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Об’єктивна реальність сучасної Украї-
ни характеризується доволі складною вну-
трішньою суспільно-політичною ситуацією. 
Крайню напруженість викликають «крим-
ські» події 2014 р., збройний сепаратизм 
терористичних організацій – так званих 
«ДНР» та «ЛНР», втручання у внутрішні 
справи незалежної України спецслужб РФ, 
проведення протягом 2014 – 2015 р. на 
Сході України Антитерористичної операції 
та ін. Всі ці явища закономірно впливають 
на різке зростання в Україні кількості вій-

ськових злочинів, як наслідок – відбулось 
внесення відповідних змін і доповнень до 
Кримінального кодексу України, відро-
дження у квітні 2014 р. інституту військо-
вої прокуратури, запровадження інституту 
військово-цивільної адміністрації у 2015 р. 
тощо. 
Логічним у даній важкій ситуації є і не-

обхідність відновлення діяльності військо-
вих судів: як видається, на часі – нагаль-
ність створення системи таких судів, адже 
стан справ у сфері військової злочинності 
стає загрозливим. Вказані моменти істотно 
актуалізують тематику даної статті, застав-
ляють усвідомити доцільність реформуван-
ня судової гілки влади у сучасній Україні 
через внесення відповідних змін і допо-
внень до чинного вітчизняного законодав-
ства щодо відновлення діяльності системи 
військових судів.
Проблема даної статті полягає у необ-

хідності висвітлення ролі військових судів 
в реформуванні судової системи сучасної 
України в умовах складної внутрішньої сус-
пільно-політичної ситуації.
Питанням складу, порядку утворення, 

компетенції військових судів присвяче-
ні праці В. П. Шевченко, В. В. Сердюка, 
Л. Н. Гусєва, Д. Ф. Огнєва, О.С. Ткачука, 
В. І. Шишкіна, С.В. Оверчука та деяких 
інших науковців. Проте, об’єктивні при-
чини, що впливають на відновлення діяль-

У статті висвітлено роль військових су-
дів у реформуванні судової системи України. 
З`ясовано об`єктивно-історичні передумови 
відродження військових судів в Україні. Вияв-
лено, що причиною необхідності відновлення 
військових судів є збільшення кількості вій-
ськових злочинів. Доведено, що відновлення 
системи військових судів сприятиме більш 
швидкому та професійному розгляду справ 
стосовно військових. Обґрунтовано необхід-
ність внесення змін і доповнень до чинного 
законодавства України щодо відновлення ді-
яльності військових судів. Визначено основні 
напрями створення дієвої системи військо-
вих судів в Україні.
Ключові слова: судова система України; судова 

реформа; військові суди; військові злочини; законо-
давство у сфері судоустрою

 ËÎÙÈÕ²Í Îëåêñàíäð Ìèêîëàéîâè÷ - â.î. äåêàíà åêîíîì³êî-ïðàâîâîãî 
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ності військових судів в Україні, потребу-
ють звернення прискіпливої уваги до даної 
проблеми. 
Мета даної статті полягає у з’ясуванні 

ролі військових судів в реформуванні су-
дової системи сучасної України в умовах 
ускладнення внутрішньої суспільно-полі-
тичної ситуації. 
Звернемо увагу до історії становлення і 

розвитку системи військових судів в Украї-
ні у період її незалежності. На момент при-
йняття Акту проголошення незалежності 
України від 24 серпня 1991 р. названа сис-
тема будувалась на основі положення, за-
твердженого ще Верховною Радою СРСР 
25 грудня 1958 р. Відповідно до нього діяли 
військові трибунали, які були повністю під-
порядковані Верховному Суду СРСР і зо-
всім не були пов’язані із судовою системою 
України. До 1993 р. на території України 
продовжували діяти військові трибунали 
гарнізонів та з’єднань, які підпорядкову-
вались військовим трибуналам військових 
округів та військовому трибуналу Чорно-
морського флоту. Але постановою Верхо-
вної Ради України «Про перейменування 
військових трибуналів України у військові 
суди України і продовження повноважень 
їх суддів» від 3 лютого 1993 р. № 2979-ХІІ 
військові трибунали було перейменовано 
у військові суди [1]. Процес реформуван-
ня військових судів продовжився у 1994 
р., коли постановою Верховної Ради Укра-
їни «Про утворення в складі Верховно-
го Суду України військової колегії» від 24 
лютого 1994 р. № 4007-ХІІ у Верховному 
Суді України створено військову колегію 
в складі голови колегії, його заступника та 
восьми суддів [2]. У тому самому році були 
внесені відповідні доповнення до Закону 
України «Про судоустрій України», зокре-
ма, у Законі з’явилась глава 3-1 «Військові 
суди». Відповідно до ст. 38-2 Закону на те-
риторії України мали діяти військові суди 
гарнізонів, регіонів та Військово-Морських 
Сил, в інших статтях йшлось про завдання 
військових судів, їх склад, порядок обран-
ня тощо [3]. 
Отже, на початку 90-х років відбувся 

демонтаж радянської системи військових 
трибуналів, натомість створювалась сис-

тема військових судів як окрема ланка су-
дової системи України. Цей процес було 
закріплено на конституційно-правовому 
рівні: у ст. 124 та 125 Конституції України 
від 28 червня 1996 р. військові суди відне-
сено до системи судів загальної юрисдикції, 
яка будувалася за принципами спеціаліза-
ції і територіальності [4]. 
Подальше реформування системи вій-

ськових судів відбулось на початку ХХІ 
ст. Зокрема, Законом України «Про судо-
устрій України» у редакції від 21 червня 
2001 р. визначено, що військові суди гарні-
зонів діють як місцеві суди, а військові суди 
регіонів і Військово-Морських Сил мають 
діяти як апеляційні суди [5]. 30 серпня того 
ж року Указом Президента України «Про 
утворення військових апеляційних та вій-
ськових місцевих судів та затвердження 
їх мережі» № 769/2001 було створено 15 
військових судів: 13 – військових місцевих 
судів різних гарнізонів, військовий апеля-
ційний суд Центрального регіону та вій-
ськовий апеляційний суд Військово-Мор-
ських Сил [6] (мережа переглядалась у 2004 
та 2006 р.). 

7 лютого 2002 р. Верховна Рада Украї-
ни приймає новий Закон «Про судоустрій 
України». У ньому у ст. 19 визначено, що в 
системі судів загальної юрисдикції утворю-
ються загальні та спеціалізовані суди окре-
мих судових юрисдикцій, а військові суди 
належали до загальних судів і здійснюють 
правосуддя у Збройних Силах України та 
інших військових формуваннях, утворених 
відповідно до закону. Цей же Закон перед-
бачав, що військові суди гарнізонів діють 
як місцеві загальні суди, також мали існу-
вати військові апеляційні суди регіонів та 
апеляційний суд Військово-Морських Сил 
України [7].
Таким чином, можна констатувати, що 

на цьому етапі відбулось удосконалення 
системи військових судів, на законодавчо-
му рівні було закріплено процес остаточно-
го включення цих судів до судової системи 
України.
Проте, 7 липня 2010 р. було прийнято 

Закон України «Про судоустрій та статус 
суддів», яким законодавець істотно змінив 
судову систему України. Зокрема, було 
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повністю ліквідовано систему військових 
судів, а справи, що раніше розглядалися 
військовими судами гарнізонів, мали роз-
глядатись судами загальної юрисдикції 
першої інстанції. Так само справи, що були 
віднесені до компетенції апеляційних вій-
ськових судах, за новим Законом мали роз-
глядатись в апеляційних судах загальної 
юрисдикції [8]. На основі цього Закону 14 
вересня 2010 р. було видано Указ Прези-
дента України «Про ліквідацію військових 
апеляційних та військових місцевих судів» 
[9].
Закономірним є запитання: чим була 

викликана така невдала судова рефор-
ма, в результаті якої ліквідовано потуж-
ну систему військових судів в Україні? За 
словами тодішнього заступника голови 
Адміністрації Президента А. Портнова, іс-
нування військових судів порушувало ви-
моги Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод щодо права особи 
на справедливий судовий розгляд, про що 
неодноразово зазначав Європейський суд з 
прав людини у своїх рішеннях.
Іншої думки дотримується Є. Сидо-

ров, заступник голови військового місце-
вого суду Хмельницького гарнізону в 2010 
р. Він зазначає, що починаючи з 2010 р. 
йшла цілеспрямована робота, спрямована 
на знищення української державності. Для 
реалізації цієї цілі необхідно було позба-
вити армію можливості до самоочищення 
та самовідновлення. Саме тому було лікві-
довано військові прокуратури та військові 
суди і підірвано саму основу обороноздат-
ності нашої держави [10]. З іншої сторони, 
як відзначає С.В. Оверчук, деградація армії 
в Україні, нівелювання її значення в сус-
пільстві, поєднані з державною політикою 
демілітаризації, призвели в останні десяти-
ліття до знищення військової інфраструк-
тури, освіти та низки супутніх інституцій. У 
цьому контексті ліквідація військових судів 
багатьом політикам та науковцям уявля-
лась закономірним кроком у побудові мир-
ної демократичної держави [11].
Які ж причини спонукають терміно-

во, слідом за запровадженням органів вій-
ськової прокуратури, відновити діяльність 
військових судів? Звернемось до реальних 

фактів. Анексія Криму, поява величезної 
кількості незаконних збройних формувань 
на території України, збройний конфлікт 
на Сході України, проведення Антитеро-
ристичної операції (АТО), спроби росій-
ських спецслужб підірвати обороноздат-
ність нашої держави, корупція в збройних 
силах (ЗС) України, відверте зрадництво 
стали тими факторами, які викликали іс-
тотне збільшення у 2014 – 2015 рр. кількос-
ті військових злочинів. 
За офіційними даними, з 1 липня 2014 

р. до 1 липня 2015 р. військовою прокура-
турою розслідувано 16536 кримінальних 
проваджень, прийнято процесуальних рі-
шень у 12755 провадженнях, спрямовано 
до суду 2787 обвинувальних актів. 
Із розслідуваних військовою прокура-

турою кримінальних проваджень значну 
частку складають ті, які пов’язані з ухилен-
ням від проходження військової служби. 
Зокрема, за фактами самовільного зали-
шення місця служби розпочато 4741 про-
вадження стосовно 6089 військовослуж-
бовців, за фактами дезертирства – 6432 
провадження щодо 16082 військовослуж-
бовців, ухилення від військової служби ін-
шим способом – 190 проваджень стосовно 
1540 військовослужбовців. 
Звернемо увагу на те, що військова про-

куратура займається резонансними кри-
мінальними провадженнями. Так, до суду 
були спрямовані обвинувальні акти щодо 
8 високопосадовців, притягнуто до кри-
мінальної відповідальності з отриманням 
дозволу суду на арешт колишніх Прем’єр-
міністра України та Міністра оборони 
України, у Міністерстві оборони України 
та Збройних Силах України: 1 – генерал-
майора, 2 – адміралів, 1 – контр-адмірала, у 
Службі безпеки України 5 – генерал-майо-
рів, 1 генерал-майора Служби зовнішньої 
розвідки України, 1 генерал-лейтенанта 
Державної прикордонної служби України, 
1 генерал-майора Державної служби Укра-
їни з надзвичайних ситуацій.
Окрім того, військовою прокуратурою 

викрито низку корупційних схем відчужен-
ня за різний період оборонним відомством 
озброєння, військової техніки та боєприпа-
сів, факти викрадення та неналежного збе-
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рігання військового майна, порушення при 
використанні бюджетних коштів, призна-
чених для закупівлі та модернізації озбро-
єння, військової та спеціальної техніки. За 
результатами розпочато 97 кримінальних 
проваджень, у яких встановлені збитки 
на загальну суму 647 млн. грн. та понад 20 
млн. дол. США. Усього слідчими військових 
прокуратур у 2014 р. закінчено розсліду-
вання та спрямовано до суду обвинувальні 
акти у 64 кримінальних провадженнях про 
злочини у сфері корупції щодо 68 осіб; у 
2015 р. – у 30 таких провадженнях щодо 32 
обвинувачених [12]. 
Як бачимо, військова прокуратура здій-

снює розслідування великої кількості вій-
ськових кримінальних правопорушень 
різного характеру та ступеню тяжкості, 
спрямовує обвинувальні акти до суду. Про-
те, судами задоволено 1376 позовів військо-
вих прокурорів.
На думку фахівців, неспроможність су-

дів загальної юрисдикції ефективно розгля-
дати справи стосовно військовослужбовців 
пояснюється кількома причинами. По-
перше, більшість суддів цих судів ніколи не 
мали жодного відношення до армії та ніко-
ли не брали участі у бойових діях. Цивільні 
судді не в змозі ефективно та швидко роз-
глянути справу, оскільки не знайомі з спе-
цифікою всіх обставин, які мають значення 
для її розгляду – а, значить, розгляд спра-
ви затягується. Окрім норм Кримінального 
та Кримінального процесуального кодек-
су, при розгляді справ відносно військо-
вих, судді повинні керуватись і нормами 
дисциплінарних статутів, з якими могли 
раніше ніколи і не стикатись. По-друге, 
справжньою проблемою стає допит свідків 
у справах. Суддя суду загальної юрисдик-
ції не може проводити судовий розгляд 
поза приміщенням суду – цього не дозво-
ляє ані кількість справ, що перебувають у 
його провадженні, ані рівень матеріально-
технічного забезпечення. Військові також 
не можуть прибути на розгляд, оскільки в 
бойовій обстановці залишення позицій ста-
новить серйозний ризик. Але судді військо-
вих судів здебільшого розглядали справи 
у розташуваннях військових частин у при-
сутності військовослужбовців. Це гаранту-

вало швидкий та більш ґрунтовний роз-
гляд справи. По-третє, військові злочини 
– це у значній мірі справи, пов’язані з вій-
ськовою таємницею. Документи із грифами 
секретності не можна просто так принести 
до суду та знайомитись із ними у своєму ка-
бінеті, для цього потрібно спеціальне при-
міщення, якими не обладнано суди першої 
інстанції [10].
Отже, можна констатувати, що віднов-

лення діяльності системи військових судів 
сприятиме більш швидкому та професій-
ному розгляду справ стосовно військових, 
реалізації низки принципів правосуддя 
для військовослужбовців. Варто зазначи-
ти, що останнім часом органи державної 
влади, народні депутати все більше опі-
куються проведенням реформи судової 
гілки влади, у контексті якої слід відроди-
ти військові суди. Так, 27 жовтня 2014 р. 
Президент України створив Раду з питань 
судової реформи, яка підготувала проект 
Закону України «Про забезпечення права 
на справедливий суд» (прийнято Верхо-
вною Радою України 12 лютого 2015 р.; Ве-
неціанська комісія у цілому позитивно його 
оцінила). Цей Закон має на меті підвищити 
національні стандарти судоустрою, якість 
судочинства, сприяти поверненню у грома-
дян України довіри до правосуддя.
Також Указом Президента України 

«Про Стратегію сталого розвитку «Украї-
на-2020» від 12 січня 2015 р. визначено 62 
реформи та державні програми, серед яких 
є і судова реформа. Її метою проголошено 
реформування судоустрою, судочинства та 
суміжних правових інститутів задля прак-
тичної реалізації принципів верховенства 
права і забезпечення кожному права на 
справедливий судовий розгляд справ неза-
лежним та неупередженим судом. Реформа 
має забезпечити функціонування судової 
влади, що відповідає суспільним очікуван-
ням щодо незалежного та справедливого 
суду, а також європейській системі ціннос-
тей та стандартів захисту прав людини. 
Реформа проводитиметься у два етапи: на 
першому – невідкладне оновлення законо-
давства, спрямоване на відновлення дові-
ри до судової влади в Україні; на другому 
– системні зміни в законодавстві: прийнят-
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тя нової Конституції України та на основі 
відповідних конституційних змін – нових 
законів, що стосуються судоустрою та судо-
чинства, інших суміжних правових інститу-
тів [13].
У рамках реалізації стратегії судової ре-

форми рядом народних депутатів України 
було внесено до парламенту низку законо-
проектів, що стосуються відновлення діяль-
ності системи військових судів. Так, народ-
ний депутат С.Г. Міщенко розробив та вніс 
30 січня 2015 р. законопроект «Про внесен-
ня змін до Закону України «Про судоустрій 
і статус суддів» (щодо відновлення в систе-
мі загальної юрисдикції військових судів). 
Даним проектом передбачено відновлення 
діяльності у системі судів загальної юрис-
дикції військових судів – гарнізонів, апе-
ляційних судів регіонів та апеляційний суд 
Військово-Морських Сил України. Вони, 
як вважає автор проекту, мають спеціалізу-
ватись на розгляді справ у Збройних силах 
України та інших військових формуваннях, 
утворених відповідно до закону [14].
Подібний законопроект внесено на роз-

гляд українського парламенту і народними 
депутатами С.В. Пашинським та І.Ю. Ві-
нник 6 квітня 2015 р. («Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України» 
(щодо утворення військових судів та окре-
мих організаційних питань). Ним, зокрема, 
передбачається запровадження військових 
судів гарнізонів та військових апеляційних 
судів, причому військові суди розглядають-
ся авторами законопроекту також як суди 
загальної юрисдикції. Вони, як зазначено у 
ч. 1 ст. 6 проекту, «здійснюють правосуддя у 
Збройних Силах України та інших військо-
вих формуваннях, утворених відповідно до 
закону, і спеціалізуються на розгляді кри-
мінальних справ, адміністративних справ 
та справ про адміністративні правопору-
шення, віднесених до їх підсудності». Важ-
ливо відзначити, що зміст запропонованого 
законопроекту, на думку його авторів, по-
вністю відповідає європейським стандар-
там (меморандуму Постійного комітету по 
правам людини Ради Європи «Судочинство 
у військових судах» від 16 червня 2003 р., 
практиці Європейського Суду з прав люди-
ни) [15]. 

Аналіз цих законопроектів свідчить 
про намагання відновити діяльність вій-
ськових судів в Україні, дотримуючись єв-
ропейських засад і принципів правосуддя. 
Основні два моменти, на які слід звернути 
увагу, є визначення місця військових судів 
у системі правосуддя України та компетен-
ція цих судів. Автори запропонованих про-
ектів одностайні у думці, що військові суди 
мають належати до судів загальної юрис-
дикції (як і було до їх скасування у 2010 р.).
Щодо компетенції, то у проекті С.Г Мі-

щенка, як видається, повноваження вій-
ськових судів є доволі розмитими; коло 
справ, які підлягають розгляду у судах, 
чітко не окреслені. У другому проекті ком-
петенція фіксується більш чітко, але по-
вноваження військових судів невиправда-
но розширені. Наприклад, дискусійною 
є норма щодо віднесення до компетенції 
військових судів адміністративних справ та 
справ про адміністративні правопорушен-
ня, суб’єктами яких є військовослужбовці.
Очевидно, що при відновленні діяль-

ності військових судів варто запозичити 
міжнародний та європейський досвід по-
будови системи таких судів, визначення 
їх компетенції. Так, в Європі на даний час 
військові суди діють в 13 країнах (серед 
яких, наприклад, Великобританія, Бельгія, 
Болгарія, Греція, Іспанія, Італія, Нідерлан-
ди, Польща, Португалія, Угорщина); їх ді-
яльність була предметом спеціального роз-
гляду Постійним комітетом Ради Європи з 
прав людини у м. Страсбурзі у червні 2003 
р. У прийнятому Постійним комітетом ме-
морандумі була проаналізована практика 
Європейського суду з прав людини і зро-
блено висновок, що існування військових 
судів не суперечить зобов’язанням держав, 
на території яких вони діють. Таким чи-
ном, варто скористатись досвідом цих кра-
їн при відновленні діяльності військових 
судів в Україні.
Отже, на підставі зазначеного вище 

можна зробити такі висновки:
1.  Об’єктивною передумовою від-

родження військових судів в Україні 
є історична практика їх становлення, 
розвитку, функціонування у період неза-
лежності України (до їх скасування через 
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ряд об’єктивних та суб’єктивних причин у 
2010 р.).

2. Причиною, яка детермінує необ-
хідність термінового відновлення системи 
військових судів в Україні, є стрімке збіль-
шення кількості військових злочинів різно-
манітного характеру та ступеню тяжкості. 
У свою чергу, це пов’язане із появою неза-
конних збройних формувань та перманент-
ними збройними конфліктами на території 
України, втручанням РФ у внутрішні спра-
ви України, проведенням АТО, корупцією 
в ЗСУ. З іншої сторони, наявною тенденці-
єю є неспроможність судів загальної юрис-
дикції з об’єктивних причин ефективно 
розглядати справи стосовно військових.

3. Відродження військових судів спри-
ятиме як більш швидкому та професійному 
розгляду справ стосовно військових, так 
і реалізації низки принципів правосуддя 
для військовослужбовців. Відновлення їх 
діяльності є одним з важливих напрямів 
реформування судової влади в Україні, яке 
базується на відповідних принципових 
положеннях Стратегії сталого розвитку 
«Україна-2020». Отже, нагальною є потре-
ба внесення змін і доповнень до діючого 
Закону України ««Про судоустрій та статус 
суддів», інших нормативно-правових актів 
у частині відновлення діяльності системи 
військових судів, а у перспективі – при-
йняття якісно нового Закону.

4. При розробці зазначених змін і до-
повнень варто використовувати позитив-
ний міжнародний і європейський досвід, 
особливо, що стосується місця військових 
судів у системі правосуддя та їх компетенції. 
Актуальними мають стати питання щодо: 
віднесення військових до судів до судів за-
гальної юрисдикції або спеціалізованих су-
дів; надання військовим судам чітко визна-
чених законом повноважень (широких або 
вузькоспеціалізованих); рівня компетенції 
військових судів у мирний та воєнний час, 
в особливий період. 
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ÄÎ ÒÅÌÈ ÑËÓÆÁÈ Â ÎÐÃÀÍÀÕ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ ßÊ 
Ð²ÇÍÎÂÈÄÓ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÑËÓÆÁÈ

Реформування багатогранного інститу-
ту публічної влади, яким є прокуратура, не 
можливо без проведення глибокого вивчен-
ня проблем, що виникають в конкретних 
напрямках, як її діяльності, так і організації, 
зокрема, проблем проходження служби в 
органах прокуратури.
Якісного результату в дослідженні по-

няття та змісту проходження служби в орга-
нах прокуратури можна досягти, через до-
слідження складових понять, а саме:

- поняття «служба» як такої, у її управ-
лінській та правовій площинах; 

- поняття «проходження служби», як 
складової юридичної діяльності посадових 
осіб органів прокуратури,
та визначення співвідношення останньої 

з категоріями «державна служба», «публічна 
служба», «несення служби» тощо.
З цього приводу слушним є зауважен-

ня А.В. Самойленка про те, що «розгляд 
будь-якого поняття в будь-якій науці, а тим 
більше в науці суспільній, якою є юриспру-
денція, потребує вивчення термінів, які її 
складають, щоб чітко позначити предмет і 
межі дослідження» [1, с.98].

