору.
Ст. 1304 Цивільного кодексу України не 

містить вказівки на те, що сторони мають 
особисто підписати договір.
Обмеження можливості укладення 

спадкового договору через представників, 
які діють на підставі довіреності, випливає 
із особисто-довірливого характеру цього 
договору. Цей договір є «договором доброї 
совісті», тобто правочином, безпосередньо 
пов’язаним з особистими якостями відчу-
жувача. Тому він має бути вчинений лише 
особисто сторонами, які його укладають [7, 
с. 875].
У випадках, коли відчужувач не може 

вчинити підпис особисто (через хворобу, 
фізичні вади тощо), за аналогією закону-
(ст. 8 ЦК України), що регулює вчинення 
письмового правочину, спадковий договір 
може бути підписаний іншою особою. У 
цьому разі він вчиняється у присутності но-
таріуса, заповідача та особи, яка його під-
писує.
Висновки. Отже, спадковий договір є 

укладеним, якщо сторони в належній фор-
мі досягають згоди з усіх істотних умов до-
говору.
Спадковий договір укладається у пись-

мовій формі і підлягає нотаріальному по-
свідченню, а також державній реєстрації у 
Спадковому реєстрі в порядку, затвердже-
ному Кабінетом Міністрів України.
Спадковим реєстром є електронна база 

даних, яка містить відомості, зокрема, про 
посвідчені спадкові договори.
Оскільки метою цього договору є пере-

дача відчужувачем свого права власності ін-
шій особі, нотаріус має пересвідчитися, що 
у відчужувача є правовстановлюючі доку-
менти, які підтверджують право власності 
на майно.
У разі недодержання сторонами зазна-

чених вимог спадковий договір визнається 
нікчемним.
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SUMMARY 
The article is devoted to the new legal institution 

of civil law - The concept of succession agreement 
and the legal characterization of the hereditary 
contract. It was found the essential terms of the 
contract of inheritance . Particular attention is 
paid to the order of the conclusion and notarization 
of the hereditary contract 

Зазначені умови мають істотне юридич-
не значення і застосовуються незалежно від 
того, чи є предметом спадкового договору 
нерухоме або рухоме майно.
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АНОТАЦІЯ 
 Стаття присвячена новому правовому 

інституту цивільного права – спадковому до-
говору. Розглянуто поняття та юридичну ха-
рактеристику спадкового договору. З’ясовано 
істотні умови спадкового договору. Особливу 
увагу приділено порядку укладення та нотарі-
ального посвідчення спадкових договорів.



162Íàøå ïðàâî ¹ 6, 2015

Ô³ëîñîô³ÿ ³ ïñèõîëîã³ÿ ïðàâà

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÑÒÀÒÓÑÓ 
ÏÐÈÑßÆÍÎÃÎ ßÊ ÑÓÁ’ªÊÒÀ ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÃÎ 

ÑÓÄÎ×ÈÍÑÒÂÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Постановка проблеми
В Україні суд присяжних утворюєть-

ся виключно при місцевому загальному 
суді першої інстанції для розгляду кри-
мінальних проваджень про злочини, за 
вчинення яких передбачено покарання у 
виді довічного позбавлення волі на під-
ставі клопотання обвинуваченого, або 
одного із обвинувачених. Проте, склад 
суду присяжних, який передбачив за-
конодавець у Кримінальному процесу-
альному кодексі України, не відповідає 
світовим стандартам. Так, згідно з наці-
ональним кримінальним процесуальним 
законодавством суд присяжних склада-
ється із двох професійних суддів та трьох 
присяжних [4].

Актуальність
Суд присяжних є фундаментальною 

частиною будь-якої правової системи. У 
певному сенсі він відіграє важливу роль у 
забезпеченні існування системи криміналь-
ного правосуддя на благо суспільства, а не в 
інтересах політичних лідерів чи олігархів. 
Це сприяє не тільки оздоровленню систе-
ми кримінального правосуддя, але також 
і оздоровленню суспільства, де політичні 
лідери чи олігархи не можуть зловживати 
системою кримінального правосуддя, щоб 
змусити замовчати своїх опонентів. Тому 
реальний інститут присяжних – це більше 
ніж, просто елемент правосуддя – це справ-
жня демократія і свобода в громадянському 
суспільстві, всебічний прогресивний розви-
ток такого суспільства.

Ступінь наукової розробки проблеми
Дослідження даної теми торкали-

ся у своїх працях багато відомих вче-
них, зокрема: А. М. Бернюков, В. С. Бі-
гун, М. В. Костицький, В. Т. Маляренко, 
В. Я. Марчак, С. П. Погребняк, Т. І. При-
сяжнюк, О. О. Сидорчук, Т. А. Скура-
товська, М. І. Ставнійчук, О. В. Стовба, 
В. М. Тернавська, Ю. С. Шемшученко, 
В. Ю. Шепітько, В. І. Шишкін та ін., про-
те, цей правовий інститут є малодослідже-
ним, внаслідок чого виникає багато про-
блемних питань та спорів з приводу його 
теоретичних положень серед вчених. Крім 
того, законодавчо закріплена форма функ-
ціонування суду присяжних в Україні, на 

В статье раскрываются особенности 
формирования списка присяжных и соста-
ва суда присяжных для рассмотрения уго-
ловных производств в местном суде. Автор 
подчеркивает, что граждане, определенные 
как присяжные к рассмотрению уголовных 
производств в суде первой инстанции, на не-
который период времени пользуются полно-
мочиями судьи, становятся носителями 
определенных прав и должны выполнять 
определенные обязанности, следовательно, 
являются субъектами уголовного судопроиз-
водства.

Ключові слова: суд присяжних, права і 
обов’язки присяжного, відправлення правосуддя, 
судочинство.

 ØÓÂÀËÜÑÜÊÀ Ëþñüºíà Ðîìàí³âíà - þðèäè÷íèé ôàêóëüòåò ×åðí³âåöüêîãî 
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Þð³ÿ Ôåäüêîâè÷à, êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê



163

Øóâàëüñüêà Ë.Ð. - Îñîáëèâîñò³ ïðàâîâîãî ñòàòóñó ïðèñÿæíîãî...

думку автора, не виконує поставлених за-
вдань здійснення правосуддя, якого очікує 
суспільство. 

Мета статті
У даному дослідженні на підставі чин-

ного національного законодавства ми спро-
буємо розкрити позитивні та негативні 
особливості правового статусу присяжного 
як суб’єкта кримінального судочинства в 
Україні.

Виклад основного матеріалу
Стаття 124 Конституції України [2] про-

голошує право народу безпосередньо бра-
ти участь у здійсненні правосуддя, зокрема, 
через присяжних. Можливість реалізувати 
своє конституційне право у представни-
ків народу виникло із веденням відповід-
них норм у статті 31 та параграфі 2 Глави 
30 Кримінального процесуального кодексу 
України [4] та Глави 1 і 3 Розділу 3 Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів» [1]. 
Оскільки представників народу залу-

чають у сферу кримінального судочинства 
як присяжних, то вони на визначений пе-
ріод часу стають носіями певних прав та 
повинні виконувати певні обов’язки, отже, 
є суб’єктами кримінального судочинства. 
Розглянемо правовий статус присяжного 
як суб’єкта кримінального судочинства. 
Присяжні під час провадження висту-

пають як судді й усі питання, пов’язані з 
судовим розглядом, судді та присяжні ви-
рішують спільно, крім розгляду питання 
доцільності продовження тримання обви-
нуваченого під вартою до спливу двохмі-
сячного строку з дня надходження до суду 
обвинувального акта, клопотання про за-
стосування примусових заходів медичного 
або виховного характеру чи з дня засто-
сування судом запобіжного заходу у виді 
тримання під вартою. Це питання вирішує 
головуючий у справі – професійний суддя. 
Для повноти дослідження необхідно 

з’ясувати вимоги до громадян, які можуть 
бути призначені присяжними та порядок їх 
призначення. 
З метою затвердження списку присяж-

них територіальне управління Державної 
судової адміністрації України звертається 

з поданням до відповідної місцевої ради, 
що формує і затверджує у кількості, зазна-
ченій у поданні, список громадян України, 
які досягли тридцятирічного віку, постійно 
проживають на території, на яку поширю-
ється юрисдикція відповідного суду, відпо-
відають вимогам статті 61 Закону України 
«Про судоустрій і статус суду» і дали згоду 
бути присяжними [1].
У разі неприйняття місцевою радою 

протягом двох місяців з моменту отриман-
ня подання рішення про затвердження 
списку присяжних територіальне управлін-
ня Державної судової адміністрації Украї-
ни звертається з поданням щодо затвер-
дження списку присяжних до відповідної 
обласної ради.
Список присяжних затверджується на 

два роки і переглядається в разі необхід-
ності для заміни осіб, які вибули зі списку, 
за поданням територіального управління 
Державної судової адміністрації України.
Після затвердження списку присяжних 

такий список передається до відповідного 
суду. Інформацію, що міститься у зазна-
ченому списку, не може бути використано 
для цілей, що не пов’язані із добором при-
сяжних.
Стаття 61 Закону України «Про судо-

устрій і статус суддів» забороняє включати 
до списків присяжних громадян, які:

1) визнані судом обмежено дієздатними 
або недієздатними;

2) мають хронічні психічні чи інші за-
хворювання, що перешкоджають виконан-
ню обов’язків присяжного;

3) мають незняту чи непогашену суди-
мість;

4) є народними депутатами України, 
членами Кабінету Міністрів України, суд-
дями, прокурорами, працівниками органів 
внутрішніх справ та інших правоохорон-
них органів, військовослужбовцями, пра-
цівниками апаратів судів, іншими держав-
ними службовцями, посадовими особами 
місцевого самоврядування, адвокатами, 
нотаріусами, членами Вищої кваліфікацій-
ної комісії суддів України, Вищої ради юс-
тиції;

5) є особами, на яких протягом остан-
нього року накладалося адміністративне 
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стягнення за вчинення корупційного пра-
вопорушення;

6) досягли шістдесяти п’яти років;
7) не володіють державною мовою.
Особа, включена до списку присяжних, 

зобов’язана повідомити суд про вищеви-
кладені обставини, що унеможливлюють її 
участь у здійсненні правосуддя, у разі їх на-
явності.
Автор відзначає як позитив те, що за-

значеною забороною законодавець фактич-
но усунув одну із можливих заінтересова-
них сторін у справах – державу – приймати 
судові рішення у кримінальних проваджен-
нях, оскільки заборонив бути присяжними 
будь-яким державним службовцям, поса-
довим особам місцевого самоврядування, 
представникам правоохоронних органів, 
народним депутатам тощо. Хоча, на думку 
автора, присяжними взагалі не можуть бути 
особи – практикуючі юристи. Присяжні не 
повинні знати законодавство, оскільки для 
цього є професійні судді. Особливість учас-
ті присяжних у кримінальному проваджен-
ні – винести вердикт, яким визнати, що 
сторона обвинувачення зібрала достатньо 
доказів і особа є винною у вчиненні інкри-
мінованого їй діяння.
Крім того, особа, включена до списку 

народних засідателів, не може залучатися 
до розгляду справи як присяжний. Також 
особа, включена до списку присяжних, не 
може залучатися до розгляду справи як на-
родний засідатель.
За наявності вищевикладених обста-

вин голова суду повинен увільнити особу, 
яку було включено до списку присяжних, 
від виконання обов’язків присяжного. Го-
лова суду також увільняє від виконання 
обов’язків присяжного:

1) особу, яка перебуває у відпустці у 
зв’язку з вагітністю та пологами, у відпуст-
ці по догляду за дитиною, а також особу, 
яка має дітей дошкільного чи молодшого 
шкільного віку або утримує дітей-інвалідів 
або членів сім’ї похилого віку;

2) керівника або заступника керівника 
органу місцевого самоврядування;

3) особу, яка через свої релігійні переко-
нання вважає для себе неможливою участь 
у здійсненні правосуддя;

4) іншу особу, якщо голова суду визнає 
поважними причини, на які вона посила-
ється.
Таку особу увільняють від виконання 

обов’язків присяжного за її заявою, пода-
ною до початку виконання цих обов’язків. 
Увільнення від виконання обов’язків при-
сяжного внаслідок відводу (самовідводу) в 
конкретному кримінальному проваджен-
ні здійснюється в порядку, встановленому 
процесуальним законом.
Проаналізувавши чинне законодавство, 

ми вважаємо великим недоліком те, що у 
формуванні списку присяжних бере участь 
держава – територіальне управління Дер-
жавної судової адміністрації України; у за-
твердженні списку присяжних бере участь 
орган місцевого самоврядування.– місцева 
рада; контролює список присяжних голо-
ва суду. Тобто на формування списку при-
сяжних фактично можуть здійснювати свій 
вплив представники виконавчої, законо-
давчої та судової влад на місцях, що робить 
залежними присяжних від цих посадових 
осіб і свого роду може робити їх упередже-
ними щодо розгляду окремих криміналь-
них проваджень. На думку автора, список 
присяжних повинен формуватися шляхом 
автоматизованого випадкового вибору зі 
списку місцевих виборців, які відповідають 
вимогам закону, без участі місцевих рад та 
територіальних управлінь Державної су-
дової адміністрації України. Голова суду, 
організовуючи роботу суддів загалом, ор-
ганізовує формування списку присяжних у 
цьому суді зокрема. 
Добір громадян зі списку присяжних 

для запрошення їх до участі у здійсненні 
правосуддя як присяжних здійснюється за 
допомогою автоматизованої системи доку-
ментообігу суду, яка функціонує у кожному 
місцевому суді [4, п. 2 ч. 1 ст. 35]. 
Письмове запрошення для участі у здій-

сненні правосуддя суд надсилає присяж-
ному не пізніше ніж за сім днів до початку 
судового засідання. Запрошення містить 
інформацію про права та обов’язки при-
сяжного, вимоги до них, а також підстави 
для звільнення від виконання обов’язків. 
Одночасно із запрошенням надсилається 
письмове повідомлення для роботодавця 
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про залучення особи як присяжного. Ро-
ботодавець зобов’язаний звільнити при-
сяжного від роботи на час виконання ними 
обов’язків зі здійснення правосуддя. Відмо-
ва у звільненні від роботи вважається не-
повагою до суду. Присяжний зобов’язаний 
вчасно з’явитися на запрошення суду для 
участі в судовому засіданні. Неприбуття в 
судове засідання без поважних причин вва-
жається неповагою до суду.
З метою нарахування та виплати вина-

городи за час виконання обов’язків у суді 
присяжні, звільнені за основним місцем 
роботи на час виконання обов’язків у суді, 
подають до суду довідку про звільнення 
від роботи та довідку про розмір серед-
ньомісячної заробітної плати за останні 
два місяці, що передують залученню пра-
цівника до виконання обов’язків у суді. 
Середньомісячна заробітна плата обчис-
люється у порядку, встановленому поста-
новою Кабінету Міністрів України від 8 
лютого 1995 р. №100 «Про затвердження 
Порядку обчислення середньої заробіт-
ної плати». Присяжні за час виконання 
обов’язків у суді заробітну плату за осно-
вним місцем роботи не отримують; які пе-
ребувають на пенсії, подають до суду до-
відку про розмір пенсії, видану органом 
Пенсійного фонду за місцем проживання; 
які тимчасово не працюють, подають до 
суду трудову книжку. 
Розмір винагороди присяжним за час 

виконання ними обов’язків у суді обчислю-
ється шляхом множення середньоденного 
заробітку (пенсії) на кількість днів, протя-
гом яких присяжний виконував обов’язки 
у суді. Розмір середньоденного заробітку 
(пенсії) обчислюється шляхом ділення се-
редньомісячної заробітної плати чи пенсії 
на кількість робочих днів (при нормальній 
тривалості робочого часу) місяця, в яко-
му проводиться судове засідання. У разі 
коли середньомісячна заробітна плата чи 
пенсія, з якої провадиться нарахування 
винагороди присяжним за час виконання 
ними обов’язків у суді, нижча за розмір 
прожиткового мінімуму для працездатної 
особи, обчислення розміру винагороди 
провадиться, виходячи з розміру посадо-
вого окладу судді відповідного суду. У разі 