Дослідження служби в органах проку-
ратури України не залишилась поза увагою 
вітчизняних учених-юристів. Процесуальні 
аспекти, під час реалізації службових повно-
важень посадовими особами прокуратури, 
знайшли відображення в працях В.В. До-
лежана, В.С. Зеленецького, О.М. Литвака, 
П.В. Шумського. Як складову адміністратив-
но-правових відносин службу в органах про-
куратури України розглядали В.Б. Авер’янов, 
О.М. Бандурка, Ю.П. Битяк, С.В. Ківалов, 
С.І. Нечипоренко. Інституційні особливості 
прокуратури та служби в її органах досліджу-
вали В.І. Малюга, В.В. Мурза, Т.В. Корняко-
ва, М.В. Косюта. Управлінсько-службові пра-
вовідносини були предметом докторського 
дисертаційного дослідження М.К. Якимчука.
Однак, здійснювались ці дослідження 

в основному на рівні повноважень, прова-
джень та процедур, у цей час як інші еле-
менти зокрема рекрутингу персоналу для 
служби в органах прокуратури, проходжен-
ня служби, залишилися поза увагою, а це на 
нашу думку обумовило обставини, за яких 
така юридична категорія, як проходжен-
ня служби в органах прокуратури України, 
розкрита не на в повному обсязі.
Термін «служба» давно використовується 

у лексиці правових та управлінських наук, 
однак трактуються по різному, тому цей тер-
мін потребує більш детальнішого розгляду. 
У тлумачних словниках, поняття «служба» 
визначається, в багатьох значеннях.
Дописувачі Вільні енциклопедії 

«Wikipedija» пояснюють його, як:

В статье осуществлен теоретический 
анализ службы в органах прокуратуры как 
разновидности государственной службы в 
правоохранительной системе. Предложено 
научное определение понятия «прохождение 
службы в органах прокуратуры».

Ключові слова. Прокуратура, державна служба, 
служба в органах прокуратури.

 ÁÎÐØÓËßÊ ²ãîð ²âàíîâè÷ - Íàö³îíàëüíà àêàäåì³ÿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè
ÓÄÊ 343.16 : 34.08
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1. Дія за знач. служити. // Обов’язок, 
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2. Праця, заняття як засіб існування. 
// Місце, де хто-небудь працює, служить. // 
Озброєні люди, що служать у кого-небудь.

3. Перебування в армії, відбування вій-
ськового обов’язку. // Певна галузь військо-
вих знань, обов’язків, а також система обслу-
говуючих установ у структурі армії.

4. Галузь виробництва, а також устано-
ва, організація, що відає тією чи іншою ді-
лянкою роботи [2].
Тлумачний словник Даля В.І. ототож-

нює це поняття з словом – «служити», яке 
в свою чергу означає: бути на державній чи 
громадській службі, займати місце з певни-
ми обов’язками, працювати в ім’я чого-не-
будь, на благо кого-небудь, бути потрібним, 
необхідним [3].
Онлайн-версія академічного тлумачного 

словника «Словник української мови» в 11 
томах пояснює це поняття такими змістами:

1. Дія за значенням служити.
2. Праця, заняття як засіб існування.
3. Перебування в армії, відбування вій-

ськового обов’язку.
4. Галузь виробництва, а також устано-

ва, організація, що відає тією або іншою ді-
лянкою роботи

5. Надвірні підсобні господарські при-
міщення, будівлі. Важне місце.

6. Слуги, прислуга.
7. Виконання в церкві релігійних об-

рядів; богослужіння.
8. розм. заст. Військовослужбовець, 

солдат [4].
Етимологічне походження терміну від 

старослов’янського дієслова «слоуговаті» – 
служити. У відповідних формах існує у всіх 
слов’янських мовах: російська, білоруська, 
болгарська, сербська – «служба»; польська 
словацька, чеська – «služba»; подібне слово 
таким змістом спостерігаємо і в литовській 
«slauga».
Наявність різноманітних тлумачень до-

сліджуваного поняття дає нам підстави роз-
глядати його у трьох основних площинах:

1) як дія (діяльність) – служба Батьків-
щині, державна служба, служба в збройних 
силах, церковна служба (богослужіння), 
служба в органах прокуратури і т.д.;

2) як управлінський підрозділ – юри-
дична служба, реєстраційна служба, дорож-
ня служба, метеорологічна служба, прес-
служба і.т.д.;

3) як державний інститут (централь-
ний орган виконавчої влади) – Служба Без-
пеки України, Служба зовнішньої розвідки 
України, Державна реєстраційна служба 
України, Державна пенітенціарна служба 
України, Державна служба ветеринарної 
медицини України, Державна митна служба 
України, Державна служба зайнятості Укра-
їни, Державна податкова служба України, 
Державна служба України з надзвичайних 
ситуацій, Державна служба молоді та спорту 
України і.т.д.
Дослідник юридичної природи держав-

ної служби професор О.Ю. Оболеньський, з 
огляду на поліфункціональну природу дер-
жавної служби розглядає її також як: вид ді-
яльності людини, соціально-правовий інсти-
тут, професію, як галузь юридичних наук, 
як галузь законодавства, як галузь права, 
як навчальну дисципліну [5, с.10-16, с.77]. 
Крім цього учений характеризує державну 
службу, як спеціалізовану сферу діяльності 
державних службовців, що виникає разом 
з державою та властива для неї як складова 
[5, с.26].
Таким чином, розвиваючи думку О.Ю. 

Оболенського зазначимо, що державна 
служба може проявлятися і в формі держав-
ного апарату.
До речі, концепція розгляду держав-

ної служби у площині державного апарату, 
так звана «концепція бюрократії», досить 
поширена в країнах Західної Європи та 
Сполучених Штатах Америки. Її прихиль-
никами були німецький соціолог, філософ, 
історик, політекономіст Максимилиа�н 
Карл Эми�ль Ве�бер, відомий як Макс Ве-
бер [374] та То�мас Ву�дро Ві�лсон (прези-
дент США 1913-1921) [6].
Досліджуючи поняття «служба» в пло-

щині діяльності, варто виокремити її окре-
му таксономічну категорію – професійну 
діяльність – діяльність людини за ознака-
ми певної сукупності професійних завдань 
та обов’язків (робіт), які виконує фахівець. 
Саме її – професійну діяльність, визначає 
В.О. Сластьонін, як особливий вид соці-
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альної діяльності, спрямованої на передачу 
культури та досвіду, накопичених людством, 
створення умов для особистісного розви-
тку і підготовки до виконання соціальних 
ролей, визначених у суспільстві, створення 
професійно важливого продукту діяльності 
[7, с.77]. В.М. Манохін безпосередньо пояс-
нює поняття «служба» як професійну діяль-
ність певного контингенту службовців – з 
організації виконання і практичної реаліза-
ції повноважень державних, громадських та 
інших соціальних структур [8, c.9].
Поняття «служба в органах прокурату-

ри» не визначається ні відповідним статут-
ним законом, ні іншими правовими актами. 
Хоча термін «служба» (в різних відмінках) 
зустрічається у Законі України «Про проку-
ратуру» досить часто.
Норми закону, які за своїм змістом по-

яснюють сутність поняття «служба в орга-
нах прокуратури», відсилають нас до За-
кону України «Про державну службу» від 
16.12.1993 № 3723-XII, у відповідності до 
ч.1 ст.9 якого служба в органах та устано-
вах прокуратури є одним із видів державної 
служби, що регулюється саме цим законом, 
з особливостями визначеними Законом 
України «Про прокуратуру» [9]. Однак ч.2 
ст.9 Закону України «Про державну служ-
бу» формулюванням «регулювання право-
вого становища державних службовців, що 
працюють в органах прокуратури …, здій-
снюється відповідно до цього Закону, якщо 
інше не передбачено законами України», 
породжує колізію та неможливість чіткого 
розуміння правової природи служби в орга-
нах прокуратури. Тому, відповідь треба шу-
кати в наукових дослідженнях. З цього при-
воду М.К. Якимчук зазначав, що «служба в 
органах прокуратури, в силу особливостей 
правового становища інституту прокура-
тури України, повноважень даного органу 
та його місця в системі державних органів, 
відзначається особливим характером» [10], 
«служба в органах та установах прокуратури 
є одним із видів державної служби, що ре-
гулюється Законом України «Про держав-
ну службу», оскільки «інше не передбачено 
законами України». Чинне законодавство 
України не ґрунтується на чіткій класифі-
кації державної служби України на різні її 

типи і види. Вирішення цього питання є 
актуальним завданням юридичної науки та 
практики» [11, с.102].
На службу в органах прокуратури як на 

державну службу, вказують також О.М. Лит-
вак та П.В. Шумський, які стверджують, що 
«прокуратура – це комплексний та багато-
гранний правовий інститут, який виконує 
особливий вид державної діяльності із за-
безпечення верховенства закону, єдності, 
зміцнення законності, захисту прав та сво-
бод людини і громадянина» [12, с. 23].
Специфічність служби в органах про-

куратури не є винятковою. Специфікою 
наділені і інші види державної служби, 
такі як військова служба, служба в органах 
внутрішніх справ, служба в органах та під-
розділах Державної служби надзвичайних 
ситуацій, служба на посадах суддів, служба 
в галузевих органах державної виконавчої 
влади і т.д. Проте трактувати ці види дер-
жавної служби як окремі види служби, що 
не охоплюються поняттям «державна служ-
ба», було би помилковим.
Сутність служби в органах прокуратури, 

як і сутність державної служби, полягає у за-
безпеченні суверенітету, незалежності, де-
мократичного розвитку України – соціаль-
ної, правової держави, де людина, її життя 
і здоров’я, честь і гідність, недоторканність 
і безпека визнаються найвищою соціальною 
цінністю, а права і свободи людини та їх га-
рантії визначають зміст і спрямованість ді-
яльності держави.
В правовій науці деколи можна зауважи-

ти підходи до визначення належності служби 
до державної – через гілки поділу влади [13, 
с.47-51]. На нашу думку розвиток науки в цьо-
му напрямку може привести до помилкових 
результатів, оскільки поділ влади на гілки 
(законодавчу, виконавчу та судову) все рівно 
відбувається у рамках державної влади. Не 
зважаючи на те, що існують раціональні трак-
тування знаходження прокуратури, як органу 
державної влади, за межами трьох хрестома-
тійних гілок, однак, вона надалі залишається 
державною та забезпечує державні функції, а 
не функції приватні чи корпоративні.
Нами пропонується також розгляд служ-

би в органах прокуратури, як державної 
служби, з позиції характеристик посадової 
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особи – службовця, діяльність якого, з ме-
тою реалізації управлінських функцій, має 
владно-розпорядчий характер.
Наступною правовою категорією, що 

підлягає з’ясуванню – це поняття «прохо-
дження служби». Для цього звернемося до 
джерел тлумачення поняття «проходжен-
ня». У Словнику української мови слово 
«проходження» вживається у значенні «дія 
за значенням проходити», яке в свою чергу, 
поряд з багатьма іншими змістами, означає 
«виконувати певну роботу, завдання» [14].
Таким чином загальне поняття «прохо-

дження служби» за своїм смисловим наван-
таженням є об’єднанням двох окремих сем, 
і його можна розуміти як «виконання яких-
небудь обов’язків, завдань, призначень під 
час роботи в ім’я чого-небудь».
Різні наукові формулювання визначення 

цього правового інституту все ж таки відо-
бражають однаковий зміст.
Проходження державної служби – це 

сукупність юридичних фактів, пов’язаних 
з виникненням, зміною та припиненням 
державно-службових відносин, а саме з при-
йняттям на державну посаду, службовою 
кар’єрою та припиненням служби [15].
Проходження державної служби є скла-

довою інституту державної служби, який 
об’єднує норми, що визначають: формуван-
ня кадрового резерву; вступ на державну 
службу; просування (переміщення) по служ-
бі; щорічну оцінку та атестацію; професійне 
навчання; підстави й способи припинення 
державної служби [5, с.58-64].
На думку С.Д. Дубенко «інститут про-

ходження державної служби складається з 
організації добору кадрів в управлінський 
апарат, здійснення переміщень працівників 
по службі, встановлення і реалізації засобів 
звільнення з державної служби» [16, с.65].
Через зарахування на державну службу 

та просування по службі бачить зміст про-
ходження служби Ю.П. Битяк, хоча цим 
поняттям він охоплює інститути кадрової 
роботи (у тому числі підбір та прийняття на 
службу), а також перебування в кадровому 
резерві, стажування, службові заохочення 
та дисциплінарні стягнення [17, с.112-115].
З такими визначеннями досліджувано-

го поняття можна погодитись, за винятком 

такої складової як добір на службу, та будь-
яких інших кадрових процедур, що пере-
дують призначенню особи на посаду. На 
нашу думку, категорія «добір на службу» є 
кадровою роботою, яка передує прийнят-
тю на службу, а значить виходить за рамки 
часового відрізку перебування державного 
службовця у трудових (службових) відноси-
нах з органом державної влади як працедав-
цем, адже службова кар’єра починається із 
вступу на державну службу та зарахування в 
штат установи чи організації.
З врахуванням таких обставин найбільш 

вдале визначення, на нашу думку, подає С.Г. 
Стеценко: «Проходження державної служ-
би – процес діяльності державного службов-
ця на посадах, які він обіймає починаючи 
від моменту складання присяги державно-
го службовця та завершуючи припиненням 
державної служби» [18, с.153].
О.Ю. Оболенський та В.М. Сороко роз-

глядають поняття проходження державної 
служби у вузькому та в широкому розумінні: 

- у вузькому розумінні проходження 
державної служби – це процес перебуван-
ня на державній службі з моменту виник-
нення державно-службових відносин до їх 
припинення, переміщення по службі, при-
своєння рангів, вирішення інших питань, 
пов’язаних із службою;

- у широкому розумінні, до визначен-
ня поняття у вузькому розумінні слід додати 
питання, пов’язані з прийняттям на держав-
ну службу та припиненням державної служ-
би [19].
Закон України «Про державну службу» 

від 1612.1993 № 3723-XII статтею 24 зазна-
чає загальні правовідносини проходження 
служби, однак дефініції цього поняття не 
встановлює. Хоча зі змісту цієї статті мож-
на визначити, що проходженням служби є: 
і прийняття на державну службу, і просу-
вання по ній службовців, і стимулювання їх 
праці, і вирішення інших питань пов’язаних 
із службою [9].
Приступаючи до висвітлення категорії 

«проходження служби в органах прокура-
тури», перш за все, слід звернути увагу на 
специфіку цього виду суспільно корисної ді-
яльності. Як зазначає С.І. Нечипоренко, «…
під час якої службовці органів прокуратури 



Òåîð³ÿ, ³ñòîð³ÿ äåðæàâè ³ ïðàâà

16Ïðàâî.ua ¹ 3, 2015

(прокурори, слідчі прокуратури) вступають у 
відносини, зміст яких визначається консти-
туційним призначенням цієї служби відпо-
відно ст. 121 Основного Закону та прийняти-
ми на виконання конституційних приписів 
Закону України «Про прокуратуру», інших 
законодавчих та підзаконних актів [20, c.10].
Проходження служби в органах прокура-

тури також розуміється дослідниками по різ-
ному. Так, С.І. Нечипоренком – як «… сукуп-
ність взаємопов’язаних процедур добору на 
службу, прийняття на службу, реалізації служ-
бової кар’єри та припинення служби. Виді-
лені процедури охоплюються відповідними 
стадіями та етапами процесу проходження 
служби в органах прокуратури» [20, c.8]. С.В. 
Антоновим – «службові відносини, що зачіпа-
ють істотні сторони діяльності прокуратури 
як багатофункціонального органу в системі 
правоохоронних органів ….» [21, с.22].
Служба в органах прокуратури охоплює 

діяльність посадової особи щодо практич-
ного і професійного виконання завдань та 
функцій держави саме органами прокурату-
ри, створеними державою для практичного 
виконання специфічних державних право-
охоронних функцій, при тому, що на відміну 
від інших гілок державної влади, Конститу-
ція України не віднесла прокуратуру ні до 
одної з них, закріпивши її статус в окремому 
розділі, як це до речі зроблено і з Верхо-
вною Радою України, Президентом України 
та судами хоча місця трьох останніх є чітко 
визначеними.
Виконання прокуратурою специфічних 

функцій та її особливе місце в системі дер-
жавних органів обумовили і дещо відмінний 
правовий статус посадових осіб, що прохо-
дять службу в органах прокуратури.
Особливості проходження служби в ор-

ганах прокуратури, що визначає її віднесен-
ня до спеціалізованої служби, виражається, 
перш за все, діяльністю прокуратури спря-
мованою на всебічне утвердження верхо-
венства права та закону, зміцнення право-
порядку і має своїм завданням захист від 
неправомірних посягань: закріплених Кон-
ституцією України незалежності держави, 
суспільного та державного ладу, політичної 
та економічної системи, прав національних 
груп та територіальних утворень; гаранто-

ваних Конституцією та законами України, 
а також міжнародними правовими актами 
соціально економічних, політичних, особис-
тих прав і свобод людини та громадянина; 
основ демократичного устрою державної 
влади, правового статусу місцевих рад та 
органів самоорганізації населення. Такий 
виключний статус прокуратури зумовлює 
те, що служба в її органах має свої виключ-
ні особливості [22, с.19]. Що, у свою чергу, 
обумовлює специфічні вимоги до прокурор-
ських кадрів. Спробуємо перелічити окремі 
специфічні (за С.І. Нечипоренком – додат-
кові, оскільки додатково висуваються до 
прокурорів, в порівнянні з іншими катего-
ріями державних службовців [20, с.89-92]) 
вимоги та роз’яснити їхній зміст цих специ-
фічних вимог до прокурорських кадрів.
Проходження служби в органах проку-

ратури можна розуміти у декількох аспек-
тах. По-перше, з позицій динаміки відповід-
них відносин, тобто їх виникнення, зміни 
та припинення. По-друге, як сукупність 
певних послідовно здійснюваних адміні-
стративних процедур, тобто, у процедурно-
процесуальному аспекті. Обидва визначені 
підходи взаємопов’язані, однак перший ас-
пект – динамічний – більше стосується галу-
зі трудового права.
Аналіз викладеного дає підстави розгля-

дати проходження служби в органах проку-
ратури як підінститут державної служби, що 
характеризується тривалим організаційно-
правовий процесом, забезпечує реалізацію 
правового статусу службовця прокуратури, 
починається з прийняття його на службу в 
прокуратуру, виконання ними посадових 
правоохоронних обов’язків, управлінських 
та інших функцій, виникненням держав-
но-службових відносин в системі органів та 
установ прокуратури, подальшого перемі-
щення по службі і закінчується припинен-
ням служби в прокуратурі.
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SUMMARY 
In the article a theoretical analysis of the public 

prosecution service as a form of public service in 
the law enforcement system is performed; scientifi c 
defi nition of the concept of “service in public 
prosecution” is proposed.

АНОТАЦІЯ 
У статті здійснено теоретичний аналіз 

служби в органах прокуратури як різновиду 
державної служби в правоохоронній системі. 
Запропоновано наукове визначення поняття 
«проходження служби в органах прокуратури».
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Вступ
Розвиток будь-якого поняття, а осо-

бливо юридичного, має велике практичне 
значення для розуміння його суті. Незва-
жаючи на те, що категорія правового ста-
тусу – відносно нова в юридичній науці, за 
досить короткий період вона стала широко 
застосовуватися як в науці так і в законо-
давстві і в науковий обіг, проте зазвичай 
кожен тлумачить і застосовує його з ураху-
ванням власного праворозуміння. 
Проблеми правового статусу були пред-

метом дослідження багатьох теоретиків 
права, державознавства, представників га-
лузевих правових наук. Однак вони і досі 
перебувають у центрі наукових дискусій.
На даний момент проблема правового 

статусу є найважливіша в науковому на-
прямку теорії держави і права а також в ін-
ших галузах юридичної науки.
Окремі аспекти поняття «правового 

статусу» досліджувалися наступними на-
уковцями: Алексєєв С.С., Вітрук М.В., Во-
єводін Л.Д., Козлова К.І., Комаров С.А., 

Кутафін О.О., Кучинський В.А., Лукаше-
ва О.А., Марченко М.Н., Матузов М.І., 
Новосьолов В.І., Порфір`єв Д.М., Рома-
шов Р.А., Скакун О.Ф., Тодика Ю.М., Яки-
мов А.Ю. 

Постановка завдання
Дослідити розвиток категорії «право-

вий статус особи». Розкрити сутність кате-
горії «правовий статус особи». З’ясувати 
співвідношення: правового і соціального 
статусу, правового статусу і правового ста-
новища, правового і юридичного статусу, 
правового статусу і правового положення.

Результати дослідження
Для початку потрібно розглянути ево-

люцію поняття «правовий статус». 
Скакун О.Ф. підкреслює, що «до 60-х 

років XX ст. у вітчизняній юридичній на-
уці правовий статус ототожнювався з пра-
воздатністю. Мотивувалося це тим, що пра-
вовий статус і правоздатність виникають і 
припиняються у суб’єкта одночасно, що 
вони є в однаковій мірі невідчужуваними» 
[1, c. 386]. 
З подальшим розвитком правової на-

уки в 70–80-х рр. ХХ ст. категорія «право-
вий статус» отримали широку розробку в 
працях вчених-правознавців, оформилась 
як наукова проблема і як одна з головних 
категорій правознавства, яка є закріплена 
у законодавстві. 
Тобто до половини ХХ ст. правовий 

статус зазвичай відповідав правоздатності. 

В статье исследуется развитие понятия 
«правовой статус личности» в теоретико-
правовой литературе. Раскрыта сущность 
категории «правовой статус личности». Вы-
яснено соотношение: правовового и социаль-
ного статуса, правового статуса и правового 
положения, правового и юридического стату-
са, правового статуса и правового положения.
Ключові слова: правовий статус, соціальний 

статус, правове становище, юридичний статус.
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В якості самостійної категорії не вивчався, 
тому що правовий статус і правоздатність 
з’являються і зникають у особи одночасно 
бо є однаковою мірою невід’ємними. Відпо-
відно їхня подібність є підставою для ото-
тожнення.
Слово «статус» в «Словнику іншомов-

них слів» у перекладі з латинської означає 
“положення, стан кого-небудь чи чого-не-
будь”[2, c. 634]. 
Що ж таке правовий статус? У найшир-

шому вигляді, на думку Матузова М.І. «…
правовий статус визначається в сучасній 
юридичній науці як юридично закріплене 
положення особистості в суспільстві» [3, c. 
264].
Таким чином, вказує Вітрук М.В., пра-

вовий статус пов’язаний насамперед з по-
няттям активності особистості. Суть остан-
ньої категорії в тому, що людина активна, 
діяльна і реалізує себе через суспільний 
рух [4, c. 7]. Також на його думку, в основі 
правового статусу лежить фактичний соці-
альний статус, той реальний стан людини 
в даній системі суспільних відносин. Най-
важливішою органічною частиною соціаль-
ного статусу є правовий статус [5, c. 152]. 
Спеціальний довідник з історичних 

понять та термінів „Історична наука: тер-
мінологічний і понятійний довідник” вка-
зує, що соціальний статус (лат. status – стан, 
становище) це: «сукупність прав, привілеїв, 
моральних норм і обов’язків індивіда чи со-
ціальної групи, що пов’язана з виконанням 
певної соціальної ролі, яка постає як дина-
мічний аспект, спосіб реалізації соціально-
го статусу; з поведінкою, очікуваною відпо-
відно до становища у суспільстві». Також 
«соціальний статус слід відрізняти від ста-
тусу особистого, тобто становища, яке по-
сідає людина в первинній групі. Спочатку 
соціальний статус тлумачиться як правове 
становище юридичної особи» [6, c. 354].
Тобто, правовий і соціальний статуси 

співвідносяться як форма і зміст. Напри-
клад, у первісному додержавному суспіль-
стві соціальний статус існував, а правовий 
– ні, так як в такому суспільстві права ще 
не було. Соціальний статус визначався від-
повідними соціальними нормами та відно-
синами. 