коли присяжний на момент виконання 
обов’язків у суді тимчасово не працює, на-
рахування винагороди провадиться вихо-
дячи з розміру прожиткового мінімуму для 
працездатної особи (в розрахунку на день). 
Виплата винагороди присяжним за час ви-
конання ними обов’язків у суді здійсню-
ється судом за рахунок коштів державного 
бюджету згідно з кошторисом відповідного 
суду. 
Відшкодування витрат на проїзд і на-

ймання житла, виплата добових присяж-
ним провадяться у розмірах, установлених 
Кабінетом Міністрів України для відря-
джень у межах України. Зазначені випла-
ти здійснюються територіальними управ-
ліннями Державної судової адміністрації 
України за рахунок коштів Державного 
бюджету України.
За присяжними на час виконання ними 

обов’язків у суді за місцем основної роботи 
зберігаються всі гарантії та пільги, перед-
бачені законом. Час виконання присяжним 
обов’язків у суді зараховується до всіх ви-
дів трудового стажу. Звільнення присяж-
ного з роботи або переведення на іншу ро-
боту без його згоди під час виконання ним 
обов’язків у суді не допускається.
На присяжних поширюються гаран-

тії незалежності і недоторканності суддів, 
установлені законом, на час виконання 
ними обов’язків із здійснення правосуддя. 
За обґрунтованим клопотанням присяжно-
го заходи безпеки щодо нього можуть ужи-
ватися і після закінчення виконання цих 
обов’язків.
Присяжний у своїй діяльності щодо 

здійснення правосуддя є незалежним від 
будь-якого незаконного впливу, тиску або 
втручання. Втручання в діяльність присяж-
ного щодо здійснення правосуддя є непра-
вомірним і тягне за собою відповідальність, 
установлену законом. Він не зобов’язаний 
давати жодних пояснень щодо суті кримі-
нальних проваджень, які він розглядає у 
складі суду присяжних. Присяжний має 
звернутися з повідомленням про втручан-
ня в його діяльність як присяжного щодо 
здійснення правосуддя до правоохоронних 
органів.
Національне законодавство забезпечує 
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незалежність присяжного: 
1) особливим порядком його включен-

ня у список присяжних та визначення для 
судового розгляду кримінальних прова-
джень;

2) незмінюваністю присяжного під час 
розгляду кримінального провадження;

3) порядком здійснення правосуддя, ви-
значеним процесуальним законом, таємни-
цею ухвалення судового рішення;

4) забороною втручання у здійснення 
правосуддя;

5) забороною будь-яким учасникам кри-
мінального провадження протягом усього 
судового розгляду спілкуватися з присяж-
ними інакше, ніж у порядку, передбачено-
му Кримінальним процесуальним кодек-
сом;

6) відповідальністю за неповагу до осо-
би присяжного як члена складу суду при-
сяжних;

7) вичерпним переліком законодавчо 
установлених випадків усунення присяж-
ного від виконання обов’язків по відправ-
ленню правосуддя;

8) окремим порядком державного фі-
нансування та організаційного забезпечен-
ня діяльності суду присяжних, установле-
ним законом;

9) визначеними законом засобами за-
безпечення особистої безпеки присяжного, 
членів його сім’ї, майна, а також іншими за-
собами їх правового захисту;

10) обов’язком органів державної вла-
ди, органів місцевого самоврядування, їх 
посадових та службових осіб, а також фі-
зичних і юридичних осіб та їх об’єднань 
поважати незалежність присяжних під час 
здійснення ними обов’язків щодо відправ-
лення правосуддя і не посягати на неї [1].
Прояв неповаги до присяжного з боку 

осіб, які є учасниками процесу або присутні 
в судовому засіданні, тягне за собою відпо-
відальність за неповагу до суду.
Присяжні мають посвідчення, зразки 

яких затверджуються Радою суддів Украї-
ни. Посвідчення присяжного підписує та 
вручає голова суду, в якому присяжний 
здійснює правосуддя. 
Порядок провадження в суді присяж-

них передбачений § 2 Глави 30 Розділу ІV 

Кримінального процесуального кодексу 
України [4]. Згідно з цим порядком про-
курор та суд зобов’язані розтлумачити об-
винуваченому у вчиненні злочину, за який 
передбачене покарання у виді довічного по-
збавлення волі, можливість та особливості 
розгляду кримінального провадження сто-
совно нього судом присяжних. Письмове 
пояснення прокурора обвинуваченому про 
можливість, особливості і правові наслідки 
розгляду кримінального провадження су-
дом присяжних додається до обвинуваль-
ного акта і реєстру матеріалів досудового 
розслідування, які передаються до суду.
Обвинувачений у вчиненні злочину, за 

який передбачене покарання у виді дові-
чного позбавлення волі, під час підготов-
чого судового засідання має право заявити 
клопотання про розгляд кримінального 
провадження стосовно нього судом при-
сяжних.
Після призначення судового розгляду 

судом присяжних головуючий дає секрета-
рю судового засідання розпорядження про 
виклик присяжних у кількості семи осіб, 
які визначаються автоматизованою систе-
мою документообігу суду з числа осіб, які 
внесені до списку присяжних. Письмовий 
виклик має бути вручений присяжному 
під розписку не пізніше ніж за п’ять днів 
до судового засідання. У виклику зазна-
чаються день, час і місце проведення су-
дового засідання, права та обов’язки при-
сяжного, перелік вимог до присяжних, а 
також підстави для увільнення їх від вико-
нання обов’язків, припис про явку, а також 
обов’язок присяжного (чи іншої особи, яка 
одержала виклик для передачі його при-
сяжному) невідкладно повідомити суд про 
причини неможливості явки.
Присяжний при виконанні своїх 

обов’язків щодо відправлення правосуддя 
має право:

1) брати участь у дослідженні всіх відо-
мостей та доказів у судовому засіданні;

2) робити нотатки під час судового за-
сідання;

3) з дозволу головуючого ставити запи-
тання обвинуваченому, потерпілому, свід-
кам, експертам, іншим особам, які допиту-
ються;
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4) просити головуючого роз’яснити нор-
ми закону, що підлягають застосуванню під 
час вирішення питань, юридичні терміни і 
поняття, зміст оголошених у судовому за-
сіданні документів, ознаки злочину, у вчи-
ненні якого обвинувачується особа.
Також присяжний має ряд процесуаль-

них обов’язків:
1) правдиво відповісти на запитання 

головуючого і учасників судового прова-
дження щодо можливих перешкод, перед-
бачених Кримінальним процесуальним 
кодексом України або законом, для його 
участі в судовому розгляді, його стосунків 
з особами, які беруть участь у криміналь-
ному провадженні, що підлягає розгляду, 
та поінформованості про його обставини, а 
також на вимогу головуючого подати необ-
хідну інформацію про себе;

2) додержуватися порядку в судовому 
засіданні і виконувати розпорядження го-
ловуючого;

3) не відлучатися із залу судового засі-
дання під час судового розгляду;

4) не спілкуватися без дозволу голову-
ючого з особами, що не входять до складу 
суду, стосовно суті кримінального прова-
дження та процесуальних дій, що здійсню-
ються (здійснювалися) під час нього;

5) не збирати відомості, що стосуються 
кримінального провадження, поза судовим 
засіданням;

6) не розголошувати відомості, які без-
посередньо стосуються суті кримінально-
го провадження та процесуальних дій, що 
здійснюються (здійснювалися) під час ньо-
го, і стали відомі присяжному у зв’язку з ви-
конанням його обов’язків [4, ст. 386].
Наявність у присяжного певного об’єму 

прав і обов’язків щодо відправлення право-
суддя у кримінальних провадженнях відно-
сить його до учасника судового засідання, 
тобто суб’єкта кримінального судочинства. 
Відбір присяжних здійснюється після 

відкриття судового засідання. Головуючий 
повідомляє присяжним, яке провадження 
підлягає розгляду, роз’яснює їм права та 
обов’язки, а також умови їх участі в судово-
му розгляді. Кожен із присяжних має пра-
во заявити про неможливість його участі в 
судовому розгляді, вказавши на причину 

цього, та заявити про самовідвід. Головую-
чий з’ясовує, чи немає передбачених Кри-
мінальним процесуальним кодексом Укра-
їни або Законом України «Про судоустрій 
чи статус суддів» підстав, які перешко-
джають залученню громадянина в якості 
присяжного або є підставою для звільнен-
ня окремих присяжних від виконання їх 
обов’язків, а так само для звільнення при-
сяжних від виконання їх обов’язків за їх 
усними чи письмовими заявами. 
Для з’ясування обставин, що можуть пе-

решкоджати участі присяжного в судовому 
розгляді, прокурор, потерпілий, обвинува-
чений з дозволу головуючого можуть стави-
ти присяжним відповідні запитання. Також 
кожному з присяжних, який з’явився, учас-
ники судового провадження можуть заяви-
ти відвід з підстав, передбачених стаття-
ми 75 і 76 Кримінального процесуального 
кодексу України. Усі питання, пов’язані зі 
звільненням присяжних від участі в роз-
гляді кримінального провадження, а та-
кож із самовідводом і відводом присяжних, 
вирішуються ухвалою суду у складі двох 
професійних суддів, що постановляється 
після проведення наради на місці без ви-
ходу до нарадчої кімнати, крім випадків, 
коли вихід до нарадчої кімнати буде ви-
знаний судом необхідним. У разі якщо суд-
ді не прийшли до одноголосного рішення 
щодо вирішення питання, пов’язаного зі 
звільненням присяжного від участі в роз-
гляді кримінального провадження або са-
мовідводом чи відводом присяжного, при-
сяжний вважається звільненим від участі в 
розгляді кримінального провадження або 
відведеним.
Якщо після виконання вищезазначених 

вимог присяжних залишилося більше необ-
хідної для участі в судовому розгляді кіль-
кості, то присяжні визначаються автомати-
зованою системою документообігу суду з 
числа присяжних, що не були звільнені або 
відведені від участі в розгляді криміналь-
ного провадження. А якщо їх залишилося 
менше необхідної для участі в судовому 
розгляді кількості, то секретар судового за-
сідання за вказівкою головуючого викли-
кає присяжних додатково. Крім того, після 
відбору основних присяжних відбирається 
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двоє запасних присяжних з додержанням 
зазначених у цій статті правил.
Прізвища відібраних основних і запас-

них присяжних заносяться до журналу су-
дового засідання в тому порядку, в якому їх 
було відібрано. Запасні присяжні під час су-
дового засідання постійно перебувають на 
відведених їм місцях і до ухвалення вироку 
можуть бути включені до складу основних 
присяжних у разі неможливості кого-не-
будь з основних присяжних продовжувати 
участь у судовому розгляді. Про заміну ви-
булих основних присяжних запасними суд 
присяжних постановляє ухвалу. Після за-
кінчення відбору основних і запасних при-
сяжних вони займають місця, відведені їм 
головуючим.
За пропозицією головуючого присяжні 

складають присягу такого змісту: «Я, (пріз-
вище, ім’я, по батькові), присягаю викону-
вати свої обов’язки чесно і неупереджено, 
брати до уваги лише досліджені в суді до-
кази, при вирішенні питань керуватися за-
коном, своїм внутрішнім переконанням і 
совістю, як личить вільному громадянину і 
справедливій людині». Текст присяги зачи-
тує кожен присяжний, після чого підтвер-
джує, що його права, обов’язки та компе-
тенція йому зрозумілі.
Присяжний може бути усунутий від по-

дальшої участі в судовому розгляді кримі-
нального провадження у таких випадках:

1) у разі невиконання присяжним 
обов’язків, передбачених частиною другою 
статті 386 Кримінального процесуального 
кодексу України;

2) за наявності обґрунтованих підстав 
вважати, що присяжний у результаті неза-
конного впливу втратив неупередженість, 
необхідну для вирішення питань кримі-
нального провадження відповідно до зако-
ну.
Присяжний може бути усунутий від по-

дальшої участі в судовому розгляді кримі-
нального провадження за ініціативою го-
ловуючого рішенням більшості від складу 
суду присяжних, яке приймається в нарад-
чій кімнаті та оформлюється вмотивованою 
ухвалою. У разі усунення присяжного до 
складу суду включається запасний при-
сяжний, після чого судовий розгляд продо-

вжується, або, у разі відсутності запасного 
присяжного, здійснюється відбір нового 
присяжного в порядку, передбаченому цим 
параграфом, після чого судове проваджен-
ня розпочинається з початку.
Нарадою суду присяжних керує голо-

вуючий, який послідовно ставить на обго-
ворення питання, які вирішуються судом 
при ухваленні вироку, проводить відкрите 
голосування і веде підрахунок голосів. Усі 
питання вирішуються простою більшістю 
голосів. Головуючий голосує останнім. Ніх-
то зі складу суду присяжних не має права 
утримуватися від голосування, крім випад-
ку, коли вирішується питання про міру по-
карання, а суддя чи присяжний голосував 
за виправдання обвинуваченого. У цьому 
разі голос того, хто утримався, додається 
до голосів, поданих за рішення, яке є най-
сприятливішим для обвинуваченого. При 
виникненні розбіжностей про те, яке рі-
шення для обвинуваченого є більш спри-
ятливим, питання вирішується шляхом 
голосування. Кожен із складу суду присяж-
них має право викласти письмово окрему 
думку, яка не оголошується в судовому засі-
данні, а приєднується до матеріалів прова-
дження і є відкритою для ознайомлення. У 
випадку, коли серед більшості складу суду, 
яка ухвалила рішення, відсутні професійні 
судді, головуючий зобов’язаний надати до-
помогу присяжним у складенні судового рі-
шення.
Оскільки присяжний, як суб’єкт кримі-

нального судочинства, користується усіма 
правами та обов’язками судді, то у випад-
ку вчинення ним злочину, він може нести 
кримінальну відповідальність за статтею 
375 Кримінального кодексу України. Та-
кож, він може нести кримінальну відпо-
відальність за розголошення відомостей 
про заходи безпеки щодо особи, взятої під 
захист, розголошення даних оперативно-
розшукової діяльності, досудового розслі-
дування, які йому стали відомі у зв’язку із 
виконанням обов’язків щодо відправлення 
правосуддя [3, ст. 381, 387].
Також Кримінальним кодексом України 

передбачена кримінальна відповідальність 
за погрозу або насильство щодо присяж-
ного, умисне знищення або пошкодження 
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його майна, посягання на життя у зв’язку 
з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням 
правосуддя [3, ст. 377, 378, 379]. 

Отже, на підставі викладеного можна 
зробити наступні висновки:

1) громадяни, визначені як присяжні 
до розгляду кримінальних проваджень в 
суді першої інстанції, на визначений пері-
од часу стають носіями певних прав та по-
винні виконувати певні обов’язки, отже, є 
суб’єктами кримінального судочинства;

2) присяжні під час кримінального про-
вадження користуються повноваженнями 
суддів й усі питання, пов’язані з судовим 
розглядом, вирішують спільно з професій-
ними суддями;

3) недоліком, який впливає на якість 
правосуддя, є те, що у формуванні списку 
присяжних бере участь держава – терито-
ріальне управління Державної судової ад-
міністрації України; у затвердженні списку 
присяжних бере участь орган місцевого са-
моврядування – місцева рада; контролює 
список присяжних голова суду. Тобто на 
формування списку присяжних, фактично, 
можуть здійснювати свій вплив представ-
ники виконавчої, законодавчої та судової 
влад на місцях, що робить залежними при-
сяжних від цих посадових осіб і свого роду 
може робити їх упередженими щодо роз-

гляду окремих кримінальних проваджень;
4) список присяжних повинен форму-

ватися шляхом автоматизованого випад-
кового вибору зі списку місцевих виборців, 
які відповідають вимогам закону, без участі 
місцевих рад та територіальних управлінь 
Державної судової адміністрації України. 
Голова суду, організовуючи роботу суддів 
загалом, організовує формування списку 
присяжних у цьому суді зокрема.
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SUMMARY 
The article describes the features of the formation 

and the composition of the list of jury trial by jury 
for consideration of criminal proceedings in a local 
court. The author stresses that citizens designated as 
jurors to consider criminal proceedings in the court 
of fi rst instance for a period of time, use authority of 
a judge, become bearers of certain rights and must 
fulfi ll certain obligations, therefore, are subject to 
criminal proceedings.

АНОТАЦІЯ 
У статті розкриваються особливості фор-

мування списку присяжних та складу суду 
присяжних для розгляду кримінальних про-
ваджень у місцевому суді. Автор підкреслює, 
що громадяни, визначені як присяжні до роз-
гляду кримінальних проваджень в суді першої 
інстанції, на визначений період часу користу-
ються повноваженнями судді, стають носія-
ми певних прав та повинні виконувати певні 
обов’язки, отже, є суб’єктами кримінального 
судочинства.
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Як відомо, однією з найзатребуваніших 
тем в західноєвропейській філософії права, 
нині є юридична герменевтика. У нашій 
же країні неабияка висока актуальність та-
кого дослідження набуває додаткової ваги 
та особливого значення не в останню чергу 
й через те, що також кратно посилюється 
дефіцитом прояву усієї сутності jus у сучас-
ному українському соціумі. Не буде пере-
більшенням, коли скажемо, що склалось 
важке кричуще становище з пізнанням, 
а відтак і реалізацією права в країні. Не-
правильне розуміння юс на теоретичному 
рівні – це лише півбіди, але значно страш-
ніше – в практичній площині. При цьому, 
перше неодмінно переростає в друге. І на-
впаки, друге, як відомо, неминуче випли-
ває з першого. Якраз окремим особливим 
чином в цьому плані звертає увагу на себе 
та важлива обставина, що характерною 

прикметою сьогоднішнього дня стає все 
більша дисфункціональність при впро-
вадженні jus у житті нашого суспільства. 
Неправильна правозастосування весь час, 
протягом нашого відносно довгого існу-
вання, незмінно супроводжує нас. І це при 
тому всьому, що розкриття сутності jus, не-
ухильне виконання його вимог та припи-
сів відкриває шлях людини до буття. По-
суті, правильне вирішення цього питання 
є юридичним Граалем, що дає кожному 
члену соціуму безумовний захист від кон-
флікту з природою, адже за своїм головним 
призначенням право покликане стримува-
ти та припиняти конфронтаційні процеси 
в середині суспільства. Наразі, про це поки 
що не доводиться говорити як про докона-
ний факт, здійснений в існуючій реальнос-
ті. В нас право до цих пір ще не служить 
надійною опорою та стійким фундаментом 
радикальних перетворень та повсякденних 
рішень. І цей дуже занедбаний стан, в яко-
му перебуває наша правореалізація, вже не 
можна приховати, таке замовчування є зло-
чинним. Але так не повинно більше довго 
тривати та продовжуватися й надалі. Си-
туація не має залишатися такою, оскільки 
даний стан справ не може бути визнаний 
нормальним у країні, що прагне побудува-
ти модель суспільного управління високих 
демократичних стандартів. І особливо ж 
цінним у даному плані постають досліджен-
ня, здійснені саме в межах юридичної гер-
меневтики. Однак, щонайперше для цього 
слід прояснити діахронічну детермінацію її 

В представленной статье осуществляет-
ся диахроническое исследование становления 
методологии юридической герменевтики. 
Согласно этому автором осмысливаются 
ключевые моменты такого процесса в свете 
развития современной западноевропейской 
философско-теоретической мысли. В этом 
плане взгляд на такой важный и актуаль-
ный вопрос юридической науки для нашего 
времени – есть методологически обоснован-
ным и заслуживает на широкое научное вни-
мание.

Ключові слова: право, правова реальність, пра-
вопізнання, правова герменевтика.
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появи, – чого в нашій вітчизняній науці до-
тепер ще не було зроблено.
Відносно публікацій, у яких започатко-

вано розв’язання означеної нами проблеми 
і на які ми спираємось у нашій роботі, то тут 
можна відмітити, зокрема, наступних авто-
рів: Бакаєва А., Віттіш Г., Гадамер Г., Діль-
тей В., Екхарді Х., Лібер Ф., Саммет Дж., 
Фарр Дж., Шлейєрмахер Ф. тощо. Попри 
це, не применшуючи внесок даних вчених 
у розробку теми, слід зазначити, що в їхніх 
роботах лише намічене вирішення зазна-
ченого питання. Тож історія становлення 
правової герменевтики, як основної мето-
дології, функціонуючої в юридичній реаль-
ності, потребує свого подальшого та більш 
глибокого дослідження, – що, відповідно, 
і ставиться нами в якості цілі даної статті. 
Але, насамперед, нагадаємо деякі сучасні 
визначальні риси герменевтичної методо-
логії, для формування уявлення, про що 
далі буде вестися мова в історичному сенсі.
Отже, загальноприйнято, що цен-

тральною герменевтичною категорією, 
якою співвимірюється континуум, є інтер-
претація в її тричленності розуміння-тлу-
мачення-застосування, що, по суті, і стано-
вить об’єкт дослідження даної методології. 
Безпосереднім предметом цієї проблема-
тики виступають межі та зміст тексту, що 
класично уявно ілюструється формулою 
статичного трикутника, де точкою ниж-
ньою лівого кута виступає автор, верши-
ною трикутника є твір, а точкою правого 
нижнього кута – суб’єкт пізнання. Дина-
мічною схемою герменевтичною передачі 
інформації видається зображення наступ-
ної зв’язки ланок: першопочатковий зміст 
– текст – зінтерпретатований результат. У 
цьому відношенні однією із центральних 
проблем виступає питання щодо мож-
ливості поставлення знаку рівності між 
первинним задумом автора та відповід-
но отриманим гносеологічним висновком 
шляхом пізнання існуючого між ними по-
середника, тобто твору. Іншими словами, 
постає питання об’єктивності інтерпрета-
ції. Як ми знаємо, у класичній версії герме-
невтичного трикутника на нього дається 
ствердна відповідь. 
Так, у філософській концепції Ф. Шле-

йєрмахера головним завданням є пізнання 
авторського змісту тексту, зокрема через 
безумовне та повне розуміння його твор-
ця (шляхом перенесення на його місце, 
тимчасово побувши в його «шкурі» у той 
момент, коли він писав), – що тут оголо-
шується цілком можливим. У результаті 
того, що потрібно було лише зрозуміти за-
дум створювача, то питання об’єктивності 
пізнання в меті даного процесу знімалося, 
– воно піднімалося лише в блоці виконан-
ня (тобто труднощів «технічного» здійснен-
ня), пов’язаної з її розкриттям. Дільтеїв-
сько-шлейєрмахерівська герменевтика в 
цьому сенсі пропонувала нам забезпечення 
певним набором критеріїв та методів (зде-
більшого психологічного походження), які 
б мали забезпечувати таку відповідність 
результату інтерпретації. У цьому плані 
пізнання нагадувала певного роду археоло-
гічні розкопки з метою встановити первин-
но-запрограмовану початковість смислу за 
залишками слідів духу Іншого.
Онтологічна ж герменевтика, з одного 

боку, прагне позбавитись відмінностей між 
об’єктивністю та суб’єктивністю, стираючи 
між ними розрізнення. Тут більше не пе-
редбачається протиставляння інтерпрета-
тора з предметом пізнання: в цьому просто 
відпадає необхідність. Екзистенціальний 
етап розвитку показав нам кардинально 
іншу позицію: суверенне буття твору, неза-
лежне та власне життя-існування останньо-
го як від самого автора, так і перекладача. 
У зв’язку з таким знеособленням тексту по 
відношенню до його творця, він постав як 
самодостатня конструкція, що дескрептив-
но розкриваючись в недосконалому світі 
належного, вже сам пропонує надиктувати 
свою інтерпретацію суб’єкту, розкриваючи 
свої приховані змісти. Пізнання стало влас-
ною та особистою справою дослідника.
По суті, в екзистенціалізмі своєрідним 

чином відбулась абсолютизація шлейєр-
махерівської вимоги-максими зрозуміти 
автора краще, ніж він себе сам. Відтепер, 
скоріше слід вже було ліпше пізнати твір, 
ніж це зробив його творець. За такого під-
ходу автор вже не був зв’язаний по руках 
та ногах авторським змістом. Таким чином, 
стало більше не важливим з’ясування того, 
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що хотів сказати автор. Тепер вже головна 
мета – зрозуміти сам твір, безвідносно до 
його безпосереднього створювача. Відтак, 
інтерпретатор де-факто заміщав собою ав-
тора, сам ним ставав, наділяючи текст своїм 
значенням, наповнюючи його тим змістом, 
який суб’єкту примусово вказує буття через 
інтерпретований предмет. Твір поставав як 
окрема частина буття, зі своєю власною он-
тичною сутністю, що, однак, для «активно-
го зовнішнього» мала відкрито-релятивну, 
нескінченну систему можливості своїх зна-
чень. Відтак, екзистенціалізм наголошував, 
що немає одного змісту, і все залежить від 
інтерпретатора, який і має вибрати для 
себе один із безлічі змістів, пропускаючи 
через себе текст та впускаючи, інтегруючи 
його у власний світ. Тому кінцеве значення 
ставало глибоко суб’єктивним: дух пови-
нен був зупинитись на одному із інтерпре-
таційних варіантів в силу онтообставин, що 
склалися на момент пізнання.
Примиренням гострої боротьби при-

хильників пошуків в інтерпретаційному 
акті лише авторського змісту без привне-
сення у віднайдений зміст нічого свого (що 
ще й досі активно відстоюється літератур-
ною герменевтикою) та прибічниками он-
тологічного віднаходження змісту само-
го тексту, стала гадамерівська концепція 
«зближення горизонтів», тобто урівняння 
автора й інтерпретатора, згідно з якою у 
твір завжди вкладається авторська ідея, од-
нак яка прочитується кожною історичною 
традицією щоразу по іншому, відповідно 
до існуючого історичного досвіду. Разом з 
тим немає єдності у розумінні способу піз-
нання – досі існує різнобічне трактування у 
головному рушійному механізмі інтерпре-
тації: дільтеєвська категорія «життя», «чут-
тєві даності» під час феноменологічної ре-
дукції, хайдаггерівське намагання сягнути 
дійсного буття, чи пропагований останнім 
часом метод відкритого діалогу (так званий 
неосократизм). 
Сама ж герменевтична теорія права 

є однією з найстаріших і, водночас, най-
більш дискусійною серед усіх різновидів 
«інтерпретаційних вчень». Її початок мож-
на простежити ще в римській юриспру-
денції. Остання, саме завдяки намаганню 

тогочасних відомих правників розвинути 
законодавче інтерпретаційне мистецтво, 
стала тоді однієї з найрозвинутіших галу-
зей. У спробі вироблення найбільш вда-
лих, ефективних та прийнятних практик 
врегулювання суспільних відносин через 
створення та постійне вдосконалення-уточ-
нення основоположних юридичних понять 
(деякі з яких не втратили своєї актуальнос-
ті й понині), з метою створення найбільш 
справедливого укладу співжиття в Рим-
ській імперії, вони досягли значних вер-
шин. Недаремно, деякі з таких авторитет-
них юристів наділялися правом офіційного 
тлумачення законів у своїх коментарях до 
них. Так, наприклад, важливим герменев-
тико-правовим артефактом в цьому плані є 
«Дигести Юстиніана» [2].
Відтак, уся ця першопочаткова право-

ва герменевтика не мала методологічний 
статус та носила характер лише юридич-
ної техніки риторичного аргументування. 
Про це говорить і дослідниця Бакаєва: 
«Питання тлумачення права в стародавній 
час і середні століття були предметом ри-
торики і розглядалися в безпосередньому 
взаємозв’язку з топікою і теорією статусів. 
Для вирішення правових проблем була 
створена теорія тлумачення тексту – рито-
рична доктрина статусів. Розгляд справи 
по статусах – спроба формалізувати інтер-
претацію законодавчого тексту або визна-
чити поле, в якому буде розгортатися юри-
дична аргументація і здійснюватися вибір 
рішення. Поняття статусу запозичене у 
греків, які мали на увазі під ним підставу 
для виникнення спору, суть справи. Визна-
чивши суть спору, необхідно далі оцінити 
те чи інше діяння відповідно до приписів 
тексту закону. Для цього необхідно було 
виробити прийоми інтерпретації правових 
текстів, які спочатку розглядалися як під-
види статусів ... І хоча питання тлумачення 
права і пізніше перебували в центрі юри-
дичних досліджень, на довгий час зникло 
усвідомлення їх зв’язку з риторикою і то-
пікою. Погляди дослідників звернулися до 
герменевтики» [1, c. 8-9].
Попри це, науково-усвідомлене та сис-

темно-методологічне використання термі-
ну «правова герменевтика» було відкладе-
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но на декілька віків та було вжито значно 
пізніше. Чи не першими історично у цьому 
плані можна відзначити, зокрема, німець-
кого юриста Х.Г. Екхарта (1716-1751).-
У своєму дослідженні «Юридична герме-
невтика: в двох частинах» (1750) [3], він 
наводить найвдаліші приклади інтерпре-
тацій в галузі цивільного права давньорим-
ськими юристами, коментуючи принципи 
тлумачення, якими вони при цьому корис-
тувалися. Згодом цей термін можна зустрі-
ти вже в іншого німецького юриста Г.Г. 
Віттіша (1777 – бл. 1855) у його універси-
тетському дослідженні «Субсидіарні прин-
ципи юридичної герменевтики» (1799) [7]. 
Цей вчений не тільки аналізує давньорим-
ські логіко-інтерпретаційні принципи, але 
й намагається застосувати їх вже при по-
будові сучасної системи цивільного права. 
Підтримав такий задум ще один відомий 
на той час німецький правник Й.Г. Сам-
мет (1719-1796) у виданій посмертно праці 
«Герменевтика права» (1801) [6].
У цьому зв’язку, варто погодитися із 

думкою Бакаєвої про те, що «у середні 
століття починає формуватися юридична 
герменевтика як мистецтво тлумачення 
правових текстів. У Новий час більшість 
дослідників, які використовували юридич-
ну герменевтику, обмежувалася повторен-
ням і коментуванням правил тлумачення, 
сформульованих ще римськими юристами 
і збережених в Дигестах Юстиніана, зрідка 
роблячи деякі поправки і доповнення» [1, 
c. 9]. Відтак, «під час періоду становлення 
і розвитку юридичної герменевтики було 
зроблено багато відкриттів, які дають ве-
ликий матеріал для роздумів не так юрис-
там-практикам, скільки вченим, які нама-
гаються побудувати універсальну теорію 
розуміння, або вченим, які розробляють 
теорію аргументації» [1, c. 10-11].
На початку ХІХ ст. поняття юридич-

ної герменевтики поступово вводиться у 
німецькі юридичні підручними, потім за-
кріплюється у вищій школі інших захід-
ноєвропейських країнах. Причому, ви-
користання даного терміну безперервно 
вдосконалюється, уточнюється, оновлюєть-
ся його зміст шляхом осучаснення; він все 
більше відривається від прив’язки його до 

античних римсько-правових інтерпрета-
ційних практик та знаходить все більший 
вжиток у безпосередній тогочасній право-
реалізації. Більше того, завдяки переселен-
ців до Нового світу, цей термін міцно вхо-
дить й у науковий обіг США.
Не в останню чергу до такої експорт-

ної популяризації доклав руку, зокрема, 
відомий німецько-американський юрист 
Ф. Лібер (1800-1872). Так, перебравшись у 
1827 р. до Бостона через політичні переслі-
дування, він активно продовжує тут займа-
тися герменевтико-правовими питаннями, 
випустивши в двох номерах 1937-1938 рр. 
тодішнього авторитетного журналу «Аме-
риканський юрист та право» свою працю 
під назвою «Правова та політична герме-
невтика або принципи тлумачення і побу-
дови в галузі права та політики» [5]. Причо-
му, як справедливо вказує американський 
вчений Дж. Фарр, у своєї роботі, спеціаль-
но присвяченій дослідженні філософсько-
юридичних ідей Лібера Ф., «Герменевтика 
з’явилася на землі, готовій до інтерпрета-
ційних роздумів» [4, с. 84], відкривши для 
американської наукової громадськості нову 
сферу думки. Як далі пояснює цей сучасний 
науковець: «Це нове поле думки не було аб-
солютно новим ні для Лібера, ні для когось 
іншого … Але … Лібер був одним із перших 
авторів, якщо не найпершим автором аме-
риканської книги «по «герменевтиці», явно 
так названої. Він також допоміг розширити 
застосування герменевтики до правових та 
політичних речей. Попереднє використан-
ня було обмежене в основному теологічни-
ми колами в Великобританії та Америці та 
в філологічних колах Германії. Звичайно, 
що на карту було поставлено значно біль-
ше аніж цей термін; це вже були ті самі ме-
тоди інтерпретації та будівництва в новій 
республіці … Америка ж була відома своїми 
сперечаннями, політичною пихатістю та 
богословськими суперечками» [4, с. 84]. Лі-
берівська герменевтика, таким чином, мала 
стати науковою основою, що забезпечува-
ла б практику для високих демократичних 
стандартів, закладених у політико-правову 
систему США, зокрема, конституційну. Від-
повідним чином, у цих умовах і побудова-
на згадана наукова робота даного вченого, 
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а саме: вона створена у вигляді серії його 
роздумів, в центрі уваги яких знаходяться 
питання про основний закон, ідеї політич-
ної науки, республіканізм та відповідні тех-
нології інтерпретації.
При цьому, є правильним і наступне за-