Говорячи про категорії правового ста-
тусу, необхідно відповісти на питання: чи є 
аналогічними категорії «правовий статус» і 
«правове становище» або це різні поняття?
У юридичній літературі існують різні 

точки зору на дане питання. Більшість су-
часних авторів виходять з того, що істотних 
відмінностей між даними термінами немає. 
Так, Воєводін Л.Д. вказує, що зазначені 
терміни, по суті, означають одне й те саме 
явище – місце людини в суспільстві і держа-
ві. Інакше кажучи, місце людини в суспіль-
ному виробництві і розподілі, в управлін-
ні справами суспільства і держави, у сфері 
приватного життя, особистої безпеки. Зро-
блені спроби відокремити ці поняття, вли-
ти в них різний зміст, мало що дають для 
розуміння обговорюваної проблеми [7, c. 
50].
Разом з тим, є й інші точки зору. Так, Ві-

трук М.В. і Кучинський В.А. розмежовува-
ли поняття правового статусу та правового 
становища індивіда, так як, на їхню думку, 
перше виступає частиною (ядром) другого 
[8, c.25-34; 9, c. 115].
Ромашов Р.А. вважає, що «правовий 

статус – сукупність прав та обов’язків, які 
персоніфікують особу в якості учасника 
юридично значимих відносин»; «правове 
становище – сукупність факторів, визнача-
ючих місце особи в правотворчому і право-
реалізаційному процесі; в якості складових 
елементів включає правовий статус, а та-
кож зв’язки і взаємодію особи, що харак-
теризують його розташування в механізмі 
правового регулювання» [10, c. 3]. 
Відповідно до точки зору Порфір’єва 

Д.М., статус допускає статичний правовий 
стан суб’єкта, тоді як правове становище 
означає динамічний стан такого суб’єкта 
[11, c. 164-167]. 
Тобто поняття «правовий статус» в біль-

шій мірі виражає формально-юридичний 
бік стану суб’єкта і визначається як факт-
стан. 
Проте правове становище особистості – 

це аж ніяк не статична категорія. Лукаше-
ва О.А. справедливо вказує, що правовий 
статус виражається в складних зв’язках, що 
виникають між державою та індивідом [12, 
c. 28].
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Так, Алексєєв С.С. зазначає, що «... 
суб’єктивні права (і обов’язки), що існують 
у вигляді загального стану... те стабільне, 
основоположне в правовому становищі 
суб’єкта, що повною мірою відповідає зміс-
ту поняття «статус». Конкретні ж права і 
обов’язки – це, швидше, питання факту в 
юридичній області, специфіки в реальному 
стані особи ... » [13, c. 143].
Такі науковці як Алексєєв С.С., Вітрук 

М.В., Воєводін Л.Д., поняття «правовий 
статус» і «правове становище», розглядають 
як синоніми. Таку ж точку зору відстоює у 
своїй фундаментальній праці «Правова сис-
тема і особистість» Матузов М.І. [14, с. 52].
Так, Новосьолов В.І. пише: «Поняття 

«правовий статус» і «правове становище» є 
синонімами, тому спроби використовувати 
ці терміни які відрізняються за змістом та 
значенням недопустимі, незважаючи на те 
що громадянин може виступати в різних 
якостях і існує необхідність термінологіч-
ного відображення цих особливостей» [15, 
c. 23].
Якимов А.Ю. переконаний в тому, що 

говорячи про правовий стан конкретної 
особи, замість терміна «конкретний індиві-
дуальний правовий статус» доцільно засто-
совувати інший термін – «правове станови-
ще» [16, c. 7].
Виходячи з думки Кутафіна О.О. і Коз-

лової К.І., розвиток юридичної науки пока-
зав, що при дослідження питань про місце 
суб’єкта правового спілкування в суспіль-
стві і державі критично мало обмежувати-
ся лише аналізом прав, свобод і обов’язків, 
тобто правовим статусом цього суб’єкта. В 
цей аналіз необхідно включити й інші ін-
ститути: громадянство, правосуб’єктність, 
гарантії, відповідальність. Сукупність усіх 
цих інститутів, на їхню думку, і утворює 
комплексну правову категорію – правове 
становище суб’єкта [17, c. 94].
Науковці часто ототожнюють поняття 

«правового статусу» та «юридичного стату-
су», що є цілком зрозумілим з позицій юри-
дичного позитивізму, але є некоректним з 
точки зору філософії права. 
На думку Матузова М.І., правовий ста-

тус особи являє собою «сукупність прав, сво-
бод, обов’язків і законних інтересів особи, 

які визнаються і гарантуються державою» 
[18, c. 231]. Марченко М.Н. вважає що пра-
вовий статус це «законодавчо встановлені 
державою і взяті в сукупності права, свобо-
ди і обов’язки особи» [19, c. 189]. Комаров 
С.А. наголошує, що «правовий статус особи 
є системою прав, свобод та обов’язків, які 
знайшли своє чітке правове закріплення 
в нормах права, що визначають політико-
правовий стан особи» [20, c. 152].
Вітрук М.В., вважає, що «правовий ста-

тус особи» є складовою частиною поняття 
«правове положення особи» [5, c. 121].
На нашу думку, вищезазначене твер-

дження є некоректним, тому що термін 
«статус» в перекладі з англійської означає 
«положення», тобто за логікою Вітрука 
М.В. правове положення і правовий статус 
це однакові поняття. Цієї ж думки дотриму-
ється і Тодика Ю.М.: «Ці поняття ідентич-
ні, а спроби їх розмежування виглядають 
штучними. Статус – це і є положення, стан 
кого-небудь або чого-небудь. Етимологічно 
і по суті вони співпадають» [21, c. 151].
Воєводін Л.Д. вказує, що основи право-

вого статусу є комплексним державно-пра-
вовим інститутом, складовою якого є права, 
свободи та обов’язки громадян. Відповідно 
правовий статус особи співпадає з її грома-
дянством. Правовий статус окреслюється 
певними особливостями соціального стату-
су, який існує в кожний конкретний істо-
ричний період розвитку суспільства і дер-
жави [7, c. 28].

Висновки
Питання визначення правового статусу 

продовжує залишатися дискусійними. На-
самперед потрібно вказати, що цей термін 
застосовується доволі широко, не має од-
нозначного застосування в юридичній лі-
тературі, законотворчій та правозастосов-
чій практиці, тому трактується по-різному. 
Вищевказані обставини потребують уточ-
нення вказаного терміну, при цьому ви-
никають проблеми як теоретичного , так і 
практичного характеру. 
Визначення «статус» використовується 

в різних словосполученнях: «юридичний 
статус», «правовий статус», «соціальний або 
фактичний статус». Іноді це пов’язано з 
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тим, що існують поняття, терміни, катего-
рії, які базуються на різному праворозумін-
ні відомих наукових шкіл: юридичного по-
зитивізму, природного права, соціологічної 
юриспруденції і т. п. Такі дискусії ніколи 
не були відірваними від реального право-
вого життя, так як офіційно визнана право-
ва доктрина, заснована на тому чи іншому 
праворозумінні, стає тією основою на якій 
базується система законодавства і здійсню-
ється правозастосовна практика.
На нашу думку, необхідно відзначити 

наступні обставини: по-перше, категорія 
«правовий статус» нерозривно пов’язана з 
доктриною природного права; по-друге, 
постійно розвиваються уявлення наукової 
спільноти про зміст основних прав і сво-
бод особи; по-третє, права і свободи особи 
вийшли за межі внутрішньої компетенції 
держави, стали предметом міжнародного 
захисту. 
В нормативних актах, теоретичній та 

галузевій літературі, юридичних словни-
ках широке застосування і визнання на-
був термін «правовий статус», що відпо-
відає загальним вимогам, які встановлені 
правилами юридичної техніки (терміни 
повинні бути загальновизнаними, мати 
стійким характером, мати широке засто-
сування).
Спочатку термін «правовий статус» роз-

роблявся теоретиками права стосовно пи-
тання про права і свободи особи, потім він 
став використовуватися щодо юридичних 
осіб, публічно-правових утворень, включа-
ючи державу, інших галузях. Однак сьогод-
ні в деяких випадках він вживається для 
характеристики майна або нормативних 
актів, використовується в сукупності або 
ототожнюється з іншими правовими ка-
тегоріями (правовим режимом, правовим 
становищем та ін).
Враховуючи вищевикладене, слід вико-

ристовувати термін «правовий статус», а не 
«юридичний статус» чи «соціальний, фак-
тичний статус».
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SUMMARY 
The article examines the development of 

the concept of «legal status of the person» in the 
theoretical and legal literature. The essence of the 
category of «legal status of the individual». Clarify 
the relationship: the legal and social status, legal 
status and legal status, legal and legal status, legal 
status and legal status.

АНОТАЦІЯ 
У статті досліджується поняття «право-

вий статус особи» в теоретично-правовій літе-
ратурі. Розкрито сутність категорії «правовий 
статус особи». З’ясовано співвідношення: пра-
вового і соціального статусу, правового статусу 
і правового становища, правового і юридичного 
статусу, правового статусу і правового поло-
ження.
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ÓÊÐÀ¯ÍÈ, ßÊ ÑÊËÀÄÎÂÎ¯ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ ÍÀÐÎÄÓ

Актуальність обраної теми
Категорія «народ», як одна зі змістових 

складових категорій «народовладдя» та «на-
родний суверенітет», завжди перебуває в полі 
зору дослідників концепції народовладдя. В 
той же час сам термін «народ» взагалі і в ас-
пекті реалізації конкретних владних повно-
важень зокрема залишається одним із най-
загадковіших у науці конституційного права. 
Наявність різних трактувань даного терміну 

породжує ряд наслідків, серед яких – нето-
тожність конституційно-політичної право-
здатності та конституційно-політичної дієз-
датності громадян, зокрема, громадян, які не 
досягли 18-ти річного віку. Вирішенню цієї та 
деяких інших пов’язаних з нею правових ко-
лізій і присвячується дане дослідження.

Мета дослідження
На основі аналізу конституційно-право-

вої категорії «Український народ», визначити 
особливості співвідношення понять «політич-
на правоздатність» і «політична дієздатність» 
щодо громадян України, які не досягли 18-ти 
річного віку. Дослідити існуючі пропозиції по 
оптимізації реалізації політичної дієздатності 
даної групи громадян.

Основний зміст дослідження
Відповідь на питання «хто такий народ?», 

здавалося б, дуже проста. Так, у преамбулі до 
Конституції України зазначено, що «Верхо-
вна Рада України від імені Українського на-
роду – громадян України всіх національнос-
тей… приймає цю Конституцію – Основний 
Закон України» [1]. Тобто Український народ 
– це громадяни України всіх національностей. 
Проте, за твердженням науковців, категорія 
«народ» не має «однозначного загальновизна-
ного власного трактування» [2, с. 39].
Так, в українській юридичній енциклопе-

дії під терміном «народ» розуміється «населен-
ня держави, що утворює єдину спільність не-
залежно від кількості національних спільнот, 
які в ній існують» [3, т. 4, с. 46]. Водночас, у 

В статье рассмотрены проблемы реа-
лизации конституционно-политической де-
еспособности несовершеннолетних граждан 
Украины, как составляющей Украинского на-
рода. Начиная с исследования разнообразия 
трактовки категории «народ» в тексте Кон-
ституции Украины и юридической науке в 
целом, автор подходит к определению места, 
которое занимают граждане Украины, не до-
стигшие 18-ти летнего возраста, в составе 
народа Украины. Основное внимание уделено 
проблеме распространения пределов консти-
туционно-политической дееспособности несо-
вершеннолетних граждан Украины к пределам 
их конституционно-политической правоспо-
собности. В процессе исследования автором 
предложена систематизация существующих 
подходов к решению этой проблемы. Рассмо-
трены преимущества и недостатки делегиру-
ющего, возрастного, меритократического под-
ходов, перспективы их применения.

Ключові слова: конституція, народ, політична 
дієздатність, неповнолітні громадяни України, деле-
гування, віковий підхід, меритократичний підхід.
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цьому ж джерелі під терміном «населення» ро-
зуміється «безперервно відновлювана у про-
цесі відтворення сукупність людей на Землі в 
цілому або в її окремих регіонах, країнах», а 
«до населення конкретної держави належать 
її громадяни, а також іноземці, особи без гро-
мадянства (апатриди) та особи з подвійним 
або множинним громадянством (біпатриди), 
які постійно перебувають на території даної 
держави на законних підставах» [3, т. 4, с. 67]. 
Таким чином, під терміном «народ» в 

юридичній енциклопедії розуміються не 
лише громадяни цієї держави, а й інші особи, 
які постійно і на законних підставах перебу-
вають на її території. Варто звернути увагу і 
на наявність інших підходів щодо виділення 
«суб’єктів народовладдя». Так, зокрема, П. П. 
Шляхтун до окремих суб’єктів народовладдя 
відносить:

- народ у цілому;
- частину народу, об’єднану за організацій-

ною або територіальною ознакою;
- обраних народом представників;
- сформовані безпосередньо народом або 

його представниками органи [4, с. 277].
Водночас, така класифікація також не дає 

відповіді на питання: хто такий «народ», і чи 
всі особи, які визнані громадянами України 
відповідно до статті 3 Закону України «Про 
громадянство України» від 18 січня 2001 р. 
№ 2235-III [5], є суб’єктами народовладдя, 
чи лише їх частина – громадяни, які досягли 
повноліття? Крім того, автор не включає до 
суб’єктів народовладдя кожного окремого 
громадянина України, які, мабуть, є безпосе-
редніми учасниками у питаннях здійснення 
народовладдя. 
Відповідний підхід до визначення скла-

ду суб’єктів народовладдя може бути при-
йнятий за основу подальших наукових до-
сліджень. Так, О.Ю. Тодика зазначає, що 
«категорія “народ” – ключова для категорій 
“народовладдя”, “народний суверенітет”, ін-
ших категорій і понять у системі відносин на-
родовладдя… Народ як у міжнародному, так і 
внутрішньому праві розглядається як суб’єкт, 
що має право на самовизначення» [6, с. 104]. 
«На основі більшості понять (тільки в доктри-
ні міжнародного права їх було висунуто понад 
100), – зазначає О. Ю. Тодика, – можна ствер-
джувати, що народ є історично сформованою 

на відповідній території стійкою спільнотою 
людей, що відрізняються від інших спільнот 
єдиною мовою, відносно стабільними особли-
востями культури і психіки, а також загаль-
ною самосвідомістю своєї єдності і фіксованою 
самоназвою» [6, с. 99]. Проте, синонімом тако-
го визначення терміна «народ» радше може 
бути категорія «нація».
Запропоноване О. Ю. Тодикою визначен-

ня може бути застосоване також до конститу-
ційної категорії «Український народ», яка за-
фіксована у преамбулі Основного Закону як 
суб’єкт реалізації права на самовизначення, 
що реалізується шляхом створення «власної» 
держави, тобто держави з «власною» назвою. 
Український народ, який реалізував своє пра-
во на створення власної незалежної держави, 
не складався і не міг складатися з громадян 
ще не створеної держави «Україна», адже «не-
залежність України та створення самостійної 
Української держави – УКРАЇНИ» була про-
голошена 24 серпня 1991 р. Верховною Радою 
Української РСР у складі народних депутатів – 
громадян Союзу РСР, – які представляли на 
той час усіх інших громадян Союзу РСР, які 
проживали на території Української РСР. І 
лише пізніше у частині 1 статті 9 Закону Укра-
їни «Про правонаступництво» від 12 вересня 
1991 р. № 1543-XII [7] було зафіксовано, що 
«всі громадяни Союзу РСР, які на момент про-
голошення незалежності України постійно 
проживали на території України, є громадя-
нами України». Крім того, згідно з частиною 
3 цієї статті «порядок збереження, набуття і 
втрати громадянства України регламентуєть-
ся Законом про громадянство України», який 
було прийнято ще пізніше – 18 жовтня 1991 
року.
Однак запропоноване О. Ю. Тодикою 

визначення не може бути застосоване до та-
кої ж конституційної категорії «Український 
народ», яка названа також у преамбулі Кон-
ституції України як суб’єкт реалізації свого 
виключного права на прийняття основного 
установчого акта держави – Основного За-
кону. У цьому випадку «Український народ» 
– це «громадяни України всіх національнос-
тей». Очевидно, що «стійка спільнота лю-
дей… з єдиною мовою…» (фактично йдеться 
про одну національність) і «громадяни Укра-
їни всіх національностей» – це різні катего-
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рії. Хоча в Конституції України і в одному, і 
в іншому випадку застосовується однаковий 
термін – «Український народ». Проте чи озна-
чає це, що Український народ як суб’єкт вла-
ди складається з усіх громадян України? На 
сьогодні відповідь повинна бути, мабуть, нега-
тивною, адже згідно із Законом України «Про 
громадянство України» від 18 січня 2001 р. 
№ 2235-III [5] громадянами України є і діти 
– особи віком до 18 років. Громадянство Укра-
їни не втрачають і особи, які визнані судом не-
дієздатними. В той же час, згідно з частиною 1 
статті 70 Конституції України, право голосу на 
виборах і референдумах (як одне з основних 
політичних (владних) прав кожного громадя-
нина) мають лише «громадяни України, які 
досягли на день їх проведення вісімнадцяти 
років», а згідно з частиною 2 цієї статті «не ма-
ють права голосу громадяни, яких визнано 
судом недієздатними» [1].
Таким чином, зокрема, до Українського 

народу як суб’єкта влади можна застосувати 
визначення, сформульоване О. Ю. Тодикою: 
«Народ становлять громадяни, що прожива-
ють на території держави і за її межами та воло-
діють повною політичною правосуб’єктністю, 
насамперед виборчими правами… грома-
дяни, які мають відповідні права у сфері по-
літико-правових відносин і є активними 
суб’єктами виборчого, референдумного та 
інших процесів у відносинах народовладдя» 
[6, с. 104]. Але, як було зазначено вище, не в 
усіх випадках «народ» можна визначити через 
формулювання «громадяни конкретної дер-
жави». Наприклад, народ як суб’єкт права на 
самовизначення, очевидно, не складається з 
громадян держави, яка тільки-но створюєть-
ся у процесі реалізації народом відповідного 
права. Цікавим є і той факт, що в жодному 
міжнародному документі немає конкретиза-
ції і визначення категорії «народ» як суб’єкта 
права на самовизначення.
Отже, загальна кількість громадян Украї-

ни і кількість громадян, які мають право го-
лосу (виборців), не збігаються. Це означає, 
що «Український народ» як сукупність всіх 
громадян України і «Український народ» як 
владний суб’єкт (суб’єкт народовладдя), знову 
ж таки, різні за обсягом (кількістю громадян).
Виходячи з наведеного, конституційно-

правова категорія «Український народ» вжи-

вається в Основному Законі України фактич-
но в трьох різних значеннях:

1) як суб’єкт права на самовизначення;
2) як загальна кількість громадян України;
3) як загальна кількість виборців України.
Існування настільки різних тлумачень, 

тягне за собою постановку цілком логічних 
питань. Який саме «народ» є «носієм сувере-
нітету і єдиним джерелом влади в Україні»? 
Який саме «народ» є власником перерахо-
ваних у ст. 13 Конституції України об’єктів? 
Збереження генофонду якого саме «Україн-
ського народу» є обов’язком держави (стаття 
16 Основного Закону)? Справою якого саме 
«всього Українського народу» є захист суве-
ренітету і територіальної цілісності України, 
забезпечення її економічної та інформаційної 
безпеки (частина 1 статті 17 Конституції)?
В цьому контексті особливо цікавим для 

наукового дослідження є питання щодо вклю-
чення до категорії «народ» (як суб’єкт влади) 
громадян України, які не досягли 18 років. 
Адже цілком зрозуміло, що мати владу («кон-
ституційно-політична правоздатність») і мати 
здатність її реалізувати («конституційно-полі-
тична дієздатність») – це різні речі. 
За загальним правилом правоздатність 

виникає з моменту народження фізичної осо-
би і припиняється у момент її смерті. Вік, 
психічний і фізичний стан громадянина не 
впливають на його правоздатність. Право-
здатність є рівною для всіх громадян неза-
лежно від статі, національності, походження, 
майнового стану, місця проживання, віроспо-
відання, належності до політичних партій чи 
громадських організацій тощо. Однак при до-
слідженні та вирішенні цього питання варто 
відокремлювати політику від права і, зокре-
ма, конституційного права. Те, що дитина є 
суб’єктом конституційних прав і свобод (і як 
«людина», і як «громадянин»), не викликає 
жодного сумніву. Більшість конституційних 
прав і свобод належать, зокрема, й дитині. В 
той же час «особливістю» чомусь саме полі-
тичних прав є те, що вони можуть виникати 
лише з 18 років.
Враховуючи, що можливість надання всім 

громадянам (незалежно від віку) права голосу 
є серйозним сучасним викликом для багатьох 
наук (і не лише юридичних), з’явилися кілька 
підходів, які ми спробуємо систематизувати.
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Перший з підходів можна назвати делегу-
ючим. В його рамках розглядається питання, 
яке на сьогодні є предметом серйозних диску-
сій у деяких країнах Європи (зокрема, Німеч-
чині, Угорщині, Латвії тощо) і вже не вперше 
ставиться на порядок денний політико-на-
укових дебатів: чи може бути дитина (як гро-
мадянин держави, якому не виповнилося 18 
років) взагалі (потенційно) суб’єктом (носієм, 
«власником») права голосу, яке до досягнення 
нею повноліття (повної дієздатності) делегу-
ється її батькам (чи особам, які їх замінюють)? 
Прихильники як одного, так і протилежного 
поглядів висувають вагомі аргументи. Однак 
прихильники «позитивного» погляду гово-
рять більше про «концептуальні» позиції, а 
прихильники «негативного» погляду акцен-
тують свою увагу на технічних проблемах ре-
алізації цього права [8, с. 30]. У випадку реа-
лізації даного підходу батьки (чи особи, які їх 
замінюють), в процесі реалізації права голосу 
своїх дітей, матимуть можливість впливати на 
стан справ у країні значно більшою мірою, по-
рівняно з громадянами, які не мають дітей. 
Це, в свою чергу, породжує як позитивні, так 
і негативні наслідки. Серед позитивних зна-
читься той факт, що дитина нарешті стане 
суб’єктом конституційних політичних прав, 
таким чином набувши і як «людина», і як «гро-
мадянин» більшої кількості конституційних 
прав і свобод, відповідно буде усунено одну 
з існуючих нині колізій. Крім того, з’явиться 
додатковий потужний стимул для дітонаро-
дження та/або всиновлення дітей, що є вкрай 
вагомим фактором в умовах існуючої в Укра-
їні демографічної кризи (вже одного такого 
аргументу для багатьох дослідників достатньо 
в якості обґрунтування доцільності реалізації 
цього підходу). Разом з тим, до негативних 
наслідків впровадження делегуючого підходу 
можна віднести як можливість тих чи інших 
зловживань з боку батьків (чи осіб, які їх замі-
нюють), так і можливе сприйняття такого ста-
ну справ бездітними (з тих чи інших причин) 
громадянами, як дискримінації в розподілі 
політичних конституційних прав щодо них. 
Тому, делегуючий підхід перш за все потре-
бує дослідження фахівцями, як в галузі права, 
так і політології, психології, публічних деба-
тів, а вже потім – відповідних законотворчих 
ініціатив. 

Другий підхід можна назвати віковим. 
Його суть полягає в зниженні граничного 
віку, при досягненні якого громадянин на-
буває активного виборчого права. Так, свого 
часу, одна з міжнародних громадських орга-
нізацій в Російській Федерації напрацювала 
цілу Концепцію виборчого права дітей [9]. 
Окрім того, Парламентська Асамблея Ради 
Європи (ПАРЄ) закликала країни-члени роз-
глянути можливість зниження віку, з якого 
дозволено участь у голосуванні на виборах, 
до 16 років. Водночас, підлітки дедалі біль-
ше залучаються до реалізації демократичних 
принципів, беручи участь у різних формах 
шкільного, студентського самоврядування, 
активно діючи у рамках молодіжних, часто – 
дитячо-юнацьких об’єднань, в тому числі й 
політичного спрямування. В той же час, такий 
крок можна розглядати як лише часткове ви-
рішення питання реалізації політичних прав 
неповнолітніми громадянами, що є першим 
його недоліком. Виникає питання: хто саме і 
як може визначити доцільність обрання саме 
16-ти річного віку новою віковою межею для 
надання активного виборчого права? Чому не 
14-ти, чи 12-ти річного? Адже саме світогляд-
на, політична зрілість громадянина, що бере 
участь у голосуванні, гарантує дієвість системи 
демократичного вибору влади. В цьому кон-
тексті будь-яке зниження вікової межі може 
відкрити шлях для безлічі зловживань, мані-
пуляцій, брудних політтехнологій, що суттє-
во (виключно негативно) вплине на якісний 
склад представницьких органів влади, і як на-
слідок – на якість життя суспільства. Більше 
того, такий розвиток подій може дискредиту-
вати демократію в цілому, адже як зазначав 
свого часу У. Черчіль, «найкращий аргумент 
проти демократії – п’ятихвилинна розмова з 
пересічним виборцем». Очевидно, що наяв-
ність 14-ти, чи навіть 12-тирічних «пересічних 
виборців» цю тезу точно не послабить. 
Існує й третій підхід – його умовно мож-

на назвати меритократичним. Прихильники 
цього шляху балансують на межі демократич-
ної та меритократичної систем, пропонуючи 
підхід, за якого активне виборче право має 
надаватися громадянинові не автоматично, з 
настанням певного віку, а за умови доведення 
ним своєї готовності до такої відповідальнос-
ті. При цьому, теоретично, може мати місце 
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надання такого права і у віці 14-ти, 12-ти, чи 
навіть 8-ми років (об’єктивним обмеженням 
для допуску до випробування є лише наяв-
ність у дитини навичок читання, достатніх 
для проходження тесту), у випадку, якщо 
юний громадянин успішно склав випробуван-
ня. Меритократичний підхід, таким чином, 
заперечує сакральну «непогрішність народу», 
натомість для нього характерним є міркуван-
ня на кшталт «якщо кандидат має довести, що 
він гідний бути обраним, то і виборець має пе-
редовсім довести, що він гідний обирати». На 
думку апологетів даного підходу, разове про-
ходження певного випробування (на кшталт 
ЗНО) в момент настання певного віку, або пе-
ріодичне проходження такого випробування 
(кожні 4, 5 або й 10 років) дозволить переві-
рити зрілість, мудрість, освіченість громадя-
нина, і відповідно, визначити його готовність 
до реалізації політичних прав. Таким чином, 
за умови впровадження в життя саме такого 
методу, кожен громадянин України матиме 
лише потенційні політичні права, набуваючи 
їх повною мірою після успішного проходжен-
ня випробування. Зміст і методи оцінювання 
результатів таких випробувань є предметом 
окремої дискусії, а ідея його законодавчого 
впровадження може бути розцінена як така, 
що суперечить ряду статей чинної Конститу-
ції України.
Загалом, описані підходи до вирішення 

проблеми конституційно-політичної дієз-
датності громадян України, яким не випо-
внилося 18-ти років можна класифікувати за 
потенційним ступенем повноти вирішення 
означеної проблеми. Відповідно пропонує-
мо розрізняти підходи повного вирішення 
і підходи часткового вирішення. Підходом 
повного вирішення буде такий підхід, який 
дозволяє вичерпно, повною мірою вирішити 
проблему. Підходом часткового вирішення 
буде такий підхід, який дозволяє покращи-
ти стан справ, відносно існуючого рівня, од-
нак, по своїй природі не може передбачати 
(в принципі) повного вирішення зазначеної 
проблеми.
Серед розглянутих підходів до підходів 

повного вирішення можна віднести делегу-
ючий підхід. Надання активного виборчого 
права дитині з моменту народження, з по-
дальшим делегуванням цього права батькам 

(чи особам, які їх замінюють) дає вичерпну 
відповідь на питання поширення конститу-
ційно-політичної дієздатності на увесь віко-
вий діапазон. 
В свою чергу, меритократичний та віко-

вий підходи можна віднести до підходів част-
кового вирішення проблеми конституційно-
політичної дієздатності. Зазначені підходи 
передбачають наявність граничного віку гро-
мадянина, який дозволяє йому повною мірою 
користуватися політичними правами. Оскіль-
ки вказаний вік не може починатися з мо-
менту народження, в разі застосування даних 
підходів можна говорити лише про часткове 
вирішення проблеми конституційно-політич-
ної дієздатності громадян.

 
Висновки

Неоднозначність трактування категорії 
«народ», як в Конституції України, так і в рам-
ках численних наукових досліджень, поро-
джує ряд наслідків, серед яких – невідповід-
ність конституційно-політичної дієздатності 
громадян України їх конституційно-політич-
ній правоздатності. Досліджуючи питання 
правоздатності громадян в межах науки кон-
ституційного права, можна відзначити наяв-
ність колізії між статтею 70 та статтею 21 і час-
тиною першою статті 24 Конституції України, 
в яких зазначено, що «усі люди є вільні і рівні 
у своїй гідності та правах» та що «громадяни 
мають рівні конституційні права і свободи та 
є рівними перед законом». Очевидно, варто 
вести мову або про необхідність законодав-
чого розмежування термінів «право голосу» 
(правоздатність) і «право голосувати» (дієздат-
ність), або ж про необхідність впровадження 
одного з описаних вище підходів до пробле-
ми усунення існуючого протиріччя. При цьо-
му вибір шляху вирішення даної проблеми 
не обов’язково означає обрання виключно 
одного з трьох зазначених підходів – делегу-
ючого, вікового, меритократичного. Цілком 
можливе поєднання розглянутих підходів у 
тому чи іншому співвідношенні, а їх перелік 
не є вичерпним. Перелічені підходи можна 
класифікувати за ознакою повноти вирішен-
ня на такі групи як: а) підходи повного ви-
рішення досліджуваної проблеми; б) підходи 
часткового вирішення досліджуваної пробле-
ми. Делегуючий підхід, в такому контексті, 
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відноситься до підходів повного вирішення, 
тоді як віковий та меритократичний підходи 
– до підходів часткового вирішення проблеми 
конституційно-політичної дієздатності непо-
внолітніх громадян. Крім зазначених у стат-
ті в питанні правоздатності громадян існує 
чимало інших (як концептуальних, так і суто 
технічних) моментів, які потребують подаль-
ших наукових досліджень.
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SUMMARY 
The article deals with the problems of 

implementation of constitutional and political 
viability of juveniles of Ukraine as a part of the 
Ukrainian society. Starting with the diversity of 
interpretations of the research category of “society” 
in the text of the Constitution and legal science in 
general, author decides which place are occupied 
by the citizens of Ukraine, who have not reached 
yet the age of 18, as part of the Ukrainian society. 
Main attention is focused on the problem of 
dissemination of the constitutional and political 
abilities of Ukrainian juveniles to the limits of their 
constitutional and political legal capacity. During 
research, author proposes the systematization of the 
existing approaches to solve the mentioned problem. 
The advantages and disadvantages of delegating 
approach, approach of age, meritocratic approach 
and the prospects of their implementation also 
became the objects of consideration.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто проблеми реалізації 

конституційно-політичної дієздатності не-
повнолітніх громадян України, як складової 
Українського народу. Починаючи з досліджен-
ня розмаїття трактування категорії «народ» 
в тексті Конституції України та юридичній 
науці загалом, автор підходить до визначення 
місця, яке посідають громадяни України, які 
не досягли 18-ти річного віку, у складі народу 
України. Основну увагу приділено проблемі по-
ширення конституційно-політичної дієздат-
ності неповнолітніх громадян України до меж 
їх конституційно-політичної правоздатності. 
В процесі дослідження автором запропоновано 
систематизацію існуючих підходів до вирішен-
ня цієї проблеми. Розглянуто переваги та недо-
ліки делегуючого, вікового, меритократичного 
підходів, перспективи їх застосування.
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Проблематика правової природи актів 
конституційних судів України та Литов-
ської Республіки є надзвичайно актуаль-
ною, потребує розгорнутого теоретичного 
та науково-практичного дослідження, за-
конодавчого обґрунтування і вдоскона-
лення правового регулювання, оскільки 
діяльність конституційних судів як і діяль-
ність будь-якого іншого державного органу 
пов’язана із прийняттям ними відповідних 
актів, які виступають як кінцевий резуль-
тат цієї діяльності. 
Безумовно, що правова природа актів 

конституційних судів обумовлюється їх 
місцем в системі органів державної влади, 
а також особливостями правового регулю-
вання їх статусу. У свою чергу юридична 
природа актів, що приймаються конститу-
ційними судами, обумовлює їх місце в сис-
темі стримувань і противаг та в державно-
му механізмі в цілому. 
Питання щодо правового регулюван-

ня актів Конституційних судів в Україні 

та Литовській Республіці досліджувалися 
у працях, зокрема, А. Головіна, В. Бринце-
ва, С. Вдовіченка, М. Гультай, М. Колоса, 
Н. Мяловицької, П. Стецюка, В. Чехаріна, 
В. Шаповала, Ю. Шульженко і інших.
Насамперед слід розглянути питання 

законодавчого регулювання актів консти-
туційного суду. Так, відповідно до Кон-
ституції України [1] існує два види актів 
Конституційного Суду України як єдиного 
органу конституційної юрисдикції Укра-
їнської держави. Зокрема, згідно із стат-
тею 150 Конституції України з питань, 
передбачених цією статтею, Конституцій-
ний Суд України ухвалює рішення, які є 
обов’язковими до виконання на території 
України, остаточними і не можуть бути 
оскаржені.
Статтею 151 Конституції України перед-

бачається, що Конституційний Суд України 
за зверненням Президента України або Ка-
бінету Міністрів України дає висновки про 
відповідність Конституції України чинних 
міжнародних договорів України або тих 
міжнародних договорів, що вносяться до 
Верховної Ради України для надання згоди 
на їх обов’язковість.
За зверненням Верховної Ради України 

Конституційний Суд України дає висновок 
щодо додержання конституційної проце-
дури розслідування і розгляду справи про 
усунення Президента України з поста в по-
рядку імпічменту.
Поняття, зміст, порядок винесення ак-

тів Конституційного Суду України регу-

В статье раскрывается правовое регулиро-
вание позиций конституцийнийх судов в Укра-
ине и Литовской Республике, анализируется 
опыт в этой сфере Литвы, дается характери-
стика законодательного регулирования право-
вых позиций конституционных судов.
Ключові слова: Конституційний Суд, правові 

позиції конституційних судів, конституційне зако-
нодавство, Конституція України, Конституційний 
Суд України, Конституційний Суд Литовської Респу-
бліки.
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люється Главою 8 Закону України «Про 
Конституційний Суд України» [2], яка має 
назву «Рішення та висновки Конституцій-
ного Суду України».
Відповідно до статті 61 Закону «Про 

Конституційний Суд України», яка нази-
вається «Рішення Конституційного Суду 
України» Конституційний Суд України за 
результатами розгляду справ щодо консти-
туційності законів та інших правових актів 
Верховної Ради України, актів Президента 
України, актів Кабінету Міністрів України, 
правових актів Верховної Ради Автономної 
Судді Конституційного Суду України не 

мають права утримуватися від голосуван-
ня, крім випадків, передбачених частиною 
першою статті 19-1 цього Закону, в яких 
вони зобов’язані утриматись від голосуван-
ня.
Рішення і висновки Конституційного 

Суду України мотивуються письмово, під-
писуються окремо суддями Конституційно-
го Суду України, які голосували за їх при-
йняття і які голосували проти їх прийняття, 
та оприлюднюються. Вони є остаточними і 
не підлягають оскарженню.
Підписання суддею Конституційного 

Суду України рішення, висновку Конститу-
ційного Суду України є обов’язковим.
Відповідно до статті 64 Закону, яка на-

зивається «Окрема думка судді Конститу-
ційного Суду України» окрема думка судді 
Конституційного Суду України, який під-
писав рішення чи висновок Конституцій-
ного Суду України, викладається суддею 
Конституційного Суду України у письмовій 
формі і додається до рішення чи висновку 
Конституційного Суду України.
Відповідно до статті 69 Закону, яка на-

зивається «Обов’язковість рішень і висно-
вків Конституційного Суду України» рі-
шення і висновки Конституційного Суду 
України рівною мірою є обов’язковими до 
виконання. 
Порядок виконання рішень і висновків 

Конституційного Суду України встановле-
ний статтею 70 Закону, яка визначає, що 
копії рішень і висновків Конституційного 
Суду України надсилаються наступного 
робочого дня після їх офіційного опри-
люднення суб’єкту права на конституцій-

не подання чи конституційне звернення, 
з ініціативи якого розглядалася справа, до 
Міністерства юстиції України, а також до 
органу влади, що прийняв правовий акт, 
який був предметом розгляду в Конститу-
ційному Суді України.
У разі необхідності Конституційний Суд 

України може визначити у своєму рішенні, 
висновку порядок і строки їх виконання, 
а також покласти на відповідні державні 
органи обов’язки щодо забезпечення вико-
нання рішення, додержання висновку. 
Конституційний Суд України має право 

зажадати від органів, зазначених у статті 
70 Закону, письмового підтвердження ви-
конання рішення, додержання висновку 
Конституційного Суду України. 
Невиконання рішень та недодержання 

висновків Конституційного Суду України 
тягнуть за собою відповідальність згідно з 
законом.
Також слід зазначити, що статтею 50 

Закону передбачається можливість при-
йняття Конституційним Судом України 
процесуальних ухвал про відкриття про-
вадження та про відмову у відкритті про-
вадження у справі в Конституційному Суді 
Україні.
Неможливо залишити поза увагою нор-

мативні приписи Регламенту Конституцій-
ного Суду України затвердженого Рішен-
ням Конституційного Суду України від 5 
березня 1997 року (у новій редакції згідно 
з Рішенням Конституційного Суду Укра-
їни від 14 жовтня 2008 року N 34-р/2008 
(v034p710-08).
Рішення Конституційний Суд України 

ухвалює за результатами розгляду справ 
щодо відповідності Конституції України 
(конституційності) законів та інших пра-
вових актів і щодо офіційного тлумачення 
Конституції України та законів України.
Висновки Конституційний Суд України 

дає за результатами розгляду справ щодо 
відповідності Конституції України (консти-
туційності) чинних міжнародних договорів 
України або тих міжнародних договорів, 
що вносяться до Верховної Ради України 
для надання згоди на їх обов’язковість; 
щодо додержання конституційної про-
цедури розслідування і розгляду справи 
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про усунення Президента України з по-
ста в порядку імпічменту; щодо відповід-
ності законопроекту про внесення змін до 
Конституції України вимогам статей 157, 
158 Конституції України; про порушення 
Верховною Радою Автономної Республі-
ки Крим Конституції України або законів 
України.
Конституційний Суд Литовської Респу-

бліки гарантує верховенство Конституції 
Литовської Республіки в правовій системі 
і конституційну законність допомогою ви-
рішення в установленому порядку питання 
про відповідність законів та інших прийня-
тих Сеймом актів Конституції, а також про 
відповідність актів Президента Республіки 
та Уряду Конституції та законам.
У встановлених Конституцією і Зако-

ном випадках Конституційний Суд дає ви-
сновки Сейму і Президенту Республіки.
Конституційний Суд Литовської Респу-

бліки може оголосити акти Сейму Литов-
ської Республіки неконституційним і, таким 
чином, скасувати їх дію. Його юрисдикція 
поширюється на питання конституційності 
нормативних актів, цілісності Конституції. 
Окрім цього, Конституційний Суд приймає 
судові рішення щодо відповідності актів 
уряду Литовської Республіки чинному за-
конодавству, міжнародних договорів по-
ложенням Конституції Литовської Респу-
бліки, а також приймає остаточне рішення 
про порушення під час виборів.
За результатами своєї діяльності Кон-

ституційний Суд Литовської Республіки 
приймає два види актів: постанови та рі-
шення. Статтею 72 Закону «Про Консти-
туційний Суд Литовської Республіки» [3] 
закріплено, що постанови конституційного 
суду мають силу закону і є обов’язковими 
для всіх інституцій влади, посадових осіб і 
громадян [4]. 
В цілому, питання актів, що видає Кон-

ституційний Суд Литовської Республіки 
охоплюються положеннями статті 22 Зако-
ну «Про Конституційний Конституційний 
Суд Литовської Республіки». Чинна редак-
ція цієї статті (з поправками від 31 липня 
1996 року) містить таке формулювання:

«Стаття 22. Постанови та Рішення Кон-
ституційного Суду

Конституційний Суд приймає рішення 
щодо вирішення справ по суті шляхом ви-
дання постанови. Конституційний суд ви-
носить постанови від імені Литовської Рес-
публіки.
У випадках, передбачених цим Зако-

ном, деякі остаточні акти Конституційного 
Суду можуть називатися висновками.
Конституційний Суд приймає рішення 

з окремих питань, які не можуть вирішува-
тися по суті.
Конституційний Суд приймає постано-

ви, затверджує висновки і рішення у спеці-
альній нарадчій кімнаті.
Конституційний Суд може прийняти рі-

шення з простих запитань, а також з про-
цедурних питань під час слухання не вихо-
дячи до нарадчої кімнати. У випадку, коли 
приймається таке рішення, Головуючий 
має негайно оголосити його і прослідкувати 
за внесенням відомостей про таке рішення 
до протоколу судового засідання [5]».
Загалом, згідно з текстом Закону «Про 

Конституційний Суд Литовської Республі-
ки», встановлюється вичерпний перелік 
випадків, у яких суд надає саме висновки, 
а саме – йдеться про положення статті 73 
цього закону, де, зокрема зазначено, що 
Конституційний Суд дає висновки з таких 
питань:

1) щодо порушення виборчого законо-
давства під час виборів Президента Респу-
бліки або виборів членів Сейму;

2) стосовно стану здоров’я Президен-
та Республіки (чи дозволяє фізичний стан 
голови держави йому/їй продовжувати за-
ймати посаду та виконувати покладені на 
нього/неї обов’язки;

3) стосовно відповідності міжнародних 
договорів Литовської Республіки Конститу-
ції. Такі висновки, зазвичай, надаються на 
запит Сейму перед їх ратифікацією;

4) чи є в конфлікті з Конституцією кон-
кретні дії членів Сейму посадовців і дер-
жавних службовців, щодо яких було пору-
шено справу про імпічмент.
Таким чином, можна зробити висновок, 

що існує трьохкомпонентна система актів 
Конституційного Суду Литовської Респу-
бліки, згідно з якою рішення по суті справи 
приймаються у формі постанови, рішення 
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в окремих випадках, чітко встановлених у 
рамках статті 73 Закону «Про Конституцій-
ний Суд Литовської Республіки» – у формі 
висновків, а процедурні рішення – так і на-
зивають рішеннями. 
На наше переконання, потребує свого 

вирішення питання про те, яка все ж роль 
окремої думки судді Конституційного Суду, 
адже нині за приписами статті 64 Закону 
України «Про Конституційний Суд Украї-
ни» окрема думка судді, який підписав рі-
шення чи висновок Конституційного Суду 
України, викладається суддею Конститу-
ційного Суду України у письмовій формі 
і додається до рішення чи висновку Кон-
ституційного Суду України. Проте прак-
тика показує, що такі окремі думки мають 
значення хіба-що для правничої науки і 
жодним чином не мають якого-небудь ре-
гулятивного змісту. Окрема думка лише по-
казує відмінну позицію відповідного судді 
Конституційного Суду. 
Більшість вчених робить висновок, що 

рішення Конституційного Суду України – 
це правовий акт, прийнятий Судом у меж-
ах своєї компетенції та в установленому За-
коном процесуальному порядку, в якому 
встановлюється зміст правового акта, що є 
предметом конституційного контролю, та 
здійснюється тлумачення Конституції і за-
конів України [6, c. 91].
Рішенням Конституційного Суду Укра-

їни у справі за конституційним поданням 
Президента України щодо відповідності 
Конституції України (конституційності) 
Постанови Верховної Ради України «Про 
чинність Закону України «Про Рахункову 
палату», офіційного тлумачення положень 
частини другої статті 150 Конституції Укра-
їни, а також частини другої статті 70 Закону 
України «Про Конституційний Суд Укра-
їни» стосовно порядку виконання рішень 
Конституційного Суду України (справа про 
порядок виконання рішень Конституцій-
ного Суду України) від 14 грудня 2000 року 
у справі № 1-31/2000 № 15-рп/2000 встанов-
лено, що системне тлумачення частини дру-
гої статті 150 Конституції України та части-
ни другої статті 70 Закону України «Про 
Конституційний Суд України» у контексті 
Конституції України свідчить, що рішення 

Конституційного Суду України незалежно 
від того, визначено в них порядок і строки 
їх виконання чи ні, є обов’язковими до ви-
конання на всій території України. Органи 
державної влади, органи Автономної Рес-
публіки Крим, органи місцевого самовря-
дування, підприємства, установи, організа-
ції, посадові та службові особи, громадяни 
та їх об’єднання, іноземці, особи без грома-
дянства повинні утримуватись від застосу-
вання чи використання правових актів або 
їх положень, визнаних неконституційними.
Рішення Конституційного Суду Укра-

їни мають пряму дію і для набрання 
чинності не потребують підтверджень з 
боку будь-яких органів державної влади. 
Обов’язок виконання рішення Конститу-
ційного Суду України є вимогою Консти-
туції України (частина друга статті 150), 
яка має найвищу юридичну силу щодо всіх 
інших нормативно-правових актів (части-
на друга статті 8).
Закони, інші правові акти, їх окремі 

положення, визнані рішенням Конститу-
ційного Суду України такими, що не від-
повідають Конституції України (некон-
ституційними), втрачають чинність з дня 
ухвалення відповідного рішення (частина 
друга статті 152 Конституції України). При 
цьому згідно з Рішенням Конституційно-
го Суду України у справі за конституцій-
ним поданням Президента України щодо 
офіційного тлумачення положень частини 
другої статті 158 та статті 159 Конституції 
України від 9 червня 1998 року № 8-рп/98 
рішення і висновки Конституційного Суду 
України є однаково обов’язковими до ви-
конання.
Відповідно до змісту частини другої 

статті 70 Закону України «Про Конститу-
ційний Суд України» у разі необхідності 
Конституційний Суд України може визна-
чити у своєму рішенні, висновку додаткові 
заходи, пов’язані з порядком їх виконан-
ня, звернувши увагу на терміновість чи 
обов’язки щодо його забезпечення. При 
цьому незалежно від того, чи визначено в 
рішенні, висновку Конституційного Суду 
України, зокрема, порядок його виконан-
ня, відповідні державні органи зобов’язані 
діяти лише на підставі, в межах повнова-



33

Íåñòîð Â.Ð. - Àêòè êîíñòèòóö³éíèõ ñóä³â â Óêðà¿í³ òà Ëèòîâñüê³é ðåñïóáë³ö³

жень та у спосіб, що передбачені Конститу-
цією та законами України.
Проте додаткове визначення у рішен-

нях, висновках Конституційного Суду 
України порядку їх виконання не скасо-
вує і не підміняє загальної обов’язковості 
їх виконання. Незалежно від того, наявні 
чи відсутні в рішеннях, висновках Кон-
ституційного Суду України приписи щодо 
порядку їх виконання, відповідні закони, 
інші правові акти або їх окремі положен-
ня, визнані за цими рішеннями неконсти-
туційними, не підлягають застосуванню як 
такі, що втратили чинність з дня ухвалення 
Конституційним Судом України рішення 
про їх неконституційність.
Положення частини другої статті 150 

Конституції України щодо виконання рі-
шень Конституційного Суду України необ-
хідно розуміти так, що закони, інші правові 
акти або їх окремі положення, визнані за 
цими рішеннями неконституційними, не 
підлягають застосуванню як такі, що від-
повідно до частини другої статті 152 Кон-
ституції України втратили чинність з дня 
ухвалення Конституційним Судом України 
рішення про їх неконституційність.
Положення частини другої статті 70 За-

кону України «Про Конституційний Суд 
України» щодо порядку виконання рішень, 
висновків Конституційного Суду України 
треба розуміти як право Конституційного 
Суду України у разі необхідності визначити 
у своєму рішенні, висновку порядок і стро-
ки його виконання та покласти обов’язок 
на відповідні державні органи забезпечи-
ти це виконання. При цьому незалежно 
від того, чи визначено в рішенні, висновку 
Конституційного Суду України порядок 
його виконання, відповідні державні ор-
гани зобов’язані діяти лише на підставі, в 
межах повноважень та у спосіб, що перед-
бачені Конституцією та законами України 
[7]. 
Таким чином, рішення Конституційного 

Суду України є обов’язковим до виконання 
на території України, остаточним і не може 
бути оскарженим. Рішення Конституційно-
го Суду України підлягає опублікуванню у 
«Віснику Конституційного Суду України» 
та в інших офіційних виданнях України. 