уваження Дж. Фарра, що «при складанні 
герменевтики, Лібер сподівався викласти 
принципи конституційного тлумачення «як 
рецепт куховарської книги». Але головним 
чином він прагнув уточнити лінгвістичні 
основи і політичні зобов’язання перших 
принципів інтерпретації та будівництва як 
такого. «Немає жодної причини, – сказав 
він, – чому цей термін [герменевтика] не 
повинен використовуватися у всіх науках, 
в яких інтерпретація і будівництво ста-
ють необхідними, коротше у всіх галузях, 
в яких ми зобов’язані встановити почуття 
слів і відрегулювати дії відповідно до їх 
духу і істинного імпорту». Громадяни скла-
дали основну аудиторію для герменевтики, 
і це так задумано, тому що «кожного грома-
дянину необхідно знати, як інтерпретува-
ти та правильно і сумлінно будувати». Ось 
саме для «встановлення найбільш суттєвих 
принципів» герменевтики, тоді був проект 
німецько-американського політолога, який 
збирався розширити її масштаби, політизу-
вати і популяризувати її термінологію, та 
мобілізувати її практичну енергію для гро-
мадян нової конституційної республіки» -
[4, с. 85].
Виклад своїх думок Лібер Ф. починає 

одразу ж простим, але глибоким пояс-
нення необхідності в існуванні герменев-
тики: «Не існує прямого спілкування між 
людськими розумами; які б не були дум-
ки, емоції, концепції, ідеї захвату чи мов-
чазного погодження, як чуттєві заклики 
до інших людей, ми не можемо передати 
наш об’єкт, як те, що переміщується в нас 
всередині, не вдаючись до зовнішнього 
прояву цього, тобто знаків. Людина, стіль-
ки скільки вона знаходиться на Землі, не 
маючи можливості безпосередньої комуні-
кації між індивідуумами, не може обходи-
тися без знаків, що покликані передавати 
вираження її почуттів. Найбільш хвилюю-
чі емоції серця матері, яка спостерігає за 
стражданнями дитини, найбільш абстрак-

тна медитація філософа, піднесена кон-
цепція поета або найвірніша відданість 
мученика в чистій та благородній справі 
не можуть бути більше сприйнятими ін-
шими або повідомлені ним без знаків або 
проявів, ніж найбільш поширені щоденні 
бажання чи наша фізична потреба в хлібі 
насущному або захисті» [5, с. 1]. Як роз-
горнуто пояснює далі цей вчений, таки-
ми знаками послідовно є усне висловлен-
ня, письмове слово, повномірний текст. І 
все це, як доводить Лібер, з необхідності 
потребує інтерпретації, що представляє 
за його висловом не просто «довільність, 
але повинна здійснюватися по правилам». 
«Виробленням та дослідженням останніх, 
– зазначає Лібер, – саме і покликана за-
йматися герменевтика, особлива важли-
вість застосування якої є в сфері політики 
та права».
Лібер намагається пов’язати між собою 

через категорію «інтерпретація» два давніх 
мистецтва: управління суспільством через 
юридичне врегулювання суспільних відно-
син. Слід сказати, що на момент публікації 
даної праці точилося багато суперечок з 
приводу тлумачення конституції США, тож 
його дослідження стало значним внеском у 
розв’язанні даної проблеми. Лібер ствер-
джував, що «основний закон» не терпить 
релятивістського тлумачення, оскільки 
його слова були ретельно виміряні, текст 
максимально відпрацьований. У цілому ж, 
цей вчений розрізняє два види інтерпре-
тації: 1) «мистецтво з’ясовувати істинний 
сенс будь-якої форми слова»; 2) своєрідне 
«будівництво» висновків, як на кресленні, 
повною мірою дотримуючись предметів, 
які знаходяться поза межами прямого ви-
раження в тексті.
Отже,  підсумовуючи охарактеризовує 

здійснений Лібером герменевтичний про-
рив, Фарр Дж. вказує, що це було «таким 
видатним та довгочасним роздумом про 
герменевтику на такій ранній та важливій 
стадії юридичного та політичного терори-
зування в Америці. Більше того, потрібно й 
зважати на залишення без належної уваги 
даної актуальної теми, принаймні, в остан-
ні десятиріччя дев’ятнадцятого століття» 
[4, с. 85].
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І лише тільки у ХХ ст. герменевтико-
юридична теорія отримала більш конкрет-
ний та визначений статус в теорії філосо-
фії права. Це було наслідком щонайменше 
двох різних факторів. По-перше, в ХІХ сто-
літті розпочалася жвава дискусія про мето-
дологію в юриспруденції, яка триває і не 
припиняється донині. В цих дебатах взяли 
участь представники всіх основних рухів й 
шкіл, як природно-правового характеру, 
так і в перших рядах – позитивістського 
спрямування. У ході такого спору юргер-
меневтична теорія запропонувала свій ме-
тодологічний підхід (який служив в якості 
альтернативи і в той же час був конкурен-
том для інших понять), принаймні у феномено-
логічному варіанті онтології права. По-друге, 
в ХІХ ст. Ф. Шлейєрмахер та В. Дільтей ви-
сунули ідею створення загальної філософії 
герменевтики, яка, по суті, мала бути «ме-
тодологією розуміння» для всіх дисциплін 
гуманітарних наук, у тому числі юриспру-
денції. Приписування такої функції герме-
невтики слідувало через сприйняття цими 
авторами антиприродничого підходу. Вони 
бачили перспективу (що має нині тенден-
цію піддаватися критиці) в протиставленні 
методології точних наук (мета яких, на їх 
думку, полягає в тому, щоб роз’яснювати 
явища) гуманітарній сфері. І в цій останній 
галузі знань герменевтика, як підкреслю-
вав, зокрема, Дільтей, мала функцію зро-
зуміти «прояви людського духу» (життя), 
що знаходять своє вираження в мові. За-

лишалося лише адаптувати ці положення в 
юридичній сфері. Однак, як це відбувалося 
на практиці, є вже темою для наступних на-
укових розвідок.
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SUMMARY 
In the presented article diachronic research of 

formation of methodology of a legal hermeneutics 
is carried out. According to it the author 
comprehends the key moments of such process in 
the light of development of modern West European 
philosophical and theoretical thought. In this 
plan a look on such important and topical issue 
of jurisprudence for our time – is methodologically 
reasonable and deserves on broad scientifi c 
attention.

АНОТАЦІЯ 
У представленій статті здійснюється діа-

хронічне дослідження становлення методоло-
гії юридичної герменевтики. Відповідно авто-
ром осмислюються ключові моменти цього 
процесу в світлі розвитку сучасної західноєв-
ропейської філософсько-теоретичної думки. У 
цьому плані погляд на дане важливе та акту-
альне питання юридичної науки для нашого 
сьогодення – є методологічно обґрунтованим 
та заслуговує на широку наукову увагу.
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Постановка проблеми
Визнання того чи іншого джерела пра-

ва елементом системи права залежить від 
того, до якого виду правових систем тя-
жіє національний правопорядок. У на-
уці міжнародного приватного права (далі 
– МПП) є декілька точок зору щодо видів 
форм права. Одні вчені розрізняють чоти-
ри види джерел МПП: 1) внутрішнє, тобто 
національне законодавство держави; 2) су-
дову та арбітражну практику; 3) міжнарод-
ні договори; 4) міжнародні та торговельні 
звичаї. Окремі автори називають три види, 
об’єднуючи внутрішнє законодавство і 
судову та арбітражну практику єдиним 
терміном – внутрішньодержавне законо-

В статье определены формы права, при-
меняемые для регулирования международных 
частных отношений с иностранным элемен-
том. Проанализированы отдельные виды ис-
точников международного частного права. 
Установлено, какие нормы национального за-
конодательства регулируют международные 
частные отношения. Определены условия 
применения международного договора и меж-
дународного обычая как регуляторов частных 
отношений с иностранным элементом. Оха-
рактеризована роль судебного прецедента для 
регулирования частноправовых отношений с 
иностранным элементом.
Ключові слова: форма права, джерела права, на-

ціональне законодавство, міжнародний договір, між-
народний звичай, судовий прецедент.

давство. Розрізняють також п’ять видів 
джерел МПП: 1) внутрішнє законодавство; 
2) міжнародні договори (угоди); 3) право-
вий звичай; 4) правовий прецедент; 5) пра-
вову доктрину [1, 21]. 

Стан дослідження
Поняття та види джерел МПП роз-

крито у працях таких вчених-юристів, як 
В. Л. Чубарєв, Г. С. Фединяк, Л. С. Феди-
няк, М. М. Богуславський, І. В. Миронен-
ко, С. Г. Кузьменко.

Метою статті є дослідження видового 
поділу джерел МПП та характеристика 
окремих з них.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження

Погляди вчених щодо видів джерел 
МПП можна поділити на дві групи. Кри-
теріями поділу є концепції про поняття 
МПП та співвідношення його з міжнарод-
ним правом. Погляди першої групи вче-
них зводяться до того, що МПП – феномен 
виключно національного права. Джерела-
ми МПП, як і будь-якої галузі національ-
ного права, можуть бути лише національ-
но-правові форми існування цих норм. 
Інша група вчених відстоює позицію щодо 
подвійності джерел МПП. Ця особливість 
не впливає на єдність предмета правового 
регулювання даної галузі права. Прихиль-
ники цієї точки зору вказують на те, що 
ні за сферою дії, ні за способом прийнят-
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тя, ні за юридичною силою міжнародний 
договір і національний закон не можуть 
збігатися, тому наполягають на концепції, 
згідно з якою джерела МПП мають подвій-
ний характер, тобто головною особливіс-
тю джерел МПП є поділ на національні та 
міжнародні джерела [2, 37-38].
Перша із зазначених точок зору за-

сновується на так званій доктрині транс-
формації, сутність якої зводиться до того, 
що: міжнародно-правова норма набуває 
юридичної сили в національній правовій 
системі тільки внаслідок того, що її транс-
формовано у норму внутрішньодержавно-
го права, бо тільки останнє може надавати 
права або покладати обов’язки на фізич-
них та/або юридичних осіб, що перебува-
ють під юрисдикцією цієї держави [2, 38].
Друга точка зору базується на подвій-

ності джерел МПП (дуалізм джерел МПП). 
З одного боку, це міжнародні договори та 
міжнародні торговельні звичаї як резуль-
тат міжнародного рівня регулювання від-
носин, з іншого – внутрішнє законодавство 
в широкому розумінні, яке держава визнає 
як результат правового регулювання на 
національному рівні. Але, як слушно зазна-
чає М. М. Богуславський, подвійність дже-
рел не означає поділ МПП на дві частини, 
тому що предметом регулювання є одні й 
ті самі відносини – цивільно-правові відно-
сини міжнародного характеру [1, 21]. 
На нашу думку, до джерел МПП 

слід віднести договір, який не належить 
до нормативно-правових актів, проте є 
обов’язковим до виконання для осіб, що 
його уклали. 
Найбільше критики в науковій літера-

турі зазнає позиція щодо включення до 
джерел МПП доктрини. Важко уявити си-
туацію, коли суд, за відсутності у його на-
ціональному праві вирішення того чи ін-
шого колізійного питання, застосував би 
іноземне право тільки на тій підставі, що за 
переважною думкою найавторитетніших 
вчених його держави це слід було б зроби-
ти [2, 39]. Беззаперечно, що глибокі, тео-
ретично обґрунтовані пропозиції вчених, 
які аналізують проблеми МПП, є суттєвою 
допомогою у процесі вироблення відповід-
них норм. Тому доктрина відіграє головну 

роль у розвитку та вдосконаленні права та 
допоміжну роль у правозастосуванні при 
встановленні змісту застосовних норм, осо-
бливо норм іноземного права, однак все ж 
не є джерелом МПП [2, 40].
Погоджуємося з тим, що правова док-

трина відіграє певну роль у правотворчій 
діяльності, при тлумаченні норм та вста-
новленні змісту норм права іноземної дер-
жави. Підтвердженням цього є ч. 1 ст. 8 
Закону України “Про міжнародне приват-
не право” від 23 червня 2005 р. (з наступ-
ними змінами), де передбачено, що при за-
стосуванні права іноземної держави суд чи 
інший орган встановлює зміст його норм 
згідно з їх офіційним тлумаченням, прак-
тикою застосування і доктриною у відпо-
відній іноземній державі.
Джерела МПП можна поділити на два 

види: національні та міжнародні. До на-
ціональних джерел МПП належать наці-
ональне законодавство, договір, судовий 
прецедент, а міжнародні джерела склада-
ються з міжнародних звичаїв та міжнарод-
них договорів.
Національне законодавство кожної 

окремої держави є головним джерелом 
МПП. Те, що основу МПП складають 
колізійні норми, не викликає дискусій 
в доктрині МПП. Питання ж про те, чи 
входять до складу цього джерела матері-
ально-правові норми, і якщо так – то якою 
мірою, залишається в доктрині спірним 
і до кінця невирішеним [2, 41]. Науков-
цями висловлюється достатньо широкий 
спектр думок з цього питання: від вклю-
чення до сфери МПП всіх матеріально-
правових норм, які стосуються приватних 
відносин за участю іноземного елемента, 
і до обмежування нормативно-правової 
бази МПП тими нормами, котрі безпосе-
редньо регулюють такі відносини [3, 22]. 
Згідно з ч. 1 ст. 6 Закону України “Про 
міжнародне приватне право” застосуван-
ня права іноземної держави охоплює всі 
його норми, які регулюють відповідні 
правовідносини. Тому до національного 
законодавства як регулятора приватно-
правових відносин з іноземним елемен-
том включаються всі норми, які регулю-
ють відповідні відносини.
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Наступним джерелом МПП є міжна-
родні договори. У ст. 9 Конституції Укра-
їни від 28 червня 1996 р. визначено, що 
чинні міжнародні договори, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Ра-
дою України, є частиною національного 
законодавства України. Слід зазначити, що 
формулювання ст. 9 Конституції породжує 
багато питань. Наприклад, як відомо, між-
народні договори можуть бути трьох рівнів 
– міждержавні, міжурядові та міжвідомчі. 
Багато з числа цих договорів не потребу-
ють згоди Верховної Ради України. Вини-
кає питання чи належать вони до складу 
національного законодавства України в 
широкому значенні слова “законодавство” 
[4, 20]. 
Згідно з Віденською конвенцією про 

право міжнародних договорів (1969 р.) 
під договором розуміється міжнародна 
угода, укладена між державами в пись-
мовій формі й регульована міжнародним 
правом незалежно від того, чи викладена 
така угода в одному документі, у двох чи 
кількох пов’язаних між собою документах, 
а також незалежно від її конкретного на-
йменування. У п. 11 ст. 1 Закону України 
“Про міжнародне приватне право” визна-
чено, що міжнародний договір – чинний 
міжнародний договір України, згода на 
обов’язковість якого надана Верховною 
Радою України.
У Конституції України не зафіксовано 

правила щодо колізій між положеннями 
міжнародного договору та актами вну-
трішнього законодавства. У ст. 3 Закону 
України “Про міжнародне приватне пра-
во” визначено таке правило: якщо міжна-
родним договором України передбачено 
інші правила, ніж встановлені цим Зако-
ном, застосовуються правила цього міжна-
родного договору. В даному випадку мова 
йде тільки про міжнародні договори, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України. В ч. 2 ст. 10 Цивільного 
кодексу України від 16 січня 2003 р. (з на-
ступними змінами) передбачений такий 
припис: якщо у чинному міжнародному 
договорі України, укладеному у встановле-
ному законом порядку, містяться інші пра-
вила, ніж ті, що встановлені відповідним 