Отже, правові позиції Конституційного 
Суду України можна визначити в декіль-
кох значеннях, зокрема, в широкому та 
вузькому. В широкому значенні інститут 
правових позицій Конституційного Суду 
України охоплює правові позиції, сфор-
мовані та сформульовані Конституційним 
Судом України колегіально в прийнятих 
ним актах і суддями Конституційного Суду 
України одноособово, викладеними як їх 
окремі думки. З урахуванням того, що 
окрема думка судді Конституційного Суду 
України є додатком до акта Суду, а зна-
чить є його складовою частиною, право-
ві позиції Конституційного Суду України 
і позиції окремих суддів є функціонально 
взаємопов’язаними, взаємообумовлени-
ми, взаємодоповнюючими, але різними 
за юридичної силою. У вузькому значен-
ні правові позиції Конституційного Суду 
України слід розуміти як систему концеп-
туальних послідовних взаємоузгоджених 
висновків, правоположень, умовиводів, 
аргументів і заперечень Конституційного 
Суду України, сформульованих на підставі 
Конституції і законів України та з ураху-
ванням загальновизнаних правових цін-
ностей, конституційних принципів і між-
народних правових стандартів. Ці позиції 
Конституційний Суд України приймає 
колегіально у межах конституційно і за-
конодавчо визначених повноважень та в 
порядку конституційного провадження [8, 
c. 53-54]. 
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SUMMARY 
The article describes the regulation of acts 

of constitutional courts in Ukraine and in the 
Republic of Lithuania, analyzes experiences in this 
fi eld in Lithuania, provided legislative regulation 
characteristics of the legal positions of constitutional 
courts.

АНОТАЦІЯ 
В статті розкривається правове регулю-

вання позицій конституційнийх судів в Україні 
та Литовській Республіці, аналізується досвід 
у цій сфері Литви, надається характеристика 
законодавчого регулювання правових позицій 
конституційних судів.



35

Ãóñàðîâ Ñ.Ì. - Ïðàâîçàñòîñóâàííÿ â ñôåð³ çàêîíîäàâ÷î¿ òà íîðìîòâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³

ÏÐÀÂÎÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß Â ÑÔÅÐ² 
ÇÀÊÎÍÎÄÀÂ×Î¯ ÒÀ ÍÎÐÌÎÒÂÎÐ×Î¯ 

Ä²ßËÜÍÎÑÒ²

В статье исследованы содержание, при-
знаки и отличия понятий «правотворче-
ство», «нормотворчество» и «законотворче-
ство». На основании проведенного анализа, 
автором раскрыта сущность правоприме-
нительной деятельности в сфере законода-
тельной и нормотворческой деятельности, 
которая осуществляется Верховной Радой 
Украины, Президентом Украины, Кабинетом 
Министров Украины и другими государствен-
ными органами.
Ключові слова: нормотворчість, законотвор-

чість, правозастосовна діяльність, державна влада
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ÓÄÊ 342.5

Постановка проблеми
Як відомо, правозастосування – це здій-

снювана в процедурно-процесуальному по-
рядку владна-організуюча діяльність ком-
петентних державних органів і посадових 
осіб, яка полягає в індивідуалізації юридич-
них норм стосовно конкретних суб’єктів і 
конкретних життєвих випадків в акті засто-
сування норм права. Тобто, якщо сказати 
спрощено, то застосування правових норм – 
це ухвалення на основі норм права рішень у 
конкретних справах. З погляду формальної 
логіки це процес, який полягає у підведенні 
конкретного життєвого випадку під загаль-
ну правову норму, а також ухвалення на цій 
основі спеціального акта – акта застосування 
норм права. 
На перший погляд постановка питання 

про «правозастосування в сфері законот-
ворчої та нормотворчої діяльності» може 
вважатись недостатньо логічною, оскільки 

«правозастосування» і «правотворчість» (за-
конотворчість, підзаконна нормотворчість) 
є різними, відносно самостійними видами 
юридичної діяльності. Натомість, вважаємо, 
що категоріально-понятійну коректність 
терміну «правозастосування в сфері зако-
нотворчої та нормотворчої діяльності» слід 
пов’язувати з тим, що в словах «правозас-
тосування в сфері законотворчої та нормот-
ворчої діяльності» логічний наголос знахо-
диться на вислові «в сфері». Інакше кажучи, 
не слід ототожнювати слова «сфера законот-
ворчої та нормотворчої діяльності» і слова 
«законотворча та нормотворча діяльність». 
Дійсно «правозастосовна діяльність» і «пра-
вотворча діяльність» – це різні види діяль-
ності: «правозастосовна діяльність» не може 
бути «правотворчою діяльністю», і, навпа-
ки, у свою чергу, «правотворча діяльність» 
не може бути «правозастосовною діяльніс-
тю». Але «у сфері» «правотворчої діяльності» 
«правозастосовна діяльність» може мати міс-
це, оскільки суб’єкти «правотворчої діяль-
ності» у низці передбачених законодавством 
випадків здійснюють не тільки правотворчі 
повноваження, а й повноваження право-
застосовною характеру, що й зумовлює ак-
туальність та новизну нашого наукового до-
слідження.

Аналіз останніх публікацій
В свій час, аналізу процесу правотвор-

чості та правозастосування були присвячені 
праці відомих фахівців в галузі теорії права 
та державного управління Гусарєва С.Д., 
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Зайчука О.В., Ковальського В.С., Козінце-
ва І.П., Михайлюка С., Рабіновича П.М. та 
інших[1-5]. Натомість, питання здійснення 
правозастосування в сфері нормотворчості 
та законотворчості залишилося поза їх ува-
гою.

Зважаючи на це, метою статті є аналіз 
здійснення правозастосувальної діяльності 
в сфері нормотворчої та законодавчої діяль-
ності органами державної влади України, її 
правових підстав та основних форм.

Виклад основного матеріалу
Законотворчість є різновидом право-

творчості, що охоплює процес створення 
правових норм від моменту зародження ідеї 
про ту чи іншу норму права (у зв’язку з іс-
нуванням потреби у правовій регламентації 
відповідних суспільних відносин) до момен-
ту прийняття правових норм та набрання 
ними чинності (фактичної дії). Законот-
ворчість, як процес, має два основні етапи. 
Перший передує офіційній роботі над за-
конопроектом за ініціативою законодавчого 
органу або суб’єкта законодавчої ініціативи. 
Другий етап припускає офіційну роботу над 
законопроектом суб’єкта законодавчої іні-
ціативи, самого законодавчого органу або 
відповідної державної, наукової установи, 
громадського об’єднання тощо. Законот-
ворчість як різновид правотворчості не слід 
ототожнювати з будь-якими іншими різно-
видами правотворчості. Наприклад, існує 
договірна або судово-прецедентна нормот-
ворчість, що здійснюється за іншою «техно-
логією» творення правової норми [6, с. 95]. 
Тому загалом правотворчість є родовим по-
няттям стосовно законотворчості. Коли про-
дуктом правотворчості є закони держави, 
її логічно розглядати як законотворчість. 
Залежно від видів законодавчих актів (кон-
ституційних та інших законів) у межах за-
конотворчості виокремлюють, розрізнюють 
конституційну законотворчість, звичайну 
(ординарну) законотворчість, делеговану за-
конотворчість тощо. У свою чергу існує під-
законна нормотворчість, що продукує підза-
конні нормативно-правові акти [7].
Слід зазначити, що терміни «правотвор-

чість» і «нормотворчість» зазвичай вживають 

як синоніми, хоча з певної точки зору сфера 
правотворчості і нормотворчості – сфери 
близькі, однак не тотожні, оскільки з пози-
цій формальної логіки правотворчість при-
пускає «творення права», а нормотворчість 
– «творення норм». Як відомо у суспільстві 
діють різні норми (технічні, санітарно-гігі-
єнічні, граматичні, етичні тощо). Частина 
цих норм – соціальні норми, видом яких є 
юридичні норми. Відповідно нормотвор-
чість є поняття більш широке ніж поняття 
правотворчість. Нормотворчість припускає 
творення будь-яких норм, не тільки норм 
права, тоді як правотворчість, поряд з нор-
мотворчістю релігійною, мовною тощо, при-
пускає творення виключно норм права.
Основна відмінність актів правотворчос-

ті (закони та підзаконні нормативно-право-
ві акти) і правозастосовних актів полягає в 
їх змісті. Акти правотворчості містять нор-
ми права, тому їх і називають – «норматив-
но-правові акти», тоді як «правозастосовні 
акти» місять не загальні правила поведінки 
(норми права), а індивідуальні правила по-
ведінки, тому ці акти нерідко визначають як 
«індивідуальні акти». Суб’єкти «правотвор-
чої діяльності» (суб’єкти «законотворчої ді-
яльності», суб’єкти «підзаконної нормотвор-
чої діяльності») уповноважені у низці випад-
ків приймати відповідні «правозастосовні 
(індивідуальні) акти».
Характеристика правозастосування у 

сфері законодавчої та нормотворчої діяль-
ності припускає за логікою речей огляд тих 
чи інших «правозастосовних (індивідуаль-
них) актів» у даній сфері. Ця характерис-
тика потребує необхідність попереднього 
з’ясування кола основних суб’єктів, котрі 
приймають участь у процесі законотворчос-
ті і мають відповідні правозастосовні повно-
важення, мають можливість приймати «пра-
возастосовні акти».
Характеристика правозастосування у 

сфері законодавчої діяльності також зумов-
лює необхідність розмежування таких по-
нять як «процес законотворчості» і «зако-
нодавчий процес», з огляду на суб’єктів цих 
процесів. В юридичній науці законодавчий 
процес розглядається, приміром, як: 1) за-
конодавча діяльність, тобто врегульована 
Конституцією, Регламентом Верховної Ради 
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та іншими законами діяльність парламенту 
з підготовки, розгляду та прийняття законів 
і їх оприлюднення [7]; 2) регламентований 
Конституцією, законами й іншими норма-
тивно-правовими актами процес (проце-
дура) внесення на розгляд законодавчого 
органу, прийняття, опублікування та вве-
дення в дію законів [8, с. 36-37]. Хоча зако-
нодавчий процес, інколи, визначається як 
парламентська процедура, котра спрямова-
на на запровадження, зміну, прийняття та 
скасування законів, і яка розпочинається з 
моменту офіційної реєстрації законопроек-
ту, охоплює його проходження та прийнят-
тя парламентом і завершується підписан-
ням і офіційним оприлюдненням закону, у 
цілому законотворчий процес не зводиться 
до процедури проходження законопроектів 
у парламенті.
Законотворчий процес є більш широким 

поняттям, ніж поняття законодавчого про-
цесу [9, c. 83]. На відміну від законодавчого 
процесу законотворчий процес охоплює ді-
яльність, пов’язану зі встановленням певних 
правовідносин, обговоренням законопро-
ектів громадськістю, оцінкою ефективності 
чинних законів, тобто охоплює комплекс 
дій суб’єктів законотворення, які передують 
офіційній реєстрації законопроекту в парла-
менті. Законотворчий процес відрізняється 
від законодавчого процесу кількістю стадій, 
його суб’єктним складом (їх коло є більш 
широким). Законотворчий процес відрізня-
ється від законодавчого процесу і ступенем 
його нормативної юридичної регламента-
ції. Законодавчий процес регламентований 
Конституцією України, Законами України, 
Регламентом Верховної Ради України та ін-
шими нормативно-правовими актами.
Законодавчий процес є офіційною час-

тиною законотворчого процесу. При цьо-
му, необхідно розрізнювати законотворчий 
процес як юридичне явище і законотворчий 
процес як соціальне явище (окрім норма-
тивно регламентованої сукупності дій щодо 
творення закону, законотворчість передба-
чає дії, що не закріплені правовими норма-
ми, тобто містять ще й нерегламентований 
блок створення закону [10, с. 32]. Коло осно-
вних суб’єктів законотворчого процесу ви-
значає Конституція України: 1) Верховна 

Рада України (єдиний орган законодавчої 
влади в Україні); 2) народ України (може 
реалізувати своє право на законотворення 
шляхом референдуму).
Конституція України також передбачає 

випадки, коли закон потребує підтримки і 
Верховної Ради України, і народу України. 
Приклад: законопроект про внесення змін 
до розділів І, III, XIII Основного Закону, 
який після його прийняття не менш як дво-
ма третинами від конституційного складу 
Верховної Ради України затверджується на 
всеукраїнському референдумі. Прийняття 
такого проекту потребує спільної участі та-
ких суб’єктів законотворення як Верховна 
Ради України і народ України. Аналіз зміс-
ту чинного законодавства України дозво-
ляє нам висловити думку, що у відповідних 
суб’єктів, що реалізують повноваження у 
сфері законодавчої діяльності, є в наявності 
й інші повноваження, які пов’язані із право-
застосовчою діяльністю. 
Згідно Основного Закону, народ Укра-

їни є основним суб’єктом законотворчості, 
проте шляхом референдуму в Україні пра-
возастосовні акти не приймаються, як зазви-
чай не приймаються в будь-якій країні світу. 
Що стосується правового статусу Верховної 
Ради України, то Конституція України не 
містить вичерпного переліку видів правових 
актів Верховної Ради України. У ст. 91 Кон-
ституції України вказано, що актами Верхо-
вної Ради України є «закони, постанови та 
інші акти». У науковій літературі вказують, 
що «інші акти» – це декларації, регламенти, 
заяви, нормативно-правові договори. По-
рядок підготовки, обговорення, прийняття 
правових актів Верховної Ради України, а 
також порядок набуття ними чинності ре-
гламентується Конституцією України, Ре-
гламентом Верховної Ради України, Указом 
Президента України «Про порядок офіцій-
ного оприлюднення нормативно-правових 
актів та набрання ними чинності» тощо [11; 
12].
Постанови Верховної Ради України – це 

акти Верховної Ради України, які прийма-
ються на виконання та на підставі Конститу-
ції і законів України. Постанови Верховної 
Ради України можуть бути як нормативни-
ми, так і ненормативними (індивідуальни-
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ми). Постанови є підзаконними правови-
ми актами. За допомогою ненормативних 
постанов Верховна Рада України вирішує 
низку важливих питань внутрішньоорга-
нізаційного характеру. Так, приміром, по-
становою призначаються на посади Голова 
Верховної Ради України, його заступники, 
затверджується персональний склад, пе-
релік комітетів і комісій парламенту тощо, 
тобто ненормативні (індивідуальні) поста-
нови Верховної Ради України являють со-
бою акти правозастосування даного органу 
як результат її правозастосовної діяльності у 
сфері законодавчої діяльності. 
Акти правозастосування як результат 

правозастосовної діяльності у сфері зако-
нодавчої та нормотворчої діяльності при-
ймає і Президент України. Так, приміром, 
указ Президента України – це правовий акт 
глави держави, який видається з найваж-
ливіших питань, віднесених до його компе-
тенції. Укази можуть мати як нормативний, 
так і ненормативний (правозастосовний ха-
рактер). Нормативні укази адресовані неви-
значеному колу суб’єктів права (фізичних, 
юридичних осіб тощо), мають довгостроко-
ву дію. Ненормативні укази мають індивіду-
альне значення.
У Положенні про порядок підготовки і 

внесення проектів указів і розпоряджень 
Президента України, затвердженому Ука-
зом Президента України від 10 вересня 
1994 р. № 512/94, визначається, що Указами 
Президента України оформляються: норма-
тивні акти Президента України, тобто акти, 
розраховані на постійну чи багаторазову 
дію; рішення Президента України щодо 
призначення та звільнення з посад керівни-
ків відповідних державних органів, установ 
та організацій; скасування актів Кабінету 
Міністрів України, Ради міністрів Автоном-
ної Республіки Крим, рішень голів місцевих 
державних адміністрацій; нагородження 
державними нагородами, присвоєння по-
чесних звань України; присвоєння вищих 
військових звань, вищих дипломатичних 
рангів, інших вищих спеціальних звань і 
класних чинів тощо [13]. Розпорядження 
Президента України – це ненормативний 
акт глави держави, тобто акт, що має інди-
відуальний (організаційний) характер. Згід-

но з Положенням про порядок підготовки 
і внесення проектів указів і розпоряджень 
Президента України розпорядженнями 
Президента України оформляються: до-
ручення Кабінету Міністрів України мініс-
терствам, іншим центральним органам ви-
конавчої влади; рішення з оперативних, 
організаційних і кадрових питань, а також 
із питань роботи Адміністрації Президента 
України і т.ін. [13].
Акти Конституційного Суду України, як 

і акти Президента України, також мають 
пряме відношення до сфери законодавчої та 
нормотворчої діяльності в Україні. З іншо-
го боку, серед актів Конституційного Суду 
України є акти процесуального характеру, 
котрі мають правозастосовний характер 
і є актами, пов’язаними з безпосереднім 
функціонуванням цього суду у сфері зако-
нодавчої діяльності в Україні. Основні акти 
Конституційного Суду України (Конститу-
ційний Суд України є судом не загальної, а 
конституційної юрисдикції) мають складну 
правову природу, є окремим, спеціальним 
різновидом правових актів, які мають зна-
чення допоміжної форми права. Так, є усі 
підстави говорити про нормативно-право-
ву природу рішень Конституційного Суду 
України у справах про офіційне тлумачення 
Конституції і законів України. Однак акти 
тлумачення Конституційного Суду України 
не мають статус самостійної форми права. Ці 
акти є інтерпретаційними актами, вони ма-
ють допоміжний характер, оскільки можуть 
бути застосовані лише у зв’язку із застосу-
ванням відповідної норми права.
Прикладом же , актів Конституційного 

Суду України процесуального характеру, 
котрі мають правозастосовний характер і є 
актами, пов’язаними з безпосереднім функ-
ціонуванням цього суду у сфері законодав-
чої діяльності в Україні, можуть бути ухва-
ли Конституційного Суду України. Ухвали 
Конституційного Суду України є формою 
вирішення Конституційним Судом проце-
суальних питань своєї діяльності. Консти-
туційний Суд України приймає («приймає» 
– відповідно до ч 1 ст. 48 і ст. 49 Закону про 
Конституційний Суд України, «виносить» – 
відповідно до параграфу 21 Регламенту Кон-
ституційного Суду України) процесуальні 
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ухвали про відкриття провадження та про 
відмову у відкритті провадження у справі в 
Конституційному Суді України [14; 15].
Також Конституційний Суд України 

відповідно до Регламенту Конституційного 
Суду України, виносить ухвали про при-
йняття або відмову в прийнятті до розгляду 
звернень, про призупинення конституцій-
ного провадження по справі, про об’єднання 
конституційних проваджень, про відкриття 
нового провадження у справі, про форму 
слухання справи, про приєднання докумен-
тів до матеріалів справи, про призначення 
експертизи тощо. Ухвали оформляються 
протокольно або у вигляді окремого акту. 
Відповідно серед них виокремлюють проце-
суальні ухвали і протокольні ухва- ли (при-
клад: ухвала про притягнення до юридич-
ної відповідальності за порушення встанов-
леного порядку у Залі засідань Конституцій-
ного Суду України) [15].
Правозастосування у сфері законотвор-

чої та нормотворчої діяльності здійснює і Ка-
бінет Міністрів України як вищий держав-
ний орган в системі органів виконавчої вла-
ди, який спрямовує, координує і контролює 
діяльність міністерств, інших центральних 
органів виконавчої влади. Кабінет Міністрів 
у своїй діяльності керується Конституцією 
та законами України (насамперед Законом 
України «Про Кабінет Міністрів України»), 
а також указами Президента України і по-
становами Верховної Ради України, при-
йнятими відповідно до Конституції та за-
конів України [16]. Серед актів Кабінету 
Міністрів України є акти як нормативного, 
так і правозастосовного характеру. Консти-
туція України передбачає, що Кабінет Мі-
ністрів України у межах своєї компетенції 
приймає постанови і розпорядження, які 
відрізняються за характером і структурою. 
Якщо акти Кабінету Міністрів України ма-
ють нормативний характер, вони видаються 
у формі постанов, акти з оперативних, орга-
нізаційно-розпорядчих та інших питань, які 
не мають нормативного характеру, - у формі 
розпоряджень. 
Порядок підготовки, подання та роз-

гляду проектів постанов і розпоряджень 
Кабінету Міністрів здійснюється згідно з Ре-
гламентом Кабінету Міністрів України [17]. 

Відповідно до його положень акти Кабінету 
Міністрів нормативного характеру видають-
ся у формі постанов. Постанови Кабінету 
Міністрів видаються з питань: затверджен-
ня положення, статуту, порядку, регламен-
ту, правил, методики та в інших випадках, 
коли суспільні відносини потребують нор-
мативно-правового врегулювання; затвер-
дження, прийняття міжнародного догово-
ру або приєднання до нього. Акти Кабінету 
Міністрів з організаційно-розпорядчих та 
інших поточних питань видаються у формі 
розпоряджень. Розпорядження Кабінету 
Міністрів видаються з питань:

- схвалення концепції реалізації дер-
жавної політики у відповідній сфері, кон-
цепції державної цільової програми та кон-
цепції закону, директив, урядової заяви, 
листа, звернення, декларації, меморандуму 
тощо;

- затвердження державної цільової 
програми, плану заходів;

- утворення та затвердження складу 
робочих груп з питань ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій;

- виділення коштів з резервного фон-
ду державного бюджету;

- делегування повноважень Кабінету 
Міністрів органам виконавчої влади у пе-
редбачених законом випадках;

- кадрових та інших питань організа-
ційно-розпорядчого характеру [17].
В системі органів виконавчої влади, піс-

ля Кабінету Міністрів України основним 
суб’єктом підзаконної нормотворчості, а та-
кож правозастосування у сфері законотвор-
чої та нормотворчої діяльності є міністерства 
та інші центральні органи виконавчої влади. 
Однією з основних функцій міністерств та 
інших центральних органів виконавчої вла-
ди є прийняття ними нормативно-правових 
актів на підставі й на виконання Конституції 
України, законів України, актів Президента 
України, актів Кабінету Міністрів України. 
Нормативно-правові акти міністерств та ін-
ших органів виконавчої влади підлягають 
державній реєстрації в порядку, установле-
ному законом (ст. 117 Конституції України). 
Питання державної реєстрації зазначених 
актів регулюється постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 28.12.1992 № 731 [18]. 
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Державна реєстрація нормативно-правових 
актів міністерств та інших органів виконав-
чої влади здійснюється Міністерством юсти-
ції України.
Акти правозастосовного характеру, на 

відміну від актів нормотворчого характе-
ру, актів рекомендаційного характеру тощо 
державній реєстрації в Міністерстві юстиції 
України не підлягають. Інакше кажучи не 
підлягають державній реєстрації акти опе-
ративно-розпорядчого характеру, акти, що 
мають рекомендаційний характер, акти, 
якими доводяться до відома підприємств, 
установ і організацій рішення вищих ор-
ганів, акти, які спрямовані на організацію 
виконання рішень вищестоящих органів і 
власних рішень міністерств, інших органів 
виконавчої влади, органів господарського 
управління та контролю і не містять нових 
правових норм, акти нормативно-технічно-
го характеру (державні стандарти, будівель-
ні норми і правила, тарифно-кваліфікаційні 
довідники, форми звітності тощо). Окремо 
хотілося б наголосити на особливості здій-
снення правозастосування таким особливим 
центральним органом державного управ-
ління як Національний банк України.
Абзац 6 п. 1.3 Інструкції Національного 

банку України «Про порядок підготовки, 
видання, реєстрації, надсилання та систе-
матизації нормативних документів Націо-
нального банку України», затвердженої по-
становою Правління Національного банку 
України від 20.12.1995 № 313 передбачає 
два види правових актів Національного бан-
ку України: нормативні та правозастосовні. 
Відповідно до п. 1.3 зазначеної Інструкції 
правозастосовними документами розпоряд-
чого характеру, які видаються на виконання 
законодавства та нормативних актів Націо-
нального банку України, є постанови, нака-
зи, розпорядження, листи, телеграми [19].
Загалом правозастосовні акти Націо-

нального банку України можна поділити 
на різні види: 1) за суб’єктною направленіс-
тю: персоніфіковані (наприклад, постанова 
Правління НБУ про призначення тимчасо-
вої адміністрації у банку) чи загальні; 2) за 
дією в часі: строкові (тимчасові) та безстро-
кові (постійні). 3). за змістом: можуть реко-
мендувати банкам здійснити певні дії чи 

утриматися від них, роз’яснювати положен-
ня деяких нормативно-правових актів НБУ 
тощо [20, с. 124].
На сьогодні в кожному банку встановле-

на електронна система пошти Національ-
ного банку, через яку НБУ безпосередньо 
звертається до всіх банків шляхом надси-
ланням їм нормативних та правозастосов-
них документів для ознайомлення, а також 
повідомляє керівництво банків про необхід-
ність надання банками певних звітів, про-
грам, планів тощо до Національного банку в 
установлені ним строки. Через такий спеці-
альний засіб зв’язку Національний банк на-
магається максимально прискорити систе-
му обміну інформації з банками. Зазначене 
свідчить, не тільки про активну правозасто-
совну діяльність Національного банку Укра-
їни, але й про те що він активно викорис-
товує в своїй правозастосовній діяльності 
електронну форму правозастосовних актів.

Проведене нами дослідження дозволяє 
зробити певні висновки та узагальнення:

1. Правотворчість є одним із етапів 
правотворення, правовою формою діяль-
ності держави та уповноважених організа-
цій з прийняття, зміни, призупинення дії і 
скасування юридичних норм. Різновидами 
правотворчості є законотворчість, право-
творчість суду, договірна та санкціонована 
правотворчість.

2. Законотворчість це один із різно-
видів правотворчої діяльності, що, здебіль-
шого, розглядається як діяльність уповно-
важених органів з прийняття, зміни, при-
зупинення дії і скасування законів та підза-
конних нормативно-правових актів. Таким 
чином, законотворчість є складовим еле-
ментом (різновидом) правотворчості, а пра-
вотворчість – правотворення. Як елемент 
правового регулювання правотворчість є 
результатом об’єктивного розвитку суспіль-
них відносин, безпосередньо спрямованим 
на їх врегулювання.

3. Законотворчий процес є більш ши-
роким поняттям, ніж поняття законодав-
чого процесу. На відміну від законодавчого 
процесу законотворчий процес охоплює ді-
яльність, пов’язану зі встановленням певних 
правовідносин, обговоренням законопро-
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ектів громадськістю, оцінкою ефективності 
чинних законів, тобто охоплює комплекс 
дій суб’єктів законотворення, які передують 
офіційній реєстрації законопроекту в парла-
менті. Законотворчий процес відрізняється 
від законодавчого процесу кількістю стадій, 
його суб’єктним складом (їх коло є більш 
широким) і ступенем його нормативної 
юридичної регламентації.

4. Основними суб’єктами правозастосу-
вання в сфері законодавчої та нормотворчої 
діяльності є Верховна Рада України Пре-
зидент України, Кабінет Міністрів Украї-
ни, міністерства та інші центральні орга-
ни виконавчої влади, Конституційний Суд 
України. Серед актів Конституційного Суду 
України процесуального характеру, котрі 
мають правозастосовний характер і є акта-
ми, пов’язаними з безпосереднім функціо-
нуванням цього суду у сфері законодавчої 
діяльності в Україні, є процесуальні ухвали 
про відкриття провадження та про відмову 
у відкритті провадження у справі в Консти-
туційному Суді України.

5. Акти правозастосовного характеру, 
на відміну від актів нормотворчого характе-
ру, актів рекомендаційного характеру тощо 
державній реєстрації в Міністерстві юстиції 
України не підлягають. Інакше кажучи не 
підлягають державній реєстрації акти опе-
ративно-розпорядчого характеру, акти, що 
мають рекомендаційний характер, акти, 
якими доводяться до відома підприємств, 
установ і організацій рішення вищих ор-
ганів, акти, які спрямовані на організацію 
виконання рішень вищестоящих органів і 
власних рішень міністерств, інших органів 
виконавчої влади, органів господарського 
управління та контролю і не містять нових 
правових норм, акти нормативно-технічно-
го характеру (державні стандарти, будівель-
ні норми і правила, тарифно-кваліфікаційні 
довідники, форми звітності тощо). 

Перспективними напрямами подаль-
ших наукових досліджень в зазначеній 
сфері, на нашу думку, мають бути правові 
та організаційні основи правозастосування 
в діяльності правоохоронних органів Укра-
їни.
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SUMMARY 
The article examines content, features and 

differences between the concepts of «law-making», 
«rule-making» and «lawmaking». Based on this 
analysis, the author reveals the essence of law 
enforcement in the area of legislative and rule-
making activities, which are carried out by the 
Verkhovna Rada of Ukraine, President of Ukraine, 
the Cabinet of Ministers of Ukraine and other state 
authorities.

АНОТАЦІЯ 
У статті здійснено дослідження змісту, 

ознак та відмінностей понять «правотвор-
чість», «нормотворчість» та «законотвор-
чість». На підставі проведеного аналізу авто-
ром розкрито сутність правозастосовної ді-
яльності в сфері законодавчої та нормотворчої 
діяльності, яка здійснюється Верховною Радою 
України, Президентом України, Кабінетом Мі-
ністрів України та іншими органами держави.
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В статье рассмотрены особенности юри-
дической ответственности военных долж-
ностных лиц гарнизона как специальных 
субъектов правонарушения, исследованы спец-
ифические черты военных служебных право-
нарушений и установлено состояние военной 
служебной преступности на сегодняшний день 
в современной обстановке.

Ключові слова: відповідальність, військові служ-
бові особи, гарнізон, правопорушення, зловживання 
службовим становищем, перевищення службових по-
вноважень.
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ÓÄÊ[342.951:355.512](477)

Постановка проблеми
Необхідність вивчення інституту юри-

дичної відповідальності військовослужбов-
ців у складних політичних та соціально-еко-
номічних умовах реформування суспільства, 
в цілому, і у Збройних Силах, зокрема, не 
визиває сумніву. Одним з найважливіших 
завдань на сьогоднішній день є реальне 
забезпечення державної безпеки, підтри-
мання на високому рівні бойової та мобілі-
заційної готовності Збройних Сил України 
і додержання суворого режиму законності 
в суспільних відносинах у сфері обороноз-
датності держави, в зв’язку з чим правове 
регулювання юридичної відповідальності 
військовослужбовців набирає особливого 
значення.
Останнім часом проблема відповідаль-

ності в соціально-правовому плані набула 
важливого значення, що пов’язано з коруп-
цією, хабарництвом, безвідповідальністю у 
всіх структурах державної влади та управ-

ління, зокрема, й у сфері військової служби. 
Мають місце факти безкарності за вчинення 
корупційних діянь, військових адміністра-
тивних правопорушень, інших службових 
правопорушень військовослужбовцями, що 
викликає відчуження громадян, підрив ав-
торитету Воєнної організації.
Особлива небезпека злочинної поведін-

ки військових посадових осіб пов’язана з 
послабленням військового правопорядку та 
військової дисципліни, підривом авторите-
ту закону, порушенням прав військовослуж-
бовців, зниженням боєготовності та загро-
зою військової безпеки держави.
Виходячи з військового законодавства 

держави, військові службові особи гарнізону 
незалежно від військового звання, посади та 
специфіки службових відносин рівні перед 
законом. Офіційний статус особи не звіль-
няє її від відповідальності.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Загальні теоретичні і практичні поло-
ження, що стосуються юридичної відпові-
дальності і порядку її реалізації, відображені 
у працях В.Б. Авер’янова, О.М. Бандурки, 
Д.М. Бахраха, І.П. Голосніченка, Б.М. Ри-
нажевського, М.І. Єропкіна, Л.В. Коваля, 
А.Т. Комзюка, Б.М. Лазарева, І.В. Мартья-
нова, Ю.С. Рябова, А.П. Шергіна, О.М. Яку-
би та інших науковців.
Дослідження, що стосуються специфі-

ки правового статусу військовослужбовців, 
зокрема інституту відповідальності, у сфері 
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управлінської діяльності, проводили такі 
вчені, як М.В. Артамонов, М.В. Бєлоконєв, 
М.І. Кузнєцов, О.Є. Луньов, В.В. Чумак, 
В.О. Шамрай. Розроблені ними положен-
ня мають побічне значення для з’ясування 
особливого статусу військовослужбовців 
як суб’єктів юридичної відповідальності, 
оскільки були сформульовані при вирішенні 
різноманітних завдань.

Метою даної статті є з’ясування суті 
й особливості юридичної відповідальнос-
ті військових службових осіб гарнізону як 
спеціальних суб’єктів правопорушення, від-
повідності їх інтересам правової охорони 
встановленого порядку несення військової 
служби. 

Виклад основного матеріалу
Військовослужбовці України притягу-

ються до юридичної відповідальності, яка 
встановлена для громадян України, на за-
гальних підставах, але з урахуванням їх 
правового стану. Як вже зазначалось, усі 
військовослужбовці, незалежно від військо-
вого звання та посади, рівні перед законом. 
Однак військовослужбовець з перших днів 
служби, разом з пагонами, покладає на себе 
особливу відповідальність за долю Батьків-
щини, за виконання обов’язків по її зброй-
ному захисту, пов’язаних з необхідністю без-
заперечного виконання поставлених задач 
у будь-яких умовах, у тому числі з ризиком 
для життя. 
Для військовослужбовця мало бути за-

конослухняним громадянином, йому необ-
хідно стати прикладом виконання свого 
військового обов’язку, а за порушення зако-
нів, порядку несення військової служби по-
винен нести юридичну відповідальність. На 
особливу увагу заслуговують військовослуж-
бовці, які займають керівні посади та мають 
у своєму підпорядкуванні особовий склад за 
який несуть відповідальність та мають пра-
во притягувати їх до відповідальності, – вій-
ськові службові особи. 
Для підвищення ефективності правово-

го регулювання та управління військовою 
організацією держави, територія України у 
військово-адміністративному плані розділе-
на на окремі одиниці управління – гарнізо-

ни. Кожен гарнізон має свої органи управ-
ління. Органи управління військовим гар-
нізоном складаються зі службових осіб, які 
здійснюють функції командування. Голов-
ною фігурою у гарнізоні є начальник гарні-
зону, який призначається з метою забезпе-
чення життєдіяльності гарнізону, зміцнен-
ня військової дисципліни та підтримання 
статутного порядку в межах гарнізону. 
Під військовими службовими особами 

гарнізону розуміються начальники гар-
нізону, а також інші військовослужбовці, 
які обіймають постійно чи тимчасово по-
сади, пов’язані з виконанням організацій-
но-розпорядчих чи адміністративно-гос-
подарських обов’язків, або виконують такі 
обов’язки за спеціальним дорученням по-
вноважного командування. 
Виконуючи обов’язки державної вій-

ськової служби, службові особи гарнізону 
представляють державу, реалізують її за-
вдання й функції щодо забезпечення суве-
ренітету, територіальної цілісності та недо-
торканності країни.
Конституція України закріпила прин-

цип відповідальності держави перед люди-
ною за свою діяльність, який проявляється 
передусім у конституційному визначенні 
обов’язків держави. Відповідальність дер-
жави не зводиться лише до політичної чи 
моральної відповідальності публічної влади 
перед суспільством, а має певні ознаки юри-
дичної відповідальності як застосування за-
ходів публічно-правового характеру до дер-
жави та її органів за невиконання чи нена-
лежне виконання ними своїх обов’язків.
Військові службові особи гарнізону у 

межах своїх повноважень самостійно ухва-
люють рішення, крім випадків, передбаче-
них законодавством, і несуть за свої проти-
правні дії або бездіяльність відповідальність 
у встановленому законом порядку. Зі статті 
26 Закону України «Про Статут внутрішньої 
служби Збройних Сил України» випливає, 
що така відповідальність може бути дисци-
плінарного, адміністративного, матеріаль-
ного, цивільно-правового та кримінального 
характеру [1].
Досліджуючи види юридичної відпо-

відальності військових службових осіб гар-
нізону та військовослужбовців в цілому, 
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варто звернутися до зарубіжного досвіду 
правового регулювання питань, пов’язаних 
з юридичною відповідальністю військовос-
лужбовців. Континентальна (європейська) 
правова система, яскравими представника-
ми якої виступають, насамперед, Франція і 
Німеччина, виділяє три режими (виду) юри-
дичної відповідальності: кримінальну, ци-
вільно-правову та адміністративно-правову. 
Адміністративно-правова відповідальність, 
що характеризує взаємини між державними 
службами та окремими громадянами (в тому 
числі і військовослужбовцями), у свою чер-
гу, включає в себе, поряд з дисциплінарною 
відповідальністю, матеріальну (у Франції – 
фінансову) відповідальність військовослуж-
бовців [2, с. 17].
Юридична відповідальність завжди пе-

редбачає застосування тієї або іншої норми 
відповідної галузі права або використання 
норм різних галузей права при встановлен-
ні відповідальності військових службових 
осіб. Юридична відповідальність виникає з 
моменту вчинення правопорушення, закон 
пов’язує її появу саме з правопорушенням, 
оскільки відновлення порушеного права 
здійснюється шляхом притягнення право-
порушника до юридичної відповідальності, 
відшкодування шкоди та відновлення пер-
вісного стану порушених правовідносин.
Дотримання норм законодавства війко-

вими службовими особами гарнізону, ви-
конання ними обов’язків військової служби 
забезпечується різними видами юридичної 
відповідальності, які можна поділити на дві 
групи.
Першу групу складають кримінальна та 

адміністративна відповідальність, оскіль-
ки вони забезпечують виконання приписів 
правових норм усіх галузей права. Питання 
про притягнення до такої відповідальності 
вирішується судовими або спеціально упо-
вноваженими органами у порядку, визначе-
ному законодавством.
До другої групи можна віднести дисци-

плінарну та матеріальну відповідальність 
військових службових осіб гарнізону [3, с. 
27].
Військових посадових осіб гарнізону, як 

інших правопорушників, можна притягну-
ти до юридичної відповідальності лише за 

наявності певних підстав, умов, чітко ви-
значених у законодавстві. Варто звернути 
увагу, що офіційний статус особи, військове 
звання, посада не звільняють особу від від-
повідальності. Юридична відповідальність 
військових службових осіб гарнізону здій-
снюється шляхом застосування до них за-
ходів впливу, в тому числі й примусового 
характеру.
Дисциплінарна відповідальність. Вій-

ськова дисципліна – це бездоганне та не-
ухильне додержання всіма військовослуж-
бовцями порядку і правил, встановлених 
військовими статутами та іншим законодав-
ством України. Вона ґрунтується на усвідом-
ленні військовослужбовцями свого військо-
вого обов’язку, відповідальності за захист 
Вітчизни, незалежності й територіальної 
цілісності України, на їх вірності Військовій 
присязі. [5] 
Сутність військової дисципліни, 

обов’язки військовослужбовців щодо її до-
держання, види заохочень та дисциплінар-
них стягнень, права командирів (началь-
ників) щодо їх застосування визначає Дис-
циплінарний статут Збройних Сил України 
(далі – ДСЗСУ). Усі військовослужбовці 
Збройних Сил України незалежно від своїх 
військових звань, службового становища та 
заслуг керуються вимогами цього Статуту.
Відповідно до Дисциплінарного статуту 

Збройних Сил України у разі порушення 
військовослужбовцем військової дисциплі-
ни або громадського порядку командир по-
винен нагадати йому про обов’язки служби, 
а за необхідності – накласти дисциплінарне 
стягнення. За вчинення адміністративних 
правопорушень військовослужбовці несуть 
дисциплінарну відповідальність також за 
ДСЗСУ, за винятком випадків, передбаче-
них Кодексом України про адміністративні 
правопорушення.
Так В.М. Александров визначає «дисци-

плінарний проступок військовослужбовця» 
як протиправне, суспільно шкідливе, ви-
нне діяння, що полягає в невиконанні або 
неналежному виконанні військовослужбов-
цем своїх службових повноважень, наданих 
йому відповідно до займаної посади, а також 
інших, закріплених у нормативно-правових 
актах обов’язків, що заподіює державі й сус-
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пільству суттєву шкоду, за яку передбачено 
дисциплінарну відповідальність [6, с.134-
135].
С. С. Тюрін формулює військовий дис-

циплінарний проступок як порушення вій-
ськовослужбовцем обов’язків (невиконання 
чи неналежне виконання), покладених на 
нього по службі Законами України, військо-
вими статутами, наказами та іншими норма-
тивними актами органів військового управ-
ління, командирів і начальників, якщо у 
вчиненому немає ознак злочину [7, с.143].
Виходячи з принципу єдиноначальнос-

ті, важливе місце при визначенні обсягу 
юридичної відповідальності відводиться 
військовим службовим особам гарнізону, які 
мають право притягувати до відповідальнос-
ті підлеглий особовий склад. Особливістю 
дисциплінарної відповідальності військових 
службових осіб гарнізону є їх відповідаль-
ність за правомірність (неправомірність) на-
кладення стягнень на підлеглих.
Командир, як особа, що несе відпові-

дальність за військову дисципліну в підпо-
рядкованому йому підрозділі, має широкі 
повноваження у сфері дисциплінарної вла-
ди. Встановити повний перелік дисциплі-
нарних проступків неможливо, і кожен ко-
мандир на власний розсуд може визнавати 
те чи інше діяння проступком та накладати 
(чи не накладати) за його вчинення стягнен-
ня. Ситуативність, як ознака дисциплінар-
ного проступку, супроводжує кожен факт 
правопорушення. 
З моменту оголошення мобілізації на те-

риторії України, в умовах проведення анти-
терористичної операції неухильно зростає 
кількість надходжень у суди скарг військо-
вослужбовців на неправомірні дії військових 
посадових осіб, що стосуються незаконного 
притягнення до дисциплінарної та матері-
альної відповідальності. Так, за офіційними 
даними Головного військового прокурора 
України за останній рік за вимогою військо-
вих прокурорів до дисциплінарної відпові-
дальності притягнуто 5 066 службових осіб 
[4].
Не виключається, що військова службо-

ва особа може виявляти надмірну вимогли-
вість, несправедливість і навіть жорстокість 
до підлеглих, формально дотримуючись усіх 

вимог щодо застосування дисциплінарних 
стягнень, а може, навпаки, залишати без 
уваги значні правопорушення, що потребу-
ють покарання. Військовій дисципліні запо-
діює шкоду і те, й інше, і тягне за собою від-
повідальність, передбачену законом.
Саме тому сьогодні стає нагальним пи-

тання щодо упорядкування та чіткого ви-
значення дисциплінарних проступків та 
встановлення повноважень військових 
службових осіб гарнізону щодо притягнен-
ня підлеглих до відповідальності.
Діяльність органів військового управ-

ління гарнізону щодо реалізації юридичної 
відповідальності військовослужбовців здій-
снюється в межах відповідних посадових 
повноважень військових посадових осіб і є 
однією з найважливіших складових (поряд 
з бойовою підготовкою, виховною роботою) 
військово-адміністративної та розпорядчої 
діяльності.
Ефективність діяльності військових 

службових осіб щодо реалізації юридичної 
відповідальності військовослужбовців в но-
вих умовах будівництва Збройних Сил по-
винна визначатися двома факторами:

– найбільш повним втіленням у армій-
ське життя принципів єдиноначальності, 
централізації та військової дисципліни;

– розвитком і становленням найбільш 
дієвих механізмів нагляду за діяльністю ор-
ганів військового управління і військових 
посадових осіб, її контролю та обліку з боку 
держави і суспільства.
Відсутність дієвих наглядових і контр-

ольних механізмів в армії призводить до 
вчинення корисливих і насильницьких зло-
чинів, військових адміністративних право-
порушень, інших правопорушень, значна 
частина яких приховується командуванням 
від обліку.
Матеріальна відповідальність. Одним із 

видів юридичної відповідальності є матері-
альна відповідальність, яка виступає важли-
вим засобом впливу на поведінку військо-
вослужбовців на рівні з іншими видами від-
повідальності.
Військові службові особи гарнізону не-

суть матеріальну відповідальність на рівних 
підставах з іншими військовослужбовцями 
за наявності:
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а) заподіяння прямої дійсної шкоди;
б) їх протиправної поведінки;
в) причинного зв’язку між протиправ-

ною поведінкою і настанням шкоди;
г) вини в заподіянні шкоди.
Метою матеріальної відповідальності 

військових службових осіб є відшкодування 
заподіяного матеріально збитку. 
Військові службові особи гарнізону мо-

жуть притягатися до одного з таких видів 
матеріальної відповідальності:
а) обмежена матеріальна відповідаль-

ність;
б) повна матеріальна відповідальність;
в) кратна матеріальна відповідальність.
Для матеріальної відповідальності вій-

ськових службових осіб гарнізону, як і для 
інших військовослужбовців, характерним є 
те, що вона має комплексний характер, тоб-
то може застосовуватись разом з іншими ви-
дами відповідальності. Відшкодування шко-
ди провадиться незалежно від притягнення 
осіб до дисциплінарної чи кримінальної від-
повідальності за дію (бездіяльність), якою 
заподіяно шкоду державі. 
Адміністративна відповідальність. Осо-

бливістю адміністративної відповідальності 
військовослужбовців, у т.ч. військових служ-
бових осіб, є те, що останні несуть відпові-
дальність за адміністративні правопорушен-
ня за дисциплінарними статутами. Як спра-
ведливо зазначає А.Т. Комзюк, такі проступ-
ки не перестають бути адміністративними, а 
лише відбувається заміна одного виду юри-
дичної відповідальності на інший [8, с.101].
Лише за вчинення окремих правопо-