актом цивільного законодавства, застосову-
ються правила відповідного міжнародного 
договору України. Згідно з ч. 2 ст. 13 Сімей-
ного кодексу України від 10 січня 2002 р. 
(з наступними змінами), якщо в міжнарод-
ному договорі України, укладеному в уста-
новленому порядку, містяться інші пра-
вила, ніж ті, що встановлені відповідним 
актом сімейного законодавства, застосову-
ються правила відповідного міжнародного 
договору України.
Встановлене правило слід розуміти та-

ким чином. Якщо чинним міжвідомчим 
міжнародним договором України встанов-
лені інші правила, ніж ті, що передбачені 
в нормативно-правовому акті міністерства 
чи відомства, яке уклало цей договір, то за-
стосовується правило міжнародного дого-
вору. Що ж до міжурядових міжнародних 
договорів, то вони мають пріоритет лише 
перед постановами Кабінету Міністрів 
України або актами цивільного законодав-
ства ще меншу юридичну силу. Нарешті, 
якщо міжнародним договором, згода на 
обов’язковість якого надана Верховною 
Радою України, встановлюються інші пра-
вила, ніж ті, що передбачені ЦК та іншими 
законами, застосовуються правила міжна-
родного договору [4, с. 20].
Таким чином, не всі види міжнародних 

договорів мають пріоритет щодо норм За-
кону України “Про міжнародне приватне 
право”. Аналогічний висновок й щодо спів-
відношення норм міжнародного договору 
та Цивільного кодексу України, Сімейного 
кодексу України. У певних випадках дія 
положень Закону України “Про міжнарод-
не приватне право” може усуватися лише 
міжнародними договорами, які набувають 
чинності через відповідний закон України 
(закон про ратифікацію, приєднання або 
прийняття).
У Законі України “Про міжнародне 

приватне право” термін “міжнародний 
договір України” вживається в значенні 
“чинний”. Згідно зі ст. 14 Закону України 
“Про міжнародні договори України” від 
29 червня 2004 р. (з наступними змінами) 
міжнародні договори набирають чиннос-
ті для України після надання нею згоди 
на обов’язковість міжнародного договору 
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правових норм в національно-правові” [3, 
23-24].
Подібний засіб застосування норм між-

народних договорів відомий праву низки 
країн світу. Так, згідно зі ст. 55 Конституції 
Французької Республіки міжнародні дого-
вори або угоди, належним чином ратифі-
ковані або ухвалені, з моменту їх опублі-
кування мають силу, що перевищує силу 
внутрішніх законів за умови застосування 
такого договору іншою стороною [2, 51-52].
Наступним джерелом МПП є міжна-

родний звичай. У ч. 1 ст. 9 Віденської кон-
венції про договори міжнародної купівлі-
продажу товарів (1980 р.) зазначено, що 
сторони зв’язані будь-яким звичаєм, щодо 
якого вони домовились, та практикою, яку 
вони встановили у своїх відносинах. Необ-
хідно зазначити, що в наведеному тексті 
Конвенції стосовно звичаю не встановлено 
жодного обмеження. Наприклад, застосу-
вання сторонами контракту міжнародно-
го звичаю не залежить від його визнання 
національними правопорядками держав-
учасниць. 
У вітчизняній літературі (Г. С. Фединяк, 

Л. С. Фединяк) вказується, що міжнарод-
ний звичай слід відрізняти від узвичаєння, 
що застосовується в міжнародній торгівлі, 
банківській справі, в морських перевезен-
нях, проте не є правовою нормою. З цього 
приводу В. Л. Чубарєв вказує, що спірною 
є вказівка стосовно того, що узвичаєння не 
є правилом поведінки. І вчений наводить 
такі аргументи: коли сторони домовились, 
що вони керуватимуться у своїх стосунках 
певним узвичаєнням і включили цю домовле-
ність, наприклад, відповідно до ст. 9 Віден-
ської конвенції 1980 р., до свого контракту, 
воно безумовно стає правилом поведінки. 
Тому є певні підстави стверджувати, що 
відокремлення міжнародного звичаю від 
узвичаєння слід проводити не за оцінним 
критерієм, а за формальною ознакою: коли 
узвичаєння стає настільки широко засто-
совним, що воно, кодифікується під егідою 
відповідної міжнародної організації і нею 
офіційно публікується, можна вважати, що 
воно перетворилося у міжнародний зви-
чай. Якщо ж цього не відбувається, воно 
залишається лише узвичаєнням, хоча і не 

відповідно до цього Закону в порядку та 
в строки, передбачені договором, або в ін-
ший узгоджений сторонами спосіб. Дата 
ратифікації міжнародного договору і дата 
набрання ним чинності не збігається.
Прикладом міжнародних договорів у 

сфері приватноправових відносин може 
бути: Афінська конвенція про перевезення 
морем пасажирів та їх багажу 1974 р., рати-
фікована 15 липня 1994 р. (набула чиннос-
ті для України 9 лютого 1995 р.); Віденська 
конвенція про цивільну відповідальність 
за ядерну шкоду 1963 р., ратифікована 12 
липня 1995 р. (набула чинності для Украї-
ни 20 грудня 1996 р.); Конвенція про позо-
вну давність у міжнародній купівлі-прода-
жу товарів 1974 р., ратифікована 14 липня 
1993 р. (набула чинності для України 1 
квітня 1994 р.); Всесвітня конвенція про 
авторське право 1952 р., ратифікована 23 
грудня 1993 р. (набула чинності для Украї-
ни 3 листопада 1995 р.) тощо. 
Міжнародний договір стає джерелом 

МПП тільки внаслідок трансформації його 
положень у відповідне національне зако-
нодавство. Підставою для подібних твер-
джень є те, що міжнародне право і націо-
нальне право – це дві відносно самостійні 
правові системи, які перебувають у вза-
ємодії, проте не підлеглі одна іншій. Між-
народний договір є результатом міжнарод-
ної правотворчості як процесу узгодження 
волі зацікавлених держав, і його норми ре-
гулюють міждержавні відносини шляхом 
встановлення прав та обов’язків учасників-
держав (у нашому випадку – одноманітно 
регулювати в національному законодавстві 
певні приватноправові відносини за учас-
тю іноземного елемента). При цьому їх 
норми не можуть самі по собі регулювати 
відносини приватноправових суб’єктів, що 
підпадають під дію певного національного 
правопорядку. Для того, щоб норми між-
народного договору набули здатності ре-
гулювати відносини за участю фізичних і 
юридичних осіб, вони повинні “увійти” до 
правової системи країни, набути юридич-
ної сили національного права. Юридичний 
механізм цього процесу передбачається 
внутрішнім правом держави і переважно 
іменується “трансформацією міжнародно-
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втрачає при цьому свого нормативного ха-
рактеру [2, 47-48].
Перетворення узвичаєнь у міжнарод-

ний звичай відбулося, наприклад, у випад-
ку з Міжнародними правилами тлумачення 
торгових термінів (Інкотермс) – докумен-
том, розробленим під егідою Міжнародної 
торгової палати ще у 1936 р., який нео-
дноразово переглядався і є чинним у ре-
дакції 2010 р. Аналогічна ситуація вини-
кла також з Уніфікованими правилами та 
звичаями для документарних акредитивів 
(остання редакція 1993 р.), Уніфікованими 
правилами для інкасо (редакція 1995 р.), 
Йорк-Антверпенськими правилами щодо 
загальної аварії (кодифіковані під егідою 
Міжнародної морської організації, остання 
редакція 1994 р.) та деякими іншими.
Загальним правилом у МПП залиша-

ється положення, за яким учасники при-
ватних відносин можуть підпорядкувати 
свої відносини міжнародному звичаю шля-
хом відтворення досягнутої домовленості в 
договорі. Однак така можливість не є абсо-
лютною. Наприклад, відповідно до реч. 3 
ч. 1 ст. 6 Закону України “Про зовнішньо-
економічну діяльність” від 16 квітня 1991 
р. (з наступними змінами) суб’єкти зовніш-
ньоекономічної діяльності при складанні 
тексту зовнішньоекономічного договору 
(контракту) мають право використовува-
ти відомі міжнародні звичаї, рекомендації, 
правила міжнародних органів та органі-
зацій, якщо це не заборонено прямо та у 
виключній формі цим та іншими законами 
України. 
Відповідно до загальної теорії права, 

коли міжнародний звичай визнано дер-
жавою, він стає санкціонованим звичаєм, 
тобто джерелом національного права. У за-
конодавстві Італії та Австрії міститься пра-
вило, згідно з яким звичай застосовується 
лише тоді, коли закон прямо відсилає до 
нього, тоді як у ФРН, Швейцарії, Греції за-
кон і звичай розглядаються як джерела од-
ного рівня [2, 50].
Джерелом МПП також є судовий пре-

цедент. Як зазначає В. Л. Чубарєв, судова 
влада як одна із самостійних гілок держав-
ної влади не може існувати, якщо вона по-
збавлена можливості правового впливу на 

дійсність. Цей вплив може здійснюватися у 
вигляді: 1) судового рішення, де врегульо-
вується конкретна життєва ситуація; 2) су-
дового прецеденту, в якому формулюється 
загальне правило для вирішення множин-
ності подібних життєвих ситуацій [2, 43].
Судовий прецедент (від лат. praecedens 

/praecedentis/ — що передує; англ. 
precedent) — це принцип, на основі якого 
ухвалене рішення у конкретній справі, що 
є обов’язковим для суду тієї самої або ниж-
чої інстанції при вирішенні в майбутньому 
всіх аналогічних справ або виступає зраз-
ком тлумачення закону. Судовий преце-
дент — основне, первинне джерело права 
у правових системах англо-американської 
правової сім’ї [5].
У галузевому законодавстві України є 

легальне визначення аналогії права. Так, 
згідно з ч. 2 ст. 8 Цивільного кодексу Укра-
їни у разі неможливості використати ана-
логію закону для регулювання цивільних 
відносин вони регулюються відповідно до 
загальних засад цивільного законодавства 
(аналогія права).
Процес гармонізації правових систем 

сприяє зростанню ролі судового прецеден-
ту для регулювання правових відносин. 
Відповідно до ст. 17 Закону України “Про 
виконання рішень та застосування практи-
ки Європейського суду з прав людини” від 
23 лютого 2006 р. (з наступними змінами) 
суди застосовують при розгляді справ Кон-
венцію про захист прав людини і основопо-
ложних свобод 1950 р. і протоколи до неї та 
практику Європейського суду з прав людини 
як джерело права. Згідно з ч. 2 ст. 18 вка-
заного Закону для цілей посилання на Рі-
шення та ухвали Європейського суду з прав 
людини та на ухвали Європейської комісії 
з прав людини суди використовують пере-
клади текстів рішень Європейського суду з 
прав людини та ухвал Європейської комісії 
з прав людини, надруковані у виданні, пе-
редбаченому в ст. 6 цього Закону.

Висновки
Таким чином, всі вище проаналізовані 

форми права застосовуються для регулю-
вання приватноправових відносин, у яких 
один з елементів має зв’язок з іншим пра-



181

×àáàí Î.Ì. - Ôîðìè ïðàâà, ùî ðåãóëþþòü ì³æíàðîäí³ ïðèâàòí³ â³äíîñèíè

вопорядком, ніж український правопоря-
док.
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SUMMARY 
The forms of law applicable to the regula-

tion of international private relations with a 
foreign element are determined in this article. 
The certain types of international private law 
sources are analyzed. It is established what 
norms of the national legislation regulate in-
ternational private relations. The conditions of 
applying an international treaty and interna-
tional custom as regulators of private relations 
with a foreign element are defined. The role of 
a judicial precedent for regulating private and 
legal relations with a foreign element is char-
acterized.

АНОТАЦІЯ 
У статті визначені форми права, що за-

стосовуються для регулювання міжнародних 
приватних відносин з іноземним елементом. 
Проаналізовані окремі види джерел міжна-
родного приватного права. Встановлено, які 
норми національного законодавства регулю-
ють міжнародні приватні відносини. Визна-
чені умови застосування міжнародного дого-
вору та міжнародного звичаю як регуляторів 
приватних відносин з іноземним елементом. 
Охарактеризована роль судового прецеденту 
для регулювання приватноправових відносин з 
іноземним елементом.
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Постановка проблеми
Виконання державою покладених на неї 

завдань та функцій тісно пов’язане з опти-
мальним забезпеченням формування та ви-
конання бюджету. Від успішного здійснення 
бюджетного процесу залежить дієвість бю-
джетної політики, яка повинна забезпечува-
ти економічну та фінансову стабільність дер-
жави, належний соціальний рівень життя у 
державі. На це, в першу чергу, направлена 
чітка регламентація порядку здійснення 
бюджетного процесу та повноважень, яки-
ми наділені учасники в межах бюджетного 
процесу.
Поняття учасників бюджетного процесу, 

яке закріплене в Бюджетному кодексі Укра-
їни, є нечітким, тому що не дає нам змогу 
точно окреслити, хто є учасником бюджет-
ного процесу, а хто ні. До суб’єктів, відносно 
яких не можна однозначно стверджувати, 
чи є вони учасниками бюджетного процесу 
чи ні, відноситься також Державна фіскаль-

на служба України, втім її роль у виконанні 
бюджету за доходами дуже важлива і має 
бути визначена.

Ступінь наукової розробки проблеми
Загальні засади розмежування бю-

джетних повноважень між учасниками 
бюджетного процесу в Україні закладені 
Бюджетним кодексом України. Проблеми 
розмежування функцій, прав та обов’язків 
між учасниками бюджетного процесу роз-
глядались у наукових та навчальних видан-
нях. Ці проблеми висвітлювались у працях 
О.Ю. Бакаєвої, О.Д. Василика, Л.К. Воро-
нової, О.О. Дмитрик, М.Й. Мац, К.В. Пав-
люк, Ю.В. Пасічника, В.І. Стоян, С.І. Юрія. 
Але майже не досліджувались проблеми ви-
значення органів стягнення в особі органів 
Державної фіскальної служби України в 
якості учасників бюджетного процесу та їх 
взаємодія з іншими учасниками бюджетно-
го процесу.

Мета статті полягає у визначенні ролі 
Державної фіскальної служби України та її 
органів у здійсненні бюджетного процесу та 
аналіз її бюджетних повноважень.

Викладення основного матеріалу
У бюджетному процесі задіяні орга-

ни держави та місцевого самоврядування, 
представники бюджетних установ та інші 
суб’єкти, що беруть участь у бюджетній ді-
яльності на всіх чи на будь-якій зі стадій і 
мають назву учасників бюджетного процесу.

Статья посвящена определению роли ор-
ганов Государственной фискальной службы 
Украины при осуществлении бюджетного про-
цесса. Проанализированы нормативно-право-
вые акты, которые закрепляют бюджетные 
полномочия этих органов. В статье обосно-
вывается и предлагается рассматривать ор-
ганы фискальной службы в качестве участни-
ков бюджетного процесса.