рушень військові службові особи гарнізону 
притягуються до адміністративної відпові-
дальності на загальних підставах відповідно 
до ст. 15 Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення (КУпАП) [9]. Це зу-
мовлено тією обставиною, що прямо зазна-
чені в статті правопорушення, за які відпові-
дальність настає на загальних підставах, не 
відображають специфіку військової служби 
і тому військовослужбовці в цьому разі не 
виступають спеціальними суб’єктами від-
повідальності. Тому, на відміну від дисци-
плінарної відповідальності, застосування до 
військових службових осіб гарнізону адмі-
ністративних стягнень має позаслужбовий 

порядок. Питання про притягнення до від-
повідальності вирішують не відповідні на-
чальники, а уповноважені державою органи 
та посадові особи. Вони виявляють право-
порушення, з’ясовують характер, обставини 
правопорушення та приймають відповідне 
рішення. Якщо є необхідність, застосовують 
адміністративне стягнення та забезпечують 
його виконання.
З прийняття Закону України «Про вне-

сення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо посилення відповідальності 
військовослужбовців, надання командирам 
додаткових прав та покладання обов’язків 
в особливий період» [10], що набрав чин-
ності 05.03.2015, запроваджено адміністра-
тивну відповідальність військовослужбовців 
за вчинення адміністративних правопору-
шень, передбачених Главою 13-Б Кодексу 
України про адміністративні правопору-
шення, якщо ці правопорушення не тягнуть 
за собою кримінальну відповідальність. 
Аналізуючи військові адміністративні 

правопорушення, за вчинення яких вій-
ськових службових осіб гарнізону притягу-
ють до адміністративної відповідальності, на 
особливу увагу заслуговують:

– ст. 172-13 КУпАП – Зловживання вій-
ськовою службовою особою владою або 
службовим становищем;

– ст. 172-14 КУпАП – Перевищення вій-
ськовою службою особою влади чи службо-
вих повноважень;

– ст. 172-16 КУпАП – Бездіяльність вій-
ськової влади.
Ці правопорушення характеризуються 

спеціальним суб’єктом їх вчинення, якими 
виступають військові службові особи гарні-
зону, які обіймають постійно чи тимчасово 
посади, пов’язані з виконанням організацій-
но-розпорядчих або адміністративно-гос-
подарських обов’язків, або виконують такі 
обов’язки за спеціальним дорученням по-
вноважного командування. 
За даними з офіційного веб-порталу Го-

ловного військового прокурора України за 
останній рік збільшилася кількість правопо-
рушень, вчинених військовими службовими 
особами. Так, встановлено факти навмисно-
го вчинення військовими службовими осо-
бами дій, які явно виходять за межі прав і 
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повноважень, наданих їм законом, статута-
ми, положеннями; встановлено факти неза-
конного використання транспортних засо-
бів військовими службовими особами в осо-
бистих інтересах [4].
В. М. Дубровін та Ю. I. Мігачов, вважа-

ють, що особливість адміністративної відпо-
відальності військовослужбовців полягає у 
тому, що Збройні Сили України та інші вій-
ськові формування – це специфічні організа-
ції, у яких службові відносини регулюються 
на основі принципів централізації, єдинона-
чальності i військової дисципліни в управ-
лінні військами [2, с. 47].
Таким чином, адміністративна відпові-

дальність військових посадових осіб гарнізо-
ну характеризується подвійною природою: 
по-перше, це адміністративна відповідаль-
ність перед державою за вчинення адміні-
стративного правопорушення на загальних 
підставах; по-друге, це дисциплінарна від-
повідальність за вчинення адміністративно-
го правопорушення.
Кримінальна відповідальність. Кримі-

нальний закон щодо військовослужбовців, 
які вчинили військове злочинне діяння, 
розглядає покарання як спеціальний вид 
військового виховання, запобіжні цілі яко-
го повинні бути спрямовані, насамперед, 
на утримання військовослужбовців від зло-
чинних посягань, що визначаються у Кримі-
нальному Кодексі України (ККУ) як військо-
ві злочини. Досягнення зазначених цілей 
забезпечується можливістю призначення 
різноманітних видів покарань, передбаче-
них ст.51 Кримінального Кодексу України, 
в тому числі спеціальних, які можуть бути 
застосовані лише щодо військовослужбов-
ців, на підставі ст.ст.58, 60, 62 Кримінально-
го Кодексу України. Крім того, за скоєння 
тяжкого злочину військовослужбовець ви-
роком суду може бути позбавлений військо-
вого звання [11].
Військово-службові відносини поділя-

ються на загальні та спеціальні. Загальні 
військові відносини – це ті, суб’єктами яких 
є всі військовослужбовці. Спеціальні – вста-
новлюються в особливих сферах військово-
службової діяльності, пов’язаної з вирішен-
ням певних завдань, їхніми суб’єктами є не 
всі, а лише окремі категорії військовослуж-

бовців, до яких належать і військові службо-
ві особи гарнізону. 
Таким чином, з урахуванням особливос-

тей правового положення військових служ-
бових осіб гарнізону, останні можуть бути 
притягнені до відповідальності не лише за 
вчинення загально кримінальних та загаль-
новійськових злочинів, але й за вчинення 
особливих військових злочинів, суб’єктами 
яких можуть бути військові особи, які обі-
ймають посади, пов’язані з виконанням ор-
ганізаційно-розпорядчих чи адміністратив-
но-господарських функцій.
З аналізу Розділу XIX Кримінального ко-

дексу України всі військові злочини можна 
розділити на групи в залежності від об’єкту 
злочинного посягання. Військові злочини 
в особливих сферах військово-службової ді-
яльності, спеціальним суб’єктом яких є вій-
ськова службова особа, складають групу – 
військові службові злочини:
а) Стаття 425. Недбале ставлення до вій-

ськової служби;
б) Стаття 426. Бездіяльність військової 

влади;
в) Стаття 426-1. Перевищення військо-

вою службовою особою влади чи службових 
повноважень.
В історії кримінального законодавства 

України серед військових службових зло-
чинів законодавець виділяв ст. 423 (зло-
вживання військовою службовою особою 
владою або службовим становищем). Однак 
21 лютого 2014 року був прийнятий Закон 
України «Про внесення змін до Криміналь-
ного та Кримінального процесуального ко-
дексів України щодо імплементації до на-
ціонального законодавства положень статті 
19 Конвенції ООН проти корупції». Цим 
Законом з Кримінального кодексу України 
виключено ст. 423 (зловживання військовою 
службовою особою владою або службовим 
становищем) [12, с. 12].
Декриміналізація спеціальної норми 

щодо кримінальної відповідальності за зло-
вживання військовою службовою особою 
владою не означає, що за подібні дії військо-
вих службових осіб більше не передбачена 
кримінальна відповідальність. Нині дії вій-
ськових службових осіб у разі їх зловживан-
ня владою або службовим становищем необ-
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хідно буде кваліфікувати в якості загально 
кримінального злочину за ознаками, перед-
баченими ст. 364 Кримінального Кодексу 
України (зловживання владою або службо-
вим становищем).
Як зазначає М.І. Хавронюк: «у більшості 

кримінальних кодексів держав Європи, крім 
держав СНД, не передбачено відповідаль-
ності за зловживання владою чи службовим 
становищем та за перевищення влади чи 
службових повноважень. Зазвичай кримі-
нальна відповідальність установлена тільки 
за конкретні, чітко визначені дії, що станов-
лять собою спеціальні випадки незаконного 
використання службового становища. Та-
кий стан речей є результатом дії принципу 
правової визначеності, за яким кожен захід-
ний чиновник і посадовець чітко знає, що 
він може робити, а чого – не може» [13]. 
За останні роки майже в два рази зросла 

кількість злочинів за перевищення військо-
вою службовою особою влади. Більше поло-
вини з них склали посягання на військове 
майно і державні кошти.
У 2015 році ситуація з військовою служ-

бовою злочинністю залишається складною, 
корупція та службова злочинність прони-
кають у вищі військові ешелони, створюю-
чи загрозу воєнній безпеці держави. Так, 
Головний військовий прокурор зазначив: 
«Збільшилася кількість корупційних про-
явів – присвоєння, розтрати і перевищення 
службових повноважень. За останній рік 
розпочато 97 кримінальних проваджень, у 
яких встановлені збити на загальну суму 647 
млн. грн. та понад 20 млн. дол. США» [4].
Необхідно відмітити, що перевищення 

та зловживання владою військовою службо-
вою особою мають велику латентність.

Висновки
Особливості юридичної відповідальнос-

ті військових службових осіб гарнізону ви-
пливають із специфіки військової служби 
та посади, яку вони обіймають, пов’язану з 
виконанням організаційно-розпорядчих чи 
адміністративно-господарських функцій, 
тобто визначаються особливим характером 
військово-службових відносин (субордина-
ція, військова дисципліна) і виконуваних 
завдань (забезпечення бойової готовності 

з метою здійснення збройного захисту Ві-
тчизни для забезпечення цілісності та недо-
торканності території держави).
Найменше порушення порядку військо-

во-службових відносин військовим керівни-
цтвом гарнізону може негативно позначити-
ся на боєздатності всіх військових частин і 
з’єднань в межах гарнізону і в кінцевому ра-
хунку завдати шкоди оборонній могутності 
України.
Юридична відповідальність військових 

службових осіб є необхідним правовим за-
собом надійної охорони військового право-
порядку від порушень, свого роду гарантією 
його міцності і непорушності, а також забез-
печує боєготовність та боєздатність Зброй-
них Сил України. 
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SUMMARY 
The article deals with the peculiarities of the 

legal responsibility of military offi cers of the garrison 
as special subjects offense investigated specifi c 
features of military service offenses and established 
a military state crime to date in a modern setting.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто особливості юридич-

ної відповідальності військових службових осіб 
гарнізону як спеціальних суб’єктів правопору-
шення, досліджено специфічні риси військових 
службових правопорушень та встановлено стан 
військової службової злочинності на сьогодніш-
ній день в сучасній обстановці.
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ÑÎÖ²ÀËÜÍÎÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÓ: 
ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÀÑÏÅÊÒ

Установлен состав сил охраны правопо-
рядка, осуществляющих реагирование на чрез-
вычайные ситуации социального характера. 
Осуществлен анализ нормативно-правовых 
актов Украины для определения служебно-
боевых задач Национальной полиции Укра-
ины, Службы безопасности Украины, Госу-
дарственной пограничной службы Украины, 
Национальной гвардии Украины в обычных 
ситуациях социального характера. Даны ре-
комендации по улучшению служебно-боевой де-
ятельности сил охраны правопорядка.
Ключові слова. Правопорядок, надзвичайні ситу-

ації, службово-бойова діяльність, сили охорони пра-
вопорядку.
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ÓÄÊ 343.341

Постановка проблеми
Складна оперативна обстановка, що 

склалася наразі в Україні, демонструє появу 
чисельних надзвичайних ситуацій соціаль-
ного характеру. Проведення антитерорис-
тичної операції в Донецькій та Луганських 
областях, поява терористичних актів в ін-
ших регіонах держави, масові заворушення, 
«контрабандистські» та «бурштинові війни» 
тощо загрозливо впливають на стан забезпе-
чення національної безпеки України.
За таких умов сили охорони правопо-

рядку повинні своєчасно реагувати на над-
звичайні ситуації соціального характеру. 
Сучасний стан реформування військових 
формувань та правоохоронних органів спе-
ціального призначення поки що не сприяє 
ефективному виконанню службово-бойових 
завдань щодо забезпечення громадської без-

пеки. Реформа «міліції» в «поліцію» не може 
пройти за один місяць, перші кроки в цьому 
напрямі щодо створення патрульної служби 
вже робляться, але це є тільки видимою вер-
шиною айсбергу, а основна робота ще попе-
реду. Наразі тільки почалось формування 
підрозділів поліції особливого призначення 
(так званий КОРД – корпус оперативно-
раптової дії), ще не сформовані підрозділи 
спеціальної поліції тощо. Краща ситуація 
наразі у Національній гвардії України, так 
як вже пройшло майже півтора року з дня 
її створення. Реформування проходе також 
у органах і підрозділах Служби безпеки 
України, Державної прикордонної служби, 
Управління державної охорони України, а 
також Збройних Силах України.
Нормативно-правова складова за таких 

умов потребує негайного удосконалення. 
Вже прийнято закони «Про національну 
гвардію України» та «Про національну по-
ліцію». Формуються відповідні підзаконні 
нормативно-правові акти. Не менш важли-
вим є закріплення в діючих нормативно-
правових актах складової з врегулювання 
надзвичайних ситуацій соціального харак-
теру, а тому стаття присвячена аналізу функ-
цій та завдань сил охорони правопорядку 
під час реагування на надзвичайні ситуації 
соціального характеру.
Проблемними питання нормативно-

правового забезпечення службово-бойо-
вої діяльності сил охорони правопорядку 
займалися С. О. Кузніченко, О. В. Гуляк, 
А.  В. Жбанчик, О. Г. Комісаров, О. В. Кри-
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венко, О. В. Плетньов, М. Б. Саакян, 
С. А. Яровий та ін. Однак реагуванню вій-
ськових формувань та правоохоронних ор-
ганів спеціального призначення на надзви-
чайні ситуації соціального характеру в теорії 
службово-бойової діяльності не приділено 
достатньої уваги.

Метою статті є визначення складу сил 
охорони правопорядку, що здійснюють ре-
агування на надзвичайні ситуації соціально-
го характеру, а також аналізу їхніх функцій 
і завдань за таких обставин у нормативно-
правових актах України та надання відпо-
відних рекомендацій з покращення службо-
во-бойової діяльності.

Виклад основного матеріалу
Виходячи з аналізу наукових досліджень 

теорії службово-бойової діяльності, спираю-
чись на думку провідних науковців в цій га-
лузі, таких як О. М. Шмаков [1], С. О. Кузні-
ченко [2], І. О. Кириченко [3] та ін. до осно-
вних сил охорони правопорядку, які залуча-
ються для запобігання та припинення над-
звичайних ситуацій соціального характеру, 
насамперед відносяться підрозділи органів 
внутрішніх справ (наразі новоствореної по-
ліції), органи та підрозділи Служби безпеки 
України, підрозділи Державної прикордон-
ної служби України, військові частини та 
з’єднання Національної гвардії України (які 
є правонаступником внутрішніх військ МВС 
України) та військова служба правопорядку 
Збройних Сил України. Однак на нашу дум-
ку, військова служба правопорядку Зброй-
них Сил України призначення не для без-
посереднього врегулювання надзвичайних 
ситуацій соціального характеру, вона є ін-
струментом для забезпечення правопоряд-
ку серед військовослужбовців, тому є недо-
цільним надалі розглядати цю структуру.
На думку Гуляка О. В. [4] до сил охорони 

правопорядку можливо також віднести вій-
ськові частини та з’єднання Збройних Сил 
України в умовах дії правових режимів над-
звичайного та воєнного стану. Це судження 
є дуже слушним.
На нашу думку, до сил охорони правопо-

рядку можливо також віднести і інші сило-
ві структури, такі як Управління державної 

охорони, Державну службу з надзвичайних 
ситуацій тощо, Державну пенітенціарну 
службу України, але в ракурсі реагування 
на надзвичайні ситуації саме соціального 
характеру з кримінальною складовою (такі 
як терористичні акти, масові заворушення 
тощо) вони мають другорядне значення.
Надалі в статті більш детально розгляне-

мо статус, завдання та функції з реагування 
на надзвичайні ситуації соціального харак-
теру органів внутрішніх справ (наразі ново-
створеної поліції), Служби безпеки України, 
Державної прикордонної служби України, 
Національної гвардії України у нормативно-
правових актах України.
У щойно прийнятому Закону України 

«Про Національну поліцію» в статті 1 визна-
чено, що Національна поліція – це централь-
ний орган виконавчої влади, який служить 
суспільству шляхом забезпечення охорони 
прав і свобод людини, протидії злочинності, 
підтримання публічної безпеки і порядку. В 
Законі не зазначено конкретних функцій та 
завдань з реагування на надзвичайні ситу-
ації соціального характеру. Стаття 1 визна-
чає завдання поліції: забезпечення публіч-
ної безпеки і порядку; охорони прав і сво-
бод людини, а також інтересів суспільства і 
держави; протидії злочинності; надання в 
межах, визначених законом, послуг з допо-
моги особам, які з особистих, економічних, 
соціальних причин або інших надзвичай-
них ситуацій потребують такої допомоги. В 
статті 15 серед обов’язків Національної по-
ліції пунктом 20 зазначено сприяння забез-
печення відповідно до законодавства режи-
му воєнного або надзвичайного стану, зони 
надзвичайної екологічної ситуації в разі їх 
оголошення на всій території України або 
в окремій місцевості, пунктом 27 – забезпе-
чення громадського порядку під час прове-
дення масових заходів комерційного харак-
теру на кошти організацій або осіб.
Особливе місце серед підрозділів орга-

нів внутрішніх справ (наразі новоствореної 
поліції) належить спеціальним підрозділам, 
службово-бойова діяльність яких на відміну 
від інших підрозділів є багатофункціональ-
ною і пов’язана з виконанням завдань під-
вищеної небезпеки та складності, організа-
цією та виконанням у визначеному обсязі 
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певних службово-бойових завдань. Спеці-
альні підрозділи органів внутрішніх справ 
є підрозділами швидкого реагування або 
особливого призначення, що безпосередньо 
призначені для проведення силового забез-
печення оперативно-розшукових заходів, 
спеціальних операцій (антитерористичні 
операції, розшук і затримання озброєних та 
інших злочинців, які становлять суспільну 
небезпеку, ліквідація масових заворушень 
тощо), охорони власності фізичних та юри-
дичних осіб.
Як вже було зазначено, наразі тільки 

почалось формування підрозділів поліції 
спеціального та особливого призначення. 
Основними завданнями корпусу оператив-
но-раптової дії (КОРД) заплановано: 

– звільнення заручників;
– забезпечення периметра безпеки про-

ти снайперів під час візитів державних осіб;
– забезпечення перевершення вогневої 

потужності в деяких ситуаціях, у тому числі 
проти забарикадувавшихся підозрюваних; 

– порятунок поліцейських і цивільних 
які потрапили під обстріл; 

– контртерористичні операції; 
– забезпечення підтримки на особливих 

заходах; 
– стабілізація небезпечних ситуацій при 

зіткненні зі злочинцями (серійні вбивці і 
т.д.);

– боротьба з вуличними безладами.
Далі розглянемо статус, завдання та 

функції підрозділів Служби безпеки Укра-
їни у надзвичайних ситуаціях соціального 
характеру.
Відповідно до ст. 1. Закону України 

“Про Службу безпеки України” Служба без-
пеки України є державним правоохорон-
ним органом спеціального призначення, 
який забезпечує державну безпеку Украї-
ни. Завдання Служба безпеки України ви-
значені в ст. 2. Закону. На Служба безпеки 
України покладається у межах визначеної 
законодавством компетенції захист держав-
ного суверенітету, конституційного ладу, 
територіальної цілісності, економічного, 
науково-технічного і оборонного потенціа-
лу України, законних інтересів держави та 
прав громадян від розвідувально-підривної 
діяльності іноземних спеціальних служб, по-

сягань з боку окремих організацій, груп та 
осіб, а також забезпечення охорони держав-
ної таємниці.
До завдань Служби безпеки України 

також входить попередження, виявлення, 
припинення та розкриття злочинів проти 
миру і безпеки людства, тероризму, корупції 
та організованої злочинної діяльності у сфе-
рі управління і економіки та інших проти-
правних дій, які безпосередньо створюють 
загрозу життєво важливим інтересам Укра-
їни.
Для організації і проведення антитеро-

ристичних операцій та координації діяль-
ності суб’єктів, які ведуть боротьбу з теро-
ризмом чи залучаються до антитерористич-
них операцій, при Службі безпеки України 
функціонує Антитерористичний центр. Та-
ким чином, можливо визначити наступні 
основні службово-бойові завдання, що вико-
нують підрозділи Служби безпеки України 
в умовах надзвичайних ситуацій соціально-
го характеру:

– здійснення контррозвідувальних за-
ходів з метою попередження, виявлення, 
припинення і розкриття будь-яких форм 
розвідувально-підривної діяльності проти 
України; 

– забезпечення захисту державного су-
веренітету, конституційного ладу і територі-
альної цілісності України від протиправних 
посягань з боку окремих осіб та їх об’єднань;

– здійснення відповідно до законодав-
ства профілактики правопорушень у сфері 
державної безпеки;

– сприяння забезпечення режиму воєн-
ного та надзвичайного стану в разі їх ого-
лошення, а також ліквідація наслідків сти-
хійного лиха, значних аварій, катастроф, 
епідемій, епізоотій та інших надзвичайних 
ситуацій;

– збирання в установленому порядку, 
узагальнення, аналіз та оцінка інформації 
про стан і тенденції поширення тероризму 
в Україні та за її межами;

– організація і проведення антитерорис-
тичних операцій та координація діяльності 
суб’єктів боротьби з тероризмом.
Отже, Служба безпеки України є голо-

вним суб’єктом у боротьбі з тероризмом та 
виконує вагому низку службово-бойових за-
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вдань в умовах виникнення надзвичайних 
ситуацій соціального характеру.
Надалі перейдемо до розгляду службо-

во-бойової діяльності підрозділів Державної 
прикордонної служби України у надзвичай-
них ситуаціях соціального характеру.
Державна прикордонна служба Украї-

ни є правоохоронним органом спеціально-
го призначення. Статтею 1 Закону України 
“Про державну прикордонну службу” на 
Державної прикордонної служби України 
покладаються завдання щодо забезпечен-
ня недоторканності державного кордону та 
охорони суверенних прав України в її ви-
ключній (морській) економічній зоні.
Виходячи з аналізу основних функцій 

Державної прикордонної служби України, 
можна визначити наступні основні службо-
во-бойові завдання, що виконують підрозді-
ли Державної прикордонної служби Украї-
ни в умовах надзвичайних ситуацій соціаль-
ного характеру:

– припинення у взаємодії з відповідними 
правоохоронними органами збройних кон-
фліктів та інших провокацій на державному 
кордоні України;

– участь у виконанні заходів, спрямова-
них на додержання правового режиму над-
звичайного стану;

– здійснення розвідувальної, інформа-
ційно-аналітичної та оперативно-розшуко-
вої діяльності, а також здійснення контрроз-
відувальних заходів в інтересах забезпечен-
ня захисту державного кордону України;

– встановлення режимних правил у 
контрольних пунктах в’їзду – виїзду в умо-
вах особливого періоду;

– участь у межах своєї компетенції у вза-
ємодії з органами Служби безпеки України, 
органів внутрішніх справ та іншими право-
охоронними органами у боротьбі з терориз-
мом і виконанні інших покладених на них 
завдань.
Перейдемо до розгляду службово-бойо-

вої діяльності військових частин та з’єднань 
Національної гвардії України. Слід зазна-
чити, що як самостійна силова структура іс-
нувала з 1991 до 2000 року, а як військове 
формування з правоохоронними функціями 
на базі внутрішніх військ МВС України та 
залученням нових військових формувань 

створена 13 березня 2014 року прийнят-
тям відповідного закону. Відповідно до ст. 
1 Закону України “Про Національну гвар-
дію України” Національна гвардія України 
є військовим формуванням з правоохорон-
ними функціями, що входить до системи 
МВС України і призначена для виконання 
завдань із захисту та охорони життя, прав, 
свобод і законних інтересів громадян, сус-
пільства і держави від злочинних та інших 
протиправних посягань, охорони громад-
ського порядку та забезпечення громадської 
безпеки, а також у взаємодії з правоохорон-
ними органами – із забезпечення державної 
безпеки і захисту державного кордону, при-
пинення терористичної діяльності, діяль-
ності незаконних воєнізованих або зброй-
них формувань (груп), терористичних ор-
ганізацій, організованих груп та злочинних 
організацій.
Виходячи з основних функцій Націо-