Ключові слова: бюджетний процес, учасники 
бюджетного процесу, бюджетні повноваження, по-
даткові органи.
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Бюджетні правовідносини за своєю при-
родою є різновидом процесуальних пра-
вовідносин, а тому можуть виникати, роз-
виватись та припинятись лише у межах 
бюджетного процесу. Тому учасники бю-
джетного процесу – це учасники бюджетних 
правовідносин.
Для учасників бюджетних правовідно-

син деякі дослідники виділяють такі при-
таманні їм ознаки: беруть участь у розподі-
ленні доходів та видатків між бюджетами; 
отримують з бюджету грошові кошти у фор-
мі фінансування; приймають безпосередню 
участь у будь-якій зі стадій бюджетного про-
цесу в якості сторони правовідносин [1, С. 9].
Головним завданням учасників бюджет-

ного процесу є формування досконалої бю-
джетної системи, забезпечення її надійного 
та ефективного функціонування, досягнен-
ня злагодженості у взаємодії окремих сфер і 
ланок бюджетних відносин. Діяльність цих 
органів має бути взаємоузгодженою і спря-
мованою на реалізацію дієвої бюджетної по-
літики. Залучення широкого кола учасників 
до бюджетного процесу потребує чіткого й 
ефективного розмежування функціональ-
них повноважень між ними. Дії учасників 
бюджетного процесу повинні бути взаємо 
узгодженими, аби не допустити дублювання 
функцій і в якомога ефективніший спосіб за-
безпечити реалізацію бюджетного процесу.
Дискусійним є питання щодо віднесен-

ня Державної фіскальної служби України до 
учасників бюджетного процесу, тобто чи на-
ділена вона бюджетними повноваженнями 
і чи є суб’єктом бюджетних правовідносин.
При цьому слід зазначити, що майже 

всі учасники бюджетного процесу, тоб-
то суб’єкти, що наділені бюджетними по-
вноваженнями і є суб’єктами бюджетних 
правовідносин, поділяються на дві групи: 
це суб’єкти, що наділені владними повно-
важеннями щодо здійснення певної стадії 
бюджетного процесу та розпорядники бю-
джетних коштів. До першої групи нале-
жать суб’єкти, що діють від імені держави, 
мають відповідну компетенцію та власні 
повноваження, до другої групи належать 
всі суб’єкти, що функціонують за рахунок 
бюджетних коштів і є бюджетними устано-
вами, їм притаманний загальний правовий 

статус розпорядника бюджетних коштів.
Державна фіскальна служба України зі 

своїми територіальними органами функ-
ціонують за рахунок державних коштів і 
є бюджетними установами, отже, вони є 
суб’єктами бюджетних правовідносин і на-
ділені бюджетними повноваженнями, але 
їх правовий статус в цьому аспекті визнача-
ється як правовий статус розпорядника бю-
джетних коштів на рівні з іншими бюджет-
ними установами.
Державна фіскальна служба України 

як органи податкової та митної компетен-
ції, окрім повноважень щодо використання 
бюджетних коштів, також наділені владно-
контрольними повноваженнями щодо вико-
нання бюджетів за доходами.
Метою виконання бюджету є досягнен-

ня відповідності між фактичними надхо-
дженнями до бюджету, видатками з нього 
та бюджетно-правовими нормами, якими 
встановлюються джерела та обсяг цих над-
ходжень, а також напрями та обсяг здій-
снення видатків. Тобто йдеться про досяг-
нення балансу між доходами до бюджету з 
його дохідною частиною, з одного боку, та 
видатками бюджету з його видатковою час-
тиною – з іншого. При виконанні бюджету 
відбувається постійно триваюче порівняння 
показників матеріальних бюджетно-право-
вих норм з результатами бюджетної діяль-
ності, зіставлення бюджетно-правової моде-
лі з бюджетною діяльністю [2, С. 80].
Виходячи із визначеної мети, виконання 

бюджету можна розглядати як досягнення 
відповідності між фактичними результатами 
дій зобов’язаних суб’єктів бюджетних пра-
вовідносин із бюджетними коштами та вста-
новленими бюджетно-правовими нормами 
показниками акта про бюджет щодо зараху-
вання, розподілу та перерахування коштів 
бюджету на визначені напрями фінансуван-
ня у встановленому обсязі.
І в науці фінансового права і на зако-

нодавчому рівні закріплено, що діяльність 
щодо виконання дохідної частини бюдже-
ту відносно питань податкових надходжень 
регламентується нормами не бюджетно-
го, а податкового права. Тобто Державна 
фіскальна служба України та її органи є 
суб’єктами податкових правовідносин і не 
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є учасниками бюджетного процесу. Але ці 
органи можуть бути суб’єктами також і бю-
джетних правовідносин. 
Щороку, законом України про дер-

жавний бюджет України на поточний 
рік встановлюються показники, які є 
обов’язковими до виконання. До таких по-
казників відносяться й доходи Державно-
го бюджету, які, у свою чергу, діляться на 
податкові, неподаткові надходження, до-
ходи від операцій з капіталом, трансферти. 
Податковими надходженнями визнаються 
встановлені законами України про оподат-
кування загальнодержавні податки і збори, 
обов’язкові платежі та місцеві податки, збо-
ри та обов’язкові платежі. За їх своєчасне 
та повне надходження до державної казни, 
тобто за виконання встановленого Законом 
про Державний бюджет на відповідний рік 
бюджетного показника по доходах відпо-
відає Державна фіскальна служба України. 
Тобто обов’язок щодо виконання заплано-
ваних показників податкових надходжень 
випливає із статей закону України про Дер-
жавний бюджет України на відповідний 
рік. Слід зазначити, що значна частина по-
даткових надходжень поступає до Держав-
ного бюджету України саме завдяки конт-
рольним діям органів цієї. Таким чином, 
фіскальні органи фактично є учасниками 
бюджетного процесу, хоч їх повноваження 
по забезпеченню виконання бюджетного по-
казника за доходами реалізуються в межах 
податкових правовідносин.
Такі надходження до бюджетної системи 

повинні забезпечуватись згідно з основним 
фінансовим планом на відповідний рік за 
видами та щоквартальним розподілом.
У відповідності до п.п. 1 п. 3 Положен-

ня Про Державну фіскальну службу Украї-
ни» одним із основних завдань є здійснення 
контролю надходженням до бюджетів по-
датків, зборів, митних та інших платежів. [3] 
Цей контроль здійснюється в формі поточ-
ного контролю щодо здійснення готівкових 
розрахунків, у формі наступного контролю 
при перевірці наданих податкових декла-
рацій, розрахунків та інших документів, 
шляхом проведення перевірок документів, 
бухгалтерських регістрів, що підтверджує 
відповідність та повноту відображення в об-

ліку всіх операцій для оподаткування. 
У разі виявлення певних відхилень чи 

порушень, встановлених діючим законо-
давством вимог щодо оподаткування, по-
даткові органи можуть застосовувати певні 
заходи впливу, які, в першу чергу, направ-
лені на забезпечення виконання платни-
ками податків своїх зобов’язань. До таких 
заходів можна віднести податкову заставу, 
адміністративний арешт, нарахування пені 
та обмеження операцій по рахунках плат-
ника податків у банках [4, С. 276]. Як було 
зазначено, відносини, що складаються при 
здійсненні контролю між податковими орга-
нами та платниками податку є податковими 
правовідносинами та регламентуються нор-
мами податкового права. Втім, згідно з за-
конодавством та з вище наведеного видно, 
що однією з функцій Державної фіскальної 
служби України та її територіальних орга-
нів є забезпечення повноти та своєчаснос-
ті сплати податків, зборів, мита та інших 
обов’язкових платежів до бюджету. Тобто 
враховуючи що органи фіскальної служби 
України зобов’язані забезпечувати вико-
нання контрольної суми податкових над-
ходжень доходної частини Державного бю-
джету України, які закріплені в законі про 
Державний бюджет на поточний рік, це 
необхідно розглядати як бюджетні повно-
важення, якими наділена фіскальна служба.
Наступною групою бюджетних повнова-

жень органів Державної фіскальної служби 
України є повноваження щодо участі у скла-
данні проектів бюджетів. 
Так, відповідно п.п. 21 п. 4 Положення 

про Державну фіскальну службу України 
фіскальна служба готує пропозиції щодо 
прогнозу доходів бюджетів з урахуванням 
прогнозу макроекономічних показників і 
тенденцій розвитку світової економіки, а 
відповідно до п.п. 42 п. 4 фіскальна служ-
ба подає Міністерству фінансів України на 
основі макроекономічних показників та 
тенденцій розвитку світової економіки про-
позиції щодо визначення прогнозних (інди-
кативних) показників доходів державного 
бюджету для складання проекту закону про 
Державний бюджет на відповідний рік [3]. 
Тобто органи фіскальної служби беруть без-
посередню участь у складані проекту як дер-
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жавного бюджету, так і проектів місцевих 
бюджетів шляхом подання показників щодо 
можливості надходження до відповідного 
бюджету у плановому періоді певних сум 
доходів в частині податкових надходжень. 
Враховуючи, що податкові надходження 
займають суттєве місце серед інших видів 
доходів як державного бюджету, так і бага-
тьох бюджетів нижчого рівня, від того, на 
скільки обґрунтованим будуть ці прогнозні 
показники, залежить фактичне виконання 
бюджету. При цьому від цього залежить ви-
конання бюджету за видатками, що спрямо-
вуються на реалізацію завдань та функцій 
держави та місцевого самоврядування. 
Також до бюджетних повноважень орга-

нів фіскальної служби відносяться повнова-
ження щодо інформаційного забезпечення 
виконання бюджету за доходами. Особли-
во це видно у взаємовідносинах з органами 
Державної казначейської служби України. 
Взаємодія між Державною фіскальною служ-
бою України та Державною казначейською 
службою України здійснюється на основі 
Порядку взаємодії органів Міністерства до-
ходів і зборів України та органів Державної 
казначейської служби України в процесі ви-
конання державного та місцевого бюджетів 
за доходами та іншими надходженнями [5].
Для забезпечення повноти надходжен-

ня платежів до бюджетів згідно з бюджет-
ною класифікацією доходів органи фіскаль-
ної служби подають відповідним органам 
казначейства списки складу платників по-
датків та інших обов’язкових платежів, що 
перебувають на обліку. Також органи фіс-
кальної служби інформують про платежі, які 
повинні бути мобілізовані до державного та 
місцевих бюджетів на певних територіях, 
надають висновки про повернення помил-
ково або надміру сплачених до бюджетів 
платежів та відшкодування податку на дода-
ну вартість, здійснюють звірку надходжень 
до бюджетів платежів, що належать до ком-
петенції фіскальних органів. А також наді-
ленні іншими повноваженнями, виконання 
яких направлене на здійснення бюджетного 
процесу.
Взаємодія між цими органами виража-

ється в обміні інформацією з питань, що 
належать до їхньої компетенції. Щоденно 

органи казначейства подають відповідним 
органам фіскальної служби пакет докумен-
тів про виконання державного та місцевих 
бюджетів за доходами: відомості про зара-
хування та повернення коштів з аналітич-
них рахунків за доходами та з аналітичних 
рахунків, на які зараховуються кошти, що 
надійдуть в національній валюті на пога-
шення заборгованості за кредитами, залу-
ченими державою, бюджетними позичками 
та фінансовою допомогою; звіти про вико-
нання бюджетів за доходами та іншими над-
ходженнями у розрізі відділень за видами 
надходжень; відомості розподілу платежів, 
які надійшли до бюджетів; відомості про за-
рахування та повернення коштів з рахунків 
для обліку надходжень бюджетів; виписки з 
рахунків для обліку надходжень бюджетів у 
вигляді електронного реєстру розрахунко-
вих документів.
Кожен місяць проводяться звірки дохо-

дів за всіма кодами бюджетної класифікації 
на підставі даних про надходження до дер-
жавного та місцевих бюджетів та відомостей 
розподілу коштів. За результатами склада-
ють акти звірки, які разом із звітами про 
виконання дохідної частини державного та 
відповідних місцевих бюджетів надсилають-
ся до органів вищого рівня.
Також Державна фіскальна служба 

України проводить звірку з Державною каз-
начейською службою України щодо надхо-
джень платежів до державного бюджету та 
бюджетів областей, міст Києва та Севастопо-
ля за всіма кодами бюджетної класифікації.
Щомісячно органи Державної казначей-

ської служби України надають органам фіс-
кальної служби подання щодо простроченої 
заборгованості перед бюджетом за бюджет-
ними позичками, поворотною фінансовою 
допомогою, за кредитами, залученими дер-
жавою або під державні гарантії. Органи 
державної фіскальної служби, у свою чергу, 
інформують відповідні територіальні орга-
ни державного казначейства про вжиті за-
ходи, щодо стягнення простроченої забор-
гованості. У відповідності до Бюджетного 
кодексу України, у разі невиконання юри-
дичними особами своїх зобов’язань щодо 
погашення та обслуговування наданих на 
умовах повернення кредитів, залучених 
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державою або під державні гарантії, інших 
гарантованих державою зобов’язань, забор-
гованості перед державою фіскальні органи 
застосовують механізм стягнення цієї забор-
гованості в порядку, встановленому подат-
ковим законодавством України.

Висновки
Відповідно до визначення учасників бю-

джетного процесу, яке міститься в Бюджет-
ному кодексі України, не можна чітко визна-
чити, хто є учасником бюджетного процесу, 
а хто ні. Тому необхідно закріпити чіткий 
перелік учасників бюджетного процесу та їх 
повноваження щодо здійснення бюджетно-
го процесу.
Аналізуючи норми національного за-

конодавства та повноваження, якими наді-
лені органи Державної фіскальної служби 
України, можна стверджувати, що вони є 
учасниками бюджетного процесу не лише 
щодо планування та використання бюджет-
них коштів у якості розпорядників бюджет-
них коштів, але й наділені повноваженнями 
щодо забезпечення виконання податкових 
надходжень до Державного бюджету Украї-
ни, контрольно-владними повноваженнями 
та повноваженнями щодо інформаційного 
забезпечення виконання бюджету на стадії 
виконання бюджету за доходами, що свід-
чить про можливість віднесення їх до учас-
ників бюджетного процесу.
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SUMMARY 
Article is devoted to defi ning the role of the State 

Fiscal Service of Ukraine in the implementation of 
the budget process. Analyzed the normative and 
legal acts that determine the budgetary authority 
of these bodies authorities. Article grounded and 
suggested that the tax and customs authorities 
as of and on the stage of execution budget of the 
incomes. The In the article explains and proposes 
to consider the authorities of the fi scal service as the 
participants of the budget process.

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена визначенню ролі ор-

ганів Державної фіскальної служби України в 
здійснені бюджетного процесу. Проаналізовані 
нормативно-правові акти, що закріплюють 
бюджетні повноваження цих органів. У стат-
ті обґрунтовується та пропонується розгляда-
ти органи фіскальної служби в якості учасни-
ків бюджетного процесу.
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З метою інтеграції України в світову 
спільноту як рівноправного партнера необ-
хідно враховувати, що розвинені країни пе-
реходять до інформаційного суспільства, в 
якому інформація, засоби і методи роботи 
з нею є найважливішими ресурсами держа-
ви. З прийняттям Національної програми 
інформатизації в Україні [1] значної ваги на-
бувають питання вдосконалення державно-
го управління. Це безпосередньо стосується 
діяльності усіх органів виконавчої влади, до 
системи яких відноситься і Державна фіс-
кальна служба України (ДФСУ). А ефективне 
управління будь-якими об’єктами неможли-
ве без використання інформації про стан ке-
рованих об’єктів. Це стосується і сфери опо-
даткування, яка є надзвичайно важливим 
об’єктом правового регулювання й провід-
ним інструментом державного управління 
економікою країни та суспільства у цілому. 

Крім цього, як стверджує Бандурка О.О., 
у правовій державі оподаткування є фор-
мою участі приватної власності окремих 
громадян і організацій у суспільному житті 
[2; с. 8].
Постійне ж ускладнення фінансово-гос-

подарської діяльності у зв’язку з переходом 
до ринкових відносин призвело до того, що 
стан нормативно-правового регулювання 
та рівень управління об’єктами господарю-
вання почав відставати від розвитку еконо-
мічних відносин у суспільстві. А це потребує 
розробки і впровадження низки пропозицій 
та рекомендацій до діючого інформаційного 
забезпечення діяльності органів ДФСУ.
Проблемам забезпечення інформацією 

органів ДФСУ присвячені праці вітчизня-
них вчених, таких як Арістова І.В., Бандур-
ка О.О., Головач А.В., Дегтяр А.В., Попо-
ва С.М., Теремецький В.І. та інших. Однак 
це питання в сучасних умовах функціону-
вання органів фіскальної служби потребує 
додаткового опрацювання.
Тому метою даної статті є розробка на-

прямків із вдосконалення інформаційного 
забезпечення діяльності органів ДФСУ в 
умовах реформування облікового процесу з 
урахуванням міжнародних стандартів та ав-
томатизації обробки даних.
Стаття 1 Закону України «Про інформа-

цію» визначає інформацію, як будь-які відо-
мості та/або дані, які можуть бути збережені 
на матеріальних носіях або відображені в 
електронному виді [3]. Без інформації про-
цесу управління не може бути, оскільки без 

В статье исследовано информационное 
обеспечение деятельности органов Государ-
ственной фискальной службы Украины в ус-
ловиях реформирования учётного процесса с 
учётом международных стандартов и авто-
матизации обработки данных. Также в рабо-
те проанализировано нормативно-правовые 
акты действующего законодательства, кото-
рые служат правовой основой деятельности 
налоговых органов государства.

Ключові слова: інформаційне забезпечення, 
органи Державної фіскальної служби України, по-
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належної інформації неможливо оцінити 
ситуацію на керованих об’єктах, визначи-
ти проблеми, передбачити перебіг подій, 
окреслити цілі, які повинні бути досягну-
ті, розробити та затвердити управлінські 
рішення, проконтролювати їх виконання. 
Основними характеристиками управлін-
ської інформації є достовірність, актуаль-
ність, повнота, точність, цінність, оператив-
ність і корисність.
Окремим видом інформації є податкова 

інформація, яку чинне законодавство визна-
чає як сукупність відомостей, що створені 
або отримані суб’єктами інформаційних від-
носин у процесі поточної діяльності та не-
обхідні для реалізації покладених на конт-
ролюючі органи завдань і функцій у поряд-
ку, встановленому Податковим кодексом 
України [4].
Зокрема, у Податковому кодексі Украї-

ни визначено виключний перелік інформа-
ції, який надається податковими агентами 
та платниками податків, що обробляється, 
зберігається та може використовуватися у 
діяльності ДФСУ.
Основним документом,  матеріальним 

носієм податкової інформації, що надаєть-
ся платниками податків до органів ДФСУ, є 
податкова декларація (розрахунок), на під-
ставі якої здійснюється нарахування та/або 
сплата податкового зобов’язання. Форма 
податкової декларації встановлюється цен-
тральним органом виконавчої влади, що за-
безпечує формування та реалізує державну 
податкову і митну політику, за погодженням 
з Міністерством фінансів України, повинна 
містити необхідні обов’язкові реквізити і 
відповідати нормам та змісту відповідних 
податку чи збору. До обов’язкових реквізи-
тів відноситься інформація, яку повинні міс-
тити усі форми податкових декларацій та за 
відсутності якої документ втрачає статус по-
даткової інформації із настанням передбаче-
них законом юридичних наслідків. Зокрема, 
податкові декларації (розрахунки) повинні 
містити таку обов’язкову інформацію: тип 
документа (звітний, уточнюючий, новий 
звітний); звітний (податковий) період; по-
вне найменування платника податків згідно 
з реєстраційними документами; код платни-
ка податків; реєстраційний номер облікової 

картки платника податків; місцезнаходжен-
ня (місце проживання) платника податків; 
найменування органу ДФСУ, до якого пода-
ється звітність; дата подання звіту; ініціали, 
прізвища та реєстраційні номери облікових 
карток посадових осіб платника податків; 
підписи платника податку – фізичної особи 
та/або посадових осіб платника податку (ке-
рівника або уповноваженої особи та особи, 
яка відповідає за ведення бухгалтерського 
обліку та подання податкової декларації), 
засвідчені печаткою (за наявності). В окре-
мих випадках, коли це відповідає сутності 
податку або збору та є необхідним для його 
адміністрування, форма податкової деклара-
ції може містити такі додаткові обов’язкові 
реквізити: відмітка про звітування; код виду 
економічної діяльності; код органу місцево-
го самоврядування; індивідуальний подат-
ковий номер та номер свідоцтва платника 
податку на додану вартість.
Складання й обробка податкової звітнос-

ті значно полегшується з удосконаленням 
програмно-технічних засобів автоматизо-
ваної обробки інформації та переходом від 
традиційної паперової технології зберігання 
і передачі даних до електронної. Тим біль-
ше, що відповідно до Концепції національ-
ної програми інформатизації України [5], 
центральні органи виконавчої влади, відпо-
відальні за процеси інформатизації, повинні 
впровадити та утримувати автоматизовану 
систему «Єдине вікно подання електронної 
звітності» для надання послуг з подання за 
допомогою мережі Інтернет в електронно-
му вигляді звітності, обов’язковість подан-
ня якої, зокрема, встановлено Податковим 
кодексом України. При цьому мережа такої 
автоматизованої системи «Єдиного вікна» 
на перших етапах загальної інформатизації 
повинна розповсюджуватися на всі органи 
ДФСУ, до яких подається звітність платни-
ків податків.
Особливістю інформаційного забезпе-

чення органів Державної фіскальної служ-
би України є величезний обсяг як вхідної 
інформації (платники податків здають, як 
правило, об’ємні декларації з необхідними 
додатками), так вихідних даних (органи фіс-
кальної служби регулярно обмінюються ін-
формацією близько з 20 іншими централь-
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ними органами виконавчої влади), а також 
значна кількість джерел інформації [6, с. 161].
Стаття 72 Податкового кодексу України 

встановлює, що податкова інформація може 
надходити:
а) від платників податків та податкових 

агентів, зокрема інформація:
– що міститься в податкових деклараці-

ях, розрахунках, інших звітних документах;
– що міститься у наданих великими плат-

никами податків в електронному вигляді 
копіях документів з обліку доходів, витрат 
та інших показників, пов’язаних із визна-
ченням об’єктів оподаткування (податкових 
зобов’язань), первинних документах, які 
ведуться в електронному вигляді, регістрах 
бухгалтерського обліку, фінансовій звітнос-
ті, інших документах, пов’язаних з обчис-
ленням та сплатою податків і зборів;

– про фінансово-господарські операції 
платників податків;

– про застосування реєстраторів розра-
хункових операцій;
б) від органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування та Національно-
го банку України, зокрема інформація:

– про об’єкти оподаткування, що нада-
ються та реєструються такими органами. 
Зазначена інформація повинна містити, зо-
крема, вид, характеристики, індивідуальні 
ознаки об’єкта оподаткування (у разі наяв-
ності), за якими його можна ідентифікува-
ти;

– про результати здійснення державно-
го контролю за господарською діяльністю 
платника податків;

– що міститься у звітних документах (крім 
персоніфікованої статистичної інформації, 
фінансових звітів), які подаються платником 
податків органам виконавчої влади та орга-
нам місцевого самоврядування;

– про встановлені органами місцевого 
самоврядування ставки місцевих податків, 
зборів та надані такими органами податкові 
пільги;

– про дозволи, ліцензії, патенти, свідо-
цтва на право провадження окремих видів 
діяльності;

– про експортні та імпортні операції 
платників податків;
в) від банків, інших фінансових установ 

– інформація про наявність та рух коштів на 
рахунках платника податків;
г) від органів влади інших держав, між-

народних організацій або нерезидентів;
д) від підрозділів податкових та мит-

них органів – за результатами податкового 
контролю.
У Податковому кодексі України визна-

чено виключний перелік інформації, який 
може надаватися платниками податків та 
податковими агентами. Але органи ДФСУ 
мають право звернутися до платників по-
датків та інших суб’єктів інформаційних 
відносин з письмовим запитом про подан-
ня додаткової інформації, необхідний для 
виконання цими органами покладених на 
них завдань та функцій. Такий запит підпи-
сується керівником органу ДФСУ і повинен 
містити перелік інформації, яка запитується, 
та документи, що її підтверджують, а також 
підстави для надіслання запиту.
Сфера оподаткування є надзвичайно 

динамічною, комплексною; вона потребує 
постійного вдосконалення, взаємодії управ-
лінських структур, що можливе тільки при 
належному інформаційному забезпеченні 
[7; с. 509].
Основними документами, що підтвер-

джують податкову інформацію, є облікові до-
кументи та реєстри бухгалтерського обліку, 
оскільки всі господарські операції платника 
податків, пов’язані з визначенням об’єктів 
оподаткування та податкових зобов’язань, 
повинні бути зафіксовані у первинних до-
кументах. При цьому платники зобов’язані 
забезпечити зберігання цих документів, а 
також тих, що пов’язані з виконанням по-
даткового законодавства, не менше як 1095 
днів з дня подання податкової звітності.-
І, як зазначено у п. 2 статті 3 Закону Украї-
ни «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» № 996 / 14 (далі Закон-
№ 996) [8], фінансова, податкова, статистич-
на та інші види звітності, що використовують 
грошовий вимірник, ґрунтуються на даних 
бухгалтерського обліку. Але податкова звіт-
ність в Україні лише частково базується на 
даних бухгалтерського обліку. І показники 
фінансової звітності платників податків ко-
ригуються на суму податкових різниць. При 
визначенні податкового прибутку (збитку) 
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звітного періоду за даними бухгалтерського 
обліку фінансовий результат до оподаткуван-
ня, визначений шляхом порівняння доходів 
звітного періоду з витратами, що були здій-
снені для отримання цих доходів, які визнані 
і оцінені відповідно до положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку, коригується на суму 
постійних податкових різниць та частину 
тимчасових податкових різниць, що відно-
сяться до звітного періоду. Податковим ко-
дексом України «податкова різниця» визна-
чається як різниця, яка виникає між оцінкою 
і критеріями визнання доходів, витрат, ак-
тивів, зобов’язань за положеннями (стандар-
тами) бухгалтерського обліку та доходами і 
витратами, визначеними податковим законо-
давством. Тобто деякі, одні і ті ж, доходи і ви-
трати, зафіксовані одними й тими ж первин-
ними документами, повинні оцінюватися за 
різними принципами: а) бухгалтерського об-
ліку та б) податкового законодавства. Тому, 
щоб визначити будь-яку податкову різницю, 
платник податку повинен вести обидва види 
обліку: бухгалтерський та податковий. А це 
протирічить як Закону №996, так і Програ-
мі реформування системи бухгалтерського 
обліку з використанням міжнародних стан-
дартів, затвердженою Постановою Кабінету 
Міністрів України №1706 [9], де передбача-
ється, що основою такого реформування по-
винно стати забезпечення створення «моделі 
взаємодії системи бухгалтерського обліку та 
оподаткування».
Обов’язковість одночасного ведення 

на підприємствах податкового та бухгал-
терського обліку, зокрема, підкреслюється 
статтею 75 Податкового кодексу України, 
де зазначається, що планові документальні 
перевірки проводяться на підставі «…регі-
стрів податкового та бухгалтерського облі-
ку, ведення яких передбачено законом, та 
первинних документів, які використовують-
ся в бухгалтерському та податковому обліку 
і пов’язані з нарахуванням податків та збо-
рів» [4].
Таким чином, у майбутньому Україні з 

огляду на реформування податкової інфор-
маційної системи необхідно удосконалити 
систему взаємодії бухгалтерського обліку та 
оподаткування.
Українським законодавством визначено, 

що будь-які інформаційні ресурси підляга-
ють обов’язковому обліку та захисту. Влас-
никові надається право самостійно в межах 
своєї компетенції встановлювати режим за-
хисту інформаційних ресурсів і доступу до 
них, оскільки залучення у глобальні про-
цеси великої кількості людей, ресурсів та 
коштів супроводжується рядом негативних 
явищ, які безпосередньо пов’язані з вико-
ристанням інформації [10; с. 207]. До них 
слід віднести: 

– численні порушення у фінансовій сфе-
рі, які призводять до ухилення від сплати 
податків і розбазарювання бюджетних ко-
штів;

– несанкціонований доступ до інформа-
ції;

– неправочинні зміни, що спотворюють 
зміст інформації, внаслідок чого вона втра-
чає юридичну значимість і цінність;

– численні явища, що призводять до зна-
чних негативних наслідків як для окремих 
платників податків, так і у масштабах цілої 
країни, які сьогодні поєднуються під загаль-
ною назвою «інформаційних війн».
При створенні системи захисту інформа-

ції необхідно детально проаналізувати тип 
загроз, найбільш уразливі місця в інформа-
ційній системі та збитки, які можуть виника-
ти під час порушення її захисту. 
Особливої уваги проблеми захищеності 

інформації набувають в умовах організації в 
Україні електронного документообігу. Елек-
тронний документообіг є сукупністю про-
цесів створення, оброблення, відправлення, 
передавання, одержання, зберігання, ви-
користання та знищення електронних до-
кументів, які виконуються із застосуванням 
перевірки їх цілісності та у разі необхідності 
з підтвердженням факту одержання таких 
документів.
Електронний документообіг здійснюєть-

ся відповідно до законодавства України або 
на підставі договорів, що визначають взає-
мовідносини суб’єктів такого документообі-
гу. Використання електронного документа 
у цивільних відносинах здійснюється згідно 
із загальними вимогами вчинення право-
чинів, встановлених цивільним законодав-
ством. Юридична сила електронного доку-
мента не може бути заперечена винятково 
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через те, що він має електронну форму.
Електронний документ є документом, 

в якому інформація зафіксована у вигляді 
електронних даних, включаючи обов’язкові 
реквізити документа. Обов’язковим рекві-
зитом електронного документа є електро-
нний підпис, який використовується для 
ідентифікації автора та/або підписувала 
електронного документа іншими суб’єктами 
електронного документообігу. Оригіналом 
електронного документа вважається при-
мірник документа з обов’язковими реквізи-
тами, у тому числі з електронним цифровим 
підписом автора. Саме накладанням елек-
тронного підпису завершується створення 
електронного документу.
Електронний цифровий підпис є видом 

електронного підпису, який отриманий за 
результатом криптографічного перетворен-
ня набору електронних даних, що додається 
до цього набору або логічно з ним поєдну-
ється і дає змогу підтвердити його цілісність 
та ідентифікувати підписувача. Тобто конт-
роль цілісності електронного документа 
здійснюється шляхом перевірки електро-
нного цифрового підпису.
Вся відображена і задокументована 

будь-якими засобами й на будь-яких копіях 
інформація, що була отримана або створе-
на в процесі виконання суб’єктами владних 
повноважень своїх обов’язків, передбаче-
них чинним законодавством, відноситься до 
публічної інформації, яка є відкритою, крім 
випадків, встановлених чинним законодав-
ством. До такої інформації з обмеженим до-
ступом відповідно до статті 6 Закону Укра-
їни «Про доступ до публічної інформації» 
[11] відноситься: 1) конфіденційна інфор-
мація; 2) таємна інформація; 3) службова ін-
формація. 
До конфіденційної інформації відносить-

ся інформація, доступ до якої обмежено фі-
зичною або юридичною особою та яка може 
поширюватися у визначеному ними поряд-
ку за їхнім бажанням відповідно до перед-
бачених ними умов.
Таємна інформація – це інформація, роз-

голошення якої може завдати шкоди особі, 
суспільству і державі. Таємною визнається 
інформація, яка містить державну, профе-
сійну, банківську таємницю, таємницю слід-

ства та іншу передбачену законом таємни-
цю.
До службової може належати така інфор-

мація: а) що міститься в документах суб’єктів 
владних повноважень, які становлять вну-
трівідомчу службову кореспонденцію, до-
повідні записки, рекомендації, якщо вони 
пов’язані з розробкою напрямку діяльності 
установи або здійсненням контрольних, на-
глядових функцій органами державної вла-
ди, процесом прийняття рішень і передують 
публічному обговоренню та прийняттю рі-
шень; б) зібрана в процесі оперативно-роз-
шукової, контррозвідувальної діяльності, у 
сфері оборони країни, яку не віднесено до 
державної таємниці. 
Захист інформації повинен забезпечу-

ватись протягом всього періоду її існуван-
ня і всі запити на доступ до неї, особливо у 
комп’ютерних системах, повинні контролю-
ватися комплексами засобів захисту.
Таким чином, підвищення ефективності 

управління сферою оподаткування немож-
ливе без зміцнення її інформаційного за-
безпечення. З цією метою в Україні на за-
конодавчому рівні необхідно створити нову 
модель взаємодії системи бухгалтерського 
обліку та оподаткування. На етапі виконан-
ня Національної програми інформатизації 
слід оновити розгалужену мережу автома-
тизованої системи «Єдиного вікна подання 
електронної звітності» у всіх органах ДФСУ, 
до яких подається звітність платників по-
датків. І, на кінець, в межах інформаційної 
системи органів ДФСУ необхідно розроби-
ти комплексну систему захисту конфіден-
ційної інформації на весь період її існуван-
ня, яка б контролювала всі запити на доступ 
до податкової інформації відповідними 
комплексами її захисту. Автоматизовані ін-
формаційні системи, що використовують-
ся в системі органів Державної фіскальної 
служби України, постійно модернізуються, 
що пов’язано з появою все більш доскона-
ліших технічних та програмних засобів. А 
це дозволяє адекватно реагувати на вплив 
зовнішнього і внутрішнього середовища та 
забезпечувати ефективне адміністрування 
податків і зборів.
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SUMMARY 
In the article the information support of the 

activities of the State Fiscal Service of Ukraine in 
the conditions of reforming the accounting process, 
taking into account international standards and 
automation of data processing. Also analyzed in the 
regulations of the current legislation, which serve 
as the legal basis of the tax authorities of the state.

АНОТАЦІЯ 
У статті досліджено інформаційне забезпе-

чення діяльності органів Державної фіскаль-
ної служби України в умовах реформування 
облікового процесу з урахуванням міжнародних 
стандартів та автоматизації обробки даних. 
Також у роботі проаналізовано нормативно-
правові акти чинного законодавства, що висту-
пають правовою основою діяльності податко-
вих органів держави.
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SUMMARY 
The article, based on the analysis of scienti  c 

views of scientists, explores the content and 
signi  cance of the category “system”. The main 
approaches to the de  nition of the concept and 
elements of the control system in legal science 
are analyzed. The theoretical substantiation of 
the content of control over the activity of forensic 
institutions of our state is constructed. The aspects 
in which the limits of control over the activity of 
forensic institutions are expressed are listed and 
listed.

Key words: control, forensic institutions, 
control system, control limits.
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Осуществлена административно-право-
вая характеристика стадий избирательного 
процесса. Рассмотрены вопросы определенно-
сти и разграничения стадий избирательного 
процесса на выборах Президента Украины, 
народных депутатов Украины, местных вы-
борах и выяснение значения определения гра-
ниц стадий и сроков для прохождения избира-
тельного процесса в целом.
Ключевые слова: выборы, избирательный про-

цесс, стадии, сроки голосования.
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Постановка проблеми
Численні зміни до виборчого законодав-

ства України, внесені протягом існування 
сучасної незалежної України, негативно по-
значились на визначенні та розмежуванні 
стадій виборчого процесу, і як наслідок, на 
якості його проведення. Тому вважається за 
доцільне розглянути різні погляди вчених-
юристів щодо адміністративно-правової ха-
рактеристики стадій виборчого процесу в 
Україні та запропонувати власне бачення.

Аналіз дослідження проблеми
Окремі аспекти досліджуваної проблеми 

розглядали В. Ф. Погорілко, Ю. С. Шемшу-
ченко, В. О. Євдокимов, В. В. Молдован, 
В. Ф. Мелащенко, Ю. М. Тодика, Г. Б. Кли-
менко, В. В. Кравченко, Л. В. Борислав-
ський та інші учені. Думки науковців з пи-
тань визначення стадій виборчого процесу 
різняться, оскільки бачення кожного ґрун-
тується на власному науковому та практич-
ному досвіді. 

Мета роботи – здійснити адміністратив-
но-правову характеристику стадій виборчо-
го процесу для усіх видів виборів, провести 
порівняльний аналіз різних позицій учених-
юристів щодо визначення та розмежування 
стадій виборчого процесу в Україні.

Виклад основного матеріалу
Виборчий процес складається з відпо-

відних стадій, які послідовно перероста-
ють одна в одну, створюючи тим самим за-
гальний безперервний процес формування 
представницьких органів та обрання по-
садових осіб. Проблемам стадійності ви-
борчого процесу приділено чимало уваги 
з боку вчених-юристів та юристів-практи-
ків. Однак розбіжності виникають вже під 
час застосування самого терміна “стадія” і 
при з`ясуванні питання: Чи він тотожний 
з такими поняттями, як, наприклад, “етап”, 
“період”, “процедура” тощо? 
Деякі науковці не проводять розмеж-

ування між зазначеними поняттями, вважа-
ючи, що це одне і те саме [1, с. 181; 2, с. 167]. 
На думку Б. В. Дрейшева, це веде до виник-
нення “стадій у стадіях” [3, с. 125]. Інші уче-
ні вважають, що термінологічно операції-дії 
всередині і у межах однієї стадії доцільно 
називати стадіями логічної послідовнос-
ті, оскільки вони становлять безпосеред-
ній зміст кожної із стадій функціонального 
призначення і систематично повторюються 
під час здійснення відповідних операцій [3, 
с. 125]. Багато авторів замість поняття “ста-
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дії” (етапи) вживають терміни “процедури” і 
“заходи”, або якесь з них [4, с. 101; 5, с. 353].
Під поняттям стадії у загальному значен-

ні розуміють певний ступінь, період, етап у 
розвитку чогось, що має свої якісні особли-
вості [6, с. 632]; у правовому – якусь порівня-
но замкнуту часову ділянку правової форми 
і відповідні моменти переходу однієї стадії 
в іншу [7, с. 71 – 72]. Етап розглядають, як: 
частину шляху дистанції (напр., в естафе-
ті); проміжок часу, визначений будь-якою 
якісною зміною, подіями; стадію будь-якого 
процесу [8, с. 1573]. Період – це проміж-
ок часу, який охоплює якийсь завершений 
процес; етап суспільного розвитку, громад-
ського руху [8, с. 999]. Під процедурою вба-
чають встановлений порядок ведення, роз-
гляду будь-яких справ [9, с. 566]. 
Стадію юридичного процесу розгля-

дають як динамічну, порівняно замкнену 
сукупність закріплених чинним законодав-
ством способів, методів, форм, що виража-
ють або наперед визначають чітке і неухиль-
не здійснення процедурно-процесуальних 
вимог, що відображають просторово-тим-
часові аспекти процесуальної діяльності і за-
безпечують логіко-функціональну послідов-
ність здійснення конкретних дій, направле-
них на досягнення кінцевого, матеріально 
зумовленого правового процесуального ре-
зультату [3, с. 130].
Також існує думка, що стадія процесу 

виступає як сума певних дій, причому дій, 
що мають єдине конкретно-предметне при-
значення [10, с. 47]. 
У проекті концепції Виборчого кодексу 

України стадії виборчого процесу подають-
ся як розташовані у певній послідовності 
процедури виборчого процесу, що характе-
ризуються певною завершеністю [11, с. 18].
Науковці у своїх дослідженнях визнача-

ють різну кількість стадій виборчого проце-
су, але більшість учених, незалежно від виду 
виборів, виділяють першу стадію – призна-
чення виборів [12, с. 76; 2, с.167]. Деякі на-
зивають її так: призначення виборів і утво-
рення виборчих округів; підготовка спри-
ятливої ситуації для кожної із конкуруючих 
сторін [13, с. 13]; проголошення або призна-
чення виборів [1, с. 181; 14, с. 327] або при-
значення чи оголошення виборів [11, с. 18]; 

призначення виборів та визначення дати 
їх проведення [4, с. 101]. Вважається, що у 
випадку, коли дата проведення виборів ви-
значена у законі, відповідна стадія відсутня, 
тоді автоматично друга стадія стає першою. 
Щодо, другої стадії виборчого проце-

су погляди науковців розходяться більше, 
а саме: немає єдиної думки щодо того, які 
саме процесуальні дії проводяться на цій 
стадії. Розглядають таке: утворення вибор-
чих округів і виборчих дільниць, (системи) 
виборчих комісій [2, с. 167]; створення (при-
значення) виборчих комісій [12, с. 76]; утво-
рення виборчих органів [15, с. 120]; затвер-
дження або утворення територіальних ви-
борчих одиниць [1, с. 181]; формування (або 
утворення, визначення) виборчих округів і 
виборчих дільниць [16, с. 203].
Щодо проведення третьої стадії вибор-

чого процесу відповідно зараховують: скла-
дання списків виборців [2, с. 167]; утворення 
виборчих округів та виборчих дільниць [15 
(6), с. 120]; утворення чи то формування ви-
борчих комісій [4, с. 101] або утворення ви-
борчих органів [14, с. 331]; створення лише 
виборчих дільниць [17, с. 340]; висування 
і реєстрацію кандидатів [12, с. 76]; визна-
чення переможця (переможців) [13, с. 18]. 
Тобто зміст третьої стадії кожен формулює 
стосовно того, якими він називав попередні 
стадії. 
Здебільшого до четвертої стадії включа-

ють складання списків виборців [14, с. 334; 
16, с. 203] або складання списку виборців та 
ознайомлення з ним [11, с. 18], складання та 
оголошення списків виборців і виготовлен-
ня інших виборчих документів [12, с. 76]. 
Проте у юридичній літературі зустрічаєть-
ся, що до цієї стадії належать ще утворення 
виборчих комісій чи то створення виборчих 
органів [17, с. 340], а дехто з авторів розгля-
дає висунення і реєстрацію кандидатів [2, с. 
167] або ж щось одне – висунення кандида-
тів у депутати чи реєстрацію виборців [18, 
с. 316].
Характеризуючи п’яту стадію вбачають 

різне: висування і реєстрацію кандидатів на 
виборчі посади [1, с. 187]; тільки висунення 
кандидатів у депутати [18, с. 316], чи вису-
вання претендентів у кандидати [16, с. 203], 
або тільки реєстрацію виборців [17, с. 340]; 
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передвиборну агітацію [12, с. 76]; проведен-
ня голосування; процесуальні дії, пов’язані 
із забезпеченням гарантій діяльності канди-
датів у депутати та інших учасників вибор-
чого процесу [2, с. 167]. 
Аналізуючи шосту стадію одні вчені ро-

зуміють передвиборну агітацію [15, с. 120], 
чи то проведення передвиборної агітації 
[14, с. 337], зустрічі виборців з кандидатами, 
агітаційну кампанію [18, с. 316]. Другі – го-
лосування [12, с. 76] або проведення голо-
сування [2, с. 167], визначення результатів 
виборів, а дехто – висунення кандидатів [17, 
с. 340]. 
При проведенні сьомої стадії включають 

агітаційну кампанію [17, с. 340], голосуван-
ня [11, с. 19], голосування і підведення під-
сумків виборів [5, с. 353], підрахунок голосів 
і визначення результатів виборів [12, с. 76] 
або лише підрахунок голосів [4, с. 101].
У літературі восьма стадія виборчого 

процесу формулюється, як: голосування 
[17, с. 340], підрахунок голосів і визначен-
ня результатів виборів (а також підбивання 
підсумків виборів) [1, с. 192; 14, с. 340], вста-
новлення результатів виборів [18, с. 316], 
підрахунок голосів виборців, встановлення 
та оприлюднення результатів виборів [15, с. 
120], підбиття підсумків виборів і реєстрація 
обраних осіб, оприлюднення результатів 
голосування [4, с. 101], реєстрація обраних 
осіб [12, с. 76], проведення повторного голо-
сування, повторних виборів та виборів де-
путатів замість вибулих [2, с. 168]. 
Під час проведення дев’ятої стадії здій-

снюють: підрахунок голосів і встановлення 
підсумків голосування [17, с. 340], реєстра-
цію обраних осіб і опублікування підсумків 
виборів [11, с. 19] або лише опублікування 
підсумків виборів [12, с. 76], можливі по-
вторні вибори [18, с. 316], проведення у разі 
необхідності повторного голосування чи по-
вторних виборів [4, с. 101]. 
Низказ науковців називає десяту і оди-

надцяту стадію виборчого процесу. До деся-
тої вони зараховують можливий другий тур 
голосування і / або нові вибори, до одинад-
цятої – остаточне визначення і опублікуван-
ня результатів виборів [17, с. 340].
Чинне виборче законодавство України 

у Законах України “Про вибори Прези-

дента України” [19], “Про вибори народ-
них депутатів України” [20], “Про місцеві 
вибори” [21] поділяє виборчий процес на 
етапи. Однак до переліку етапів не вклю-
чено у жодному виборчому законі: призна-
чення дати виборів або оголошення про 
початок виборчого процесу; реєстрацію 
уповноважених, довірених осіб та офіцій-
них спостерігачів тощо. Думаємо, що та-
кий поділ не дає можливості всебічно роз-
крити стадійність виборчого процесу. У 
юридичній літературі та наведених зако-
нах зустрічається різний розподіл вибор-
чих стадій (етапів) не лише за їх кількістю, 
але й за їх змістом. 
Вважаємо, за доцільне розглядати про-

блему стадійності виборчого процесу, вра-
ховуючи схему: стадія – етап – елементар-
на дія, де під останньою розуміють кінце-
ву, неподільну, останню, це межа розподі-
лу у межах якості окремої стадії, яка утво-
рює нерозподілений елементарний носій 
якості саме цієї стадії [3, с. 149]. Тобто ми 
вважаємо, що кожна стадія виборчого про-
цесу складається із окремих етапів, а етапи 
складаються з відповідних елементарних 
дій.
Необхідно зауважити, що виборчий про-

цес відбувається не тільки постадійно, але й 
у певних часових межах. Ці межі називають-
ся строками. Так, виборчий процес загалом 
та кожна стадія зокрема мають свій початок 
і кінець. Під строками у виборчому процесі 
розуміють час, протягом якого можуть і по-
винні вчинятись заходи виборчого характе-
ру суб’єктами виборчого процесу. Вони ви-
ступають і певною гарантією їх здійснення. 
Крім того, швидкоплинність є однією з най-
важливіших особливостей виборчого про-
цесу, його не можна переривати. Чітке ви-
значення та дотримання строків тривалості 
кожної стадії виборчого процесу має велике 
значення для того, щоб вибори вважались 
легітимними.
Виборчими законами України по-

різному встановлюються строки проведен-
ня виборчого процесу, відводиться окрема 
стаття, присвячена строкам, однак відсутня 
чітка система їхнього визначення, що впли-
ває на перебіг виборчого процесу загалом.
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Висновки
Аналіз цього питання показує, що по-

діл виборчого процесу на етапи не охоплює 
усього виборчого процесу і не показує за-
гальної картини виборів. Доцільнішим ви-
дається поділ виборчого процесу на стадії, 
які складаються із окремих етапів, а етапи 
– з відповідних елементарних дій. Стадії 
виборчого процесу повинні бути чітко ви-
значені у часових межах, тобто строках. З 
метою забезпечення проведення прозорих 
і справедливих виборів виборчі закони по-
винні містити положення, зрозумілі не лише 
юристам та фахівцям у відповідній сфері, 
а без винятку усім громадянам держави. 
Отже, питання чіткого визначення та роз-
межування стадій виборчого процесу має 
важливе значення та впливає на результат 
виборів.
Оскільки практика внесення упродовж 

багатьох років численних змін до вибор-
чих законів не дала позитивного результа-
ту, найприйнятнішим могло б бути швид-
ке прийняття якісного Виборчого кодексу 
України з врахуванням попередніх недо-
ліків чинних виборчих законів. Однак не 
варто включати до нього норми щодо про-
ведення референдумів. Це питання пови-
нно врегульовуватись окремими законами. 
Структура Виборчого кодексу України мала 
б відповідати кількості стадій виборчого 
процесу України з врахуванням особливос-
тей кожного з видів виборів. Наприклад, 
він міг би складатись з загальної та особли-
вої частин. До загальної частини потрібно 
включити розділи, що розглядають: загаль-
ні положення, засади виборів та виборчого 
процесу, стадії виборчого процесу, строки у 
виборчому процесі. Розділ про стадії вибор-
чого процесу поділити на глави, у яких ви-
світлювались би: підготовча, основна, агіта-
ційна та заключна стадії виборчого процесу. 
До особливої частини зарахувати розді-

ли щодо: фінансового та матеріально-тех-
нічного забезпечення виборчого процесу, 
інформаційно-аналітичного забезпечення 
виборчого процесу, оскарження порушень 
виборчих прав громадян України і відпо-
відальності за порушення законодавства 
України про вибори, який треба поділи-
ти на окремі глави: оскарження порушень 

виборчих прав громадян України та від-
повідальність за порушення законодавства 
України про вибори.
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Chudyk N.
ADMINISTRATIVE AND LEGAL 

CHARACTERISTICS OF THE STAGES OF 
THE ELECTION PROCESS

The administrative and legal characteristics 
of the stages of the election process have been 
made. The issue of defi nition and delimitation 
of stages of the election process in the elections 
of the President of Ukraine, People’s Deputies 
of Ukraine, local elections and clarifi cation of 
the importance of delineating the boundaries 
of stages and deadlines for the election process 
in general.

Key words: elections, election process, 
stages, voting terms.

АНОТАЦІЯ 
Здійснено адміністративно-правову харак-

теристику стадій виборчого процесу. Розгляну-
то питання визначеності та розмежування 
стадій виборчого процесу на виборах Президен-
та України, народних депутатів України, міс-
цевих виборах та з`ясування значення окрес-
лення меж стадій і термінів для проходження 
виборчого процесу загалом. 
Ключові слова: вибори, виборчий процес, 

стадії, терміни голосування.
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