нальної гвардії України, можна передбачи-
ти, що в умовах виникнення надзвичайних 
ситуацій соціального характеру на військові 
частини та з’єднання Національної гвардії 
України буде покладено наступні службово-
бойові завдання:

– участь у виконанні завдань щодо по-
передження та припинення терористичних 
актів;

– участь у ліквідації масових заворушень 
у населених пунктах, що супроводжуються 
вчиненням насильства, погромів, підпалів, 
знищенням майна, захопленням будівель 
або споруд, насильницьким виселенням 
громадян, опором представникам влади та 
іншими діями руйнівного характеру із за-
стосуванням зброї або інших предметів, які 
використовуються як зброя; 

– розшуку та затриманні заарештованих, 
підсудних, засуджених, які втекли з-під вар-
ти, а також озброєних злочинців, дії яких 
небезпечні для інших громадян;

– надання допомоги Державної прикор-
донної служби України у забезпеченні без-
пеки і захисту державного кордону України;

– участь у спеціальних операціях з при-
пинення діяльності незаконних збройних 
формувань;

– відбиття нападу на об’єкти, що підля-
гають охороні та обороні;
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– надання допомоги органам внутрішніх 
справ у припиненні групових і масових по-
рушень громадського порядку на об’єктах, 
що охороняються, та поблизу них;

– забезпечення відповідно до чинного 
законодавства правового режиму надзви-
чайного стану в разі його введення на всій 
території України або в окремій місцевості;

– участь у забезпеченні безпеки вищих 
посадових осіб держави, громадян та гро-
мадського порядку в районах надзвичайно-
го стану.
Таким чином, основні завдання та функ-

ції, що виконують розглянуті сили охорони 
правопорядку з метою запобігання та при-
пинення надзвичайних ситуацій соціаль-
ного характеру в Україні, досить повно ви-
значено в українському законодавстві. Біль-
шість завдань у сфері врегулювання над-
звичайних ситуацій соціального характеру 
виконуються у тісній взаємодії сил охорони 
правопорядку. За таких умов необхідне чіт-
ке розмежування конкретних службово-бо-
йових завдань за різними сценаріями роз-
витку надзвичайних ситуацій соціального 
характеру.
Подібна практика була впровадження 

Міжвідомчою комісією відповідно до Ука-
зу Президента України від 27.06.2008 р. № 
598/2008 у 2009 р. в Україні [5]. На підставі 
однорідності загроз було сформовано 11 сце-
наріїв кризових ситуацій. Кожен із сценаріїв 
включав кілька ситуацій, які деталізують їх. 
За своїм змістом сценарій є загальним опи-
сом певної кризової ситуації з визначенням 
переліку та змісту заходів, що має запро-
вадити держава, цілей, які планується при 
цьому досягти, та базових даних для про-
ведення подальшого планування. Кожний 
сценарій містив: 

– можливі причини (умови) виникнення 
кризи сфери зіткнення інтересів (предмет 
суперечок);

– цілі, які можуть ставитись протилеж-
ною стороною, імовірний розвиток кризи 
(обстановки), вірогідні масштаби та наслід-
ки;

– цілі України, що мають бути досягнуті;
– функції та завдання сектору безпеки і 

оборони; загальний порядок застосування 
військ (сил);

– розрахунки потреб у силах і засобах 
для протидії (нейтралізації) загрози (кризо-
вої ситуації).
За результатами розробки сценаріїв було 

сплановано розподіл міністерств та відомств 
щодо ступеня їх участі та відповідальності за 
виконання завдань із нейтралізації кризо-
вих ситуацій.
Отже, практика розроблення імовірних 

сценаріїв появи надзвичайних ситуацій 
уже напрацьовувалася в Україні, тому нині 
в умовах реформування сектору безпеки і 
оборони доцільно повернутись до цього до-
свіду.

Висновки
Таким чином, як висновок можна зазна-

чити наступне.
1. До основних сил охорони правопо-

рядку, що залучаються для запобігання та 
припинення надзвичайних ситуацій соці-
ального характеру насамперед відносяться 
підрозділи органів внутрішніх справ (наразі 
новоствореної поліції), органи та підрозділи 
Служби безпеки України, підрозділи Дер-
жавної прикордонної служби України, вій-
ськові частини та з’єднання Національної 
гвардії України.

2. Сучасний стан реформування військо-
вих формувань та правоохоронних органів 
спеціального призначення поки що не спри-
яє ефективному виконанню службово-бойо-
вих завдань щодо забезпечення громадської 
безпеки.

3. Основні завдання та функції, що ви-
конують органи внутрішніх справ, Служба 
безпеки України, Державна прикордон-
на служба України, Національна гвардія 
України з метою запобігання та припинен-
ня надзвичайних ситуацій соціального ха-
рактеру в Україні, досить повно визначено 
в українському законодавстві. Більшість за-
вдань у сфері врегулювання надзвичайних 
ситуацій соціального характеру виконують-
ся у тісній взаємодії сил охорони правопо-
рядку. За таких умов необхідне чітке роз-
межування конкретних службово-бойових 
завдань за різними сценаріями розвитку 
надзвичайних ситуацій соціального харак-
теру.
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SUMMARY 
The personnel of public order defense forces 

that exercise the responding to the extraordinary 
situations of social nature was determined. There 
was made an analysis of legal Acts of Ukraine 
in order to determine the combat-service tasks 
of National Police of Ukraine, Security Service 
of Ukraine, State Boarder Service of Ukraine, 
National Guard of Ukraine during extraordinary 
situations of social nature. There were also given 
some recommendations concerning the improvement 
of combat-service activities of public order defense 
service.

АНОТАЦІЯ 
Встановлено склад сил охорони правопоряд-

ку, що здійснюють реагування на надзвичайні 
ситуації соціального характеру. Здійснено ана-
ліз нормативно-правових актів України для ви-
значення службово-бойових завдань Національ-
ної поліції України, Служби безпеки України, 
Державної прикордонної служби України, На-
ціональної гвардії України у звичайних ситуаці-
ях соціального характеру. Надані рекомендації 
з покращення службово-бойової діяльності сил 
охорони правопорядку.
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ÇÀÑÀÄÈ ÒÀ ÏÐÈÍÖÈÏÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² 
ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎ¯ ÏÎË²Ö²¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Выполнен анализ основ и принципов орга-
низации и деятельности Национальной поли-
ции Украины, определена их система, основ-
ные признаки, сущность и значение, а также 
обоснованы приоритетные направления со-
вершенствования административно-правово-
го статуса Национальной полиции Украины.
Ключові слова: засади та принципи, Національ-

на поліція України, верховенство права, неупередже-
ність, професійність, гласність, підконтрольність

 ÁÓÐÄÅÍÞÊ Â³òàë³é Ìèêîëàéîâè÷ - çäîáóâà÷ Ì³æðåã³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ 
óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì 

ÓÄÊ 342.951:351.74(477)

Національна поліція України порівняно 
з попередньо діючою міліцією позиціону-
ється як більш сучасний правоохоронний 
орган демократичної, правової, соціально 
орієнтованої європейської держави. Разом 
із тим, чинне адміністративне законодав-
ство виявляє багато у чому формальний 
підхід до формулювання сучасних прогре-
сивних засад функціонування Національної 
поліції України, недостатньо гарантуючи їх 
точне і повне впровадження у практичну 
правоохоронну діяльність. А відтак, в кон-
тексті вдосконалення адміністративно-пра-
вового статусу Національної поліції України 
й вбачаються актуальними питання засад 
і принципів її організації та діяльності, їх 
співставлення з вихідними положеннями 
функціонування міліції.
Зазначимо, що питання засад і принци-

пів організації та діяльності поліції (міліції) 
та інших правоохоронних органів України 
раніше вже розглядалися у роботах таких 
вчених як О.В. Ковальова, С.Л. Курило, 
Н.А. Пелих, О.С. Проневич, І.В. Шамрай, 

С.О. Шатрава та інші. У той же час, їхні до-
слідження стосуються переважно лише дея-
ких вихідних засад формування та функціо-
нування міліції України, всебічно не харак-
теризуючи систему принципів діяльності 
саме Національної поліції України, їх сут-
ність та значення для розбудови в нинішніх 
умовах в Україні інституту поліції та ефек-
тивного виконання ним правоохоронної 
функції держави. Саме тому метою нашої 
роботи є аналіз засад і принципів організа-
ції та діяльності Національної поліції Украї-
ни, визначення їх системи, основних ознак, 
сутності та значення, а також обґрунтування 
пріоритетних напрямків вдосконалення ад-
міністративно-правового статусу Національ-
ної поліції України.
Передусім, відмітимо, що на сьогод-

ні функціонування Національної поліції 
України ґрунтується на цілій низці засад 
і принципів, які в сукупності уособлюють 
своєрідну ідеальну модель її організації та 
діяльності. Вони закріплюються Конститу-
цією України від 28.06.1996 р. [1] та різни-
ми законодавчими актами, особливе місце 
серед яких займає профільний Закон Укра-
їни від 02.07.2015 р. № 580-VIII [2]. Один 
із його розділів безпосередньо присвячений 
принципам діяльності Національної поліції 
України , хоча цілком й не розкриває їх сис-
тему та зміст. 
Серед принципів діяльності Національ-

ної поліції України першочергово слід ви-
ділити принцип законності (ч.2 ст.6, ч.2 
ст.19 Конституції України [1], ст.8 Закону 
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України від 02.07.2015 р. [2]), який згідно 
ч.1 ст.3 Закону України від 20.12.1990 р. № 
565-XII [3] раніше був принципом діяльнос-
ті міліції. Сутність принципу законності в 
узагальненому вигляді полягає у функціо-
нуванні Національної поліції України лише 
«на підставі, у межах повноважень та у спо-
сіб, що визначені Конституцією та законами 
України». Даний принцип є однією з про-
відних засад діяльності усього державного 
механізму, що особливо актуалізується для 
правоохоронних органів, які мають не про-
сто самі дотримуватись чинного законодав-
ства, але й за характером своїх повноважень 
– підтримувати правопорядок і законність в 
державі.
Принцип законності передбачає вер-

ховенство закону перед будь-якими зло-
чинними чи явно незаконними наказами 
будь-яких посадових осіб, перед будь-якими 
службовими, політичними чи іншими ін-
тересами. У цьому виявляються переваги 
принципу законності, що вимагає безза-
перечного підпорядкування поліцейських 
виключно лише чітко визначеним норма-
тивним правилам, забезпечуючи тим са-
мим об’єктивне, неупереджене та в цілому 
належне виконання працівниками поліції 
своїх обов’язків. Однак, основним недолі-
ком принципу законності слід назвати його 
надмірне зосередження на неухильності ви-
конання створених у встановленому поряд-
ку (хоча нерідко недосконалих) норм права 
незалежно від їх фактичного змісту, тоді як 
окремі формальні правові норми можуть по-
рушувати права і свободи людини. 
Саме тому, як на нас, у сучасній демокра-

тичній соціальній правовій державі прин-
цип законності має розглядатись тільки у 
поєднанні та в контексті принципу верхо-
венства права, який також поширюється на 
діяльність Національної поліції України на 
підставі ст.8 Конституції України [1] і ст.6 
Закону України від 02.07.2015 р. № 580-VIII 
[2]. Відзначимо, що раніше принцип верхо-
венства права не був передбачений Зако-
ном України «Про міліцію» від 20.12.1990 р. 
№ 565-XII [3]. Покладення в основу функ-
ціонування міліції одного лише принципу 
законності фактично було втіленням фор-
мальної концепції верховенства права, яка 

передбачає ототожнення закону і права, 
тобто формальну законність. Законодавче ж 
закріплення принципу верховенства права 
є прогресивною рисою Національної полі-
ції України і її якісною відмінністю від мілі-
ції, про що свідчить своєрідний перехід від 
вище вже розглянутої формальної до мате-
ріальної концепції верховенства права. 
Так, сутність принципу верховен-

ства права за ч.1 ст.6 Закону України від 
02.07.2015 р. № 580-VIII [2] головною мірою 
зводиться до визнання людини, її прав і сво-
бод найвищими цінностями, що визначають 
зміст і спрямованість діяльності держави, у 
тому числі й Національної поліції України. 
Вказане відображає один із аспектів мате-
ріальної концепції верховенства права, що 
витікає з положень ст.3 Конституції України 
[1] і ч.1 ст.8 Кодексу адміністративного судо-
чинства України від 06.07.2005 р. № 2747-
IV [4]. По-суті йдеться про верховенство 
права над державою і законом, а також про 
засноване на природно-правовій концепції 
праворозуміння верховенство прав людини 
перед обов’язком держави їх забезпечувати, 
а також охороняти та захищати, що безпосе-
редньо й має здійснювати Національна по-
ліція України. 
Найбільш містким є визначення у п.41 

Доповіді Венеціанської комісії на 86-му 
пленарному засіданні (25–26.03.2011 р.) 
обов’язкових компонентів верховенства 
права, якими є законність, юридична ви-
значеність, заборона свавілля, доступ до 
незалежного правосуддя, дотримання прав 
людини, заборона дискримінації та рів-
ність перед законом [5]. Подібне комплек-
сне розуміння верховенства права має на 
меті демократичне обмеження державної 
правотворчості за допомогою низки оціноч-
них критеріїв, серед яких дотримання прав 
людини і недопущення свавілля держави. 
Усі ці аспекти розуміння верховенства пра-
ва мають детально розкриватись правови-
ми засади діяльності Національної поліції 
України. 
Таким чином, відповідно до принципу 

верховенства права Національна поліція 
України у своїй діяльності має керуватись 
не просто будь-якими законодавчими нор-
мами, а лише тими, які відповідають праву, 
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вимогам справедливості, основним правам 
і свободам людини. Забезпечення, охорона 
та захист прав і свобод людини незалежно 
від навіть формально законних розпоря-
джень і службових інтересів завжди повинні 
визначати зміст і спрямованість діяльності 
Національної поліції України. У той же час 
проблемною є абстрактність та недостатня 
конкретність змісту прав людини і відповід-
них критеріїв оцінки закону [6, с.118–121], 
що зумовлює практичну складність впро-
вадження принципу верховенства права у 
правоохоронну діяльність, яка першочер-
гово потребує вдосконалення законодавства 
та підвищення рівня правосвідомості полі-
цейських, громадян і суспільства. 
Щільно пов’язаним із принципом верхо-

венства права є принцип дотримання прав 
і свобод людини, визначений ст.7 Закону 
України від 02.07.2015 р. № 580-VIII [2]. 
При цьому, за аналогією з законопроектом 
від 12.01.2015 р. реєстр. № 1692 [7] межі на-
званого принципу слід було би дещо роз-
ширити, передбачаючи дотримання Націо-
нальною поліцією України не лише прав і 
свобод людини, але й її законних інтересів, 
що відповідатиме вимогам верховенства 
права і соціальній сутності держави та її по-
ліції.
Питання дотримання прав і свобод гро-

мадян є підвищено актуальним для Націо-
нальної поліції України, адже поліцейські 
наділені широкими владними повноважен-
нями, у тому числі по застосуванню силових 
поліцейських заходів, що обмежують певні 
права громадян. Пріоритетним постає за-
безпечення та дотримання Національною 
поліцією України прав громадян при їх за-
триманні та арешті, враховуючи обмежені 
можливості таких громадян у повноцінній 
реалізації своїх прав і свобод. Щодо обме-
ження прав і свобод людини у діяльності по-
ліції ч.2 ст.7 Закону України від 02.07.2015 
р. закріплює вимоги по його здійсненню 
тільки у законодавчо визначеному порядку, 
«за нагальної необхідності» і «в обсязі, необ-
хідному для виконання завдань поліції». 
Передусім, слід означити доцільність поши-
рення цих правил й на обмеження поліці-
єю прав юридичних осіб, дотримання яких 
виступає невід’ємною складовою загального 

принципу дотримання прав і свобод лю-
дини. Крім того, зважаючи на нечіткість і 
оціночний характер вищевказаних умов, 
законність, обґрунтованість і сумірність об-
меження поліцією прав і свобод людини має 
бути предметом постійного ретельного (зо-
крема й громадського) контролю. 
Іншим аспектом даного принципу слід 

вказати правоохоронний характер діяль-
ності Національна поліція України, що ви-
ражається у покладенні на неї обов’язків по 
забезпеченню дотримання та охороні прав і 
свобод людини. Відповідно до ч.1 ст.7 Зако-
ну України від 02.07.2015 р. № 580-VIII [2] 
поліція під час виконання своїх завдань має 
дотримуватись, забезпечувати дотримання 
(іншими особами) і сприяти реалізації прав 
і свобод людини, гарантованих Конституці-
єю, законами та міжнародними договора-
ми. Водночас, як на нас, має йтися про за-
безпечення поліцією дотримання усіх прав 
і свобод людини незалежно від джерела їх 
правового вираження. Саме це у сучасній 
демократичній, правовій, соціальній держа-
ві й складає зміст діяльності поліції. 
Зазначимо, що на рівні з принципом до-

тримання прав громадян вченими також 
розглядаються такі принципи діяльності по-
ліції/міліції як принципи гуманізму, поваги 
до особистості та її гідності, демократизму, 
справедливості і рівності [8, с.164; 9, с.122; 
10, с.92]. Сутність гуманізму полягає у визна-
нні людини найвищою цінністю, повазі до її 
гідності та розуму [9, с.123]; гуманізм є світо-
глядом, в основу якого покладений загаль-
ний пріоритет прав і свобод людини перед 
іншими цінностями. Також гуманізм виявля-
ється у повазі до особи та соціальній справед-
ливості, що виражається в дотриманні прав 
громадян, їх рівності та об’єктивному не-
упередженому ставленні до громадян, у тому 
числі й якщо вони є правопорушниками. В 
якості такого прояву гуманізму та поваги до 
гідності особи слід вказати, наприклад, обме-
ження випадків застосування поліцейських 
засобів примусу та заборону поліцейським 
здійснювати чи навіть терпимо ставитися до 
катування та жорстокого, нелюдського або 
такого, що принижує гідність, поводження 
(ч.4 ст.7 Закону України від 02.07.2015 р. № 
580-VIII [2]). 
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Чинне адміністративне законодавство, 
що регулює організацію та діяльність На-
ціональної поліції України, вже окремо не 
виділяє принципи гуманізму, поваги до 
особи та соціальної справедливості. Це по-
яснюється тим, що вони цілком охоплюють-
ся змістом принципу верховенства права та 
його вимог щодо дотримання Національ-
ною поліцією України прав і свобод людини 
та спрямування правоохоронної діяльності 
на їх забезпечення, захист і охорону.
Важливим принципом діяльності Наці-

ональної поліції України виступає передба-
чений ст.10 Закону України від 02.07.2015 
р. № 580-VIII [2] принцип політичної ней-
тральності. Замість цього принципу у зако-
нопроектах від 06.04.2015 р. реєстр. № 2561 
[11] і від 20.05.2015 р. реєстр. № 2822-1 [12] 
вказується принцип позапартійності, якого 
у той же час недостатньо для гарантуван-
ня політичної незаангажованості поліцей-
ських. Принцип політичної нейтральності 
зумовлюється загальними вимогами щодо 
неупередженості поліцейських, належного 
й законного виконання ними своїх владних 
обов’язків при однаковому дотриманні прав 
усіх громадян. Проявом цього виступає за-
безпечення Національною поліцією Украї-
ни захисту прав і свобод людини незалеж-
но від політичних переконань та партійної 
належності (ч.1 ст.10 Закону України від 
02.07.2015 р.). Водночас недоліком означе-
ного правила є його обмеженість і непоши-
рення на виконання поліцейськими інших 
своїх завдань, у тому числі й в частині не-
упередженої охорони прав (або, наприклад, 
майна) самих політичних партій, громад-
ських об’єднань та інших юридичних осіб. 
Принцип аполітичності згідно ч.2, 4 

ст.10 Закону України від 02.07.2015 р. № 
580-VIII [2] виявляється і у забороні вико-
ристання поліцейським службових повно-
важень у політичних (тобто неслужбових) 
цілях, а також у незалежності поліції від 
«рішень, заяв чи позицій політичних пар-
тій та громадських об’єднань». Безперечно 
погоджуючись із засадничим характером 
наведених норм, маємо зауважити їх деякі 
недоліки. По-перше, для забезпечення по-
вної політичної нейтральності поліцейських 
вони мають бути незалежні від дій полі-

тичного характеру будь-яких учасників по-
літичного життя. По-друге, має йтися про 
незалежність Національної поліції України 
загалом від будь-якого політичного впливу, 
як це свого часу передбачалось ч.3 ст.3 За-
кону України «Про міліцію» від 20.12.1990 
р. № 565-XII [3]. Заборону поліцейським 
висловлювати особисте ставлення до діяль-
ності політичних партій під час виконання 
службових повноважень (ч.4 ст.10 Закону 
України від 02.07.2015 р. № 580-VIII [2]) так 
само доцільно було би поширити на їх ви-
словлювання про політичну діяльність, по-
дії та ідеологію в цілому. 
Політична, релігійна та інша неуперед-

женість працівників Національної поліції 
України є одним із аспектів їх професійності, 
що з огляду на складність і відповідальність 
завдань і функцій поліції також повинно 
становити невід’ємний принцип її функці-
онування. Зазначимо, що профільним За-
коном України від 02.07.2015 р. № 580-VIII 
[2] принцип професійності не виокремлю-
ється, хоча він передбачається законодав-
ством про державну службу [13] і містився 
у законопроекті від 18.01.2008 р. реєстр. № 
1376 [14]. Сутність професійності працівни-
ків Національної поліції України полягає у 
високому рівні правосвідомості, теоретичної 
підготовки, практичних навичок і досвіду, 
достатній компетентності та кваліфікованос-
ті для ефективного і законного виконання 
своїх службових обов’язків. 
Наголосимо, що в нинішніх реаліях 

військової, політичної та іншої агресії Росії 
щодо України [15] належне здійснення за-
вдань і функцій поліції потребує не тільки 
професійності поліцейських, але й їх патрі-
отизму, відданості інтересам суспільства та 
держави. У зв’язку із цим пропонуємо екс-
траполювати відносно Національної поліції 
України такий принцип державної служби 
як служіння Українському народові. Осо-
бливістю принципу служіння Українському 
народу виступає складність формулювання 
чітких правил його впровадження та дотри-
мання, залишаючи даний принцип загаль-
ним ціннісним орієнтиром у діяльності На-
ціональної поліції України. 
До принципів діяльності Національ-

ної поліції України ст.9 Закону України від 
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02.07.2015 р. № 580-VIII [2] відноситься її 
відкритість і прозорість. Принцип гласнос-
ті свого часу передбачався й ч.2 ст.3 Зако-
ну України «Про міліцію» від 20.12.1990 р. 
№ 565-XII [3]. У дійсності ж названі прин-
ципи є досить подібними за своєю суттю й 
відображають різні аспекти доступності для 
суспільства інформації про організацію та 
діяльність Національної поліції України. 
Насамперед відкритість і прозорість вияв-
ляється у публічності діяльності, у постій-
ному інформуванні органів публічної влади 
та громадськості про діяльність Національ-
ної поліції України і у забезпеченні доступу 
до наявної в неї публічної інформації та до 
нормативно-правових актів, що регулюють 
діяльність поліції (ч.2, 3, 5 ст.9 Закону Укра-
їни від 02.07.2015 р.). Як на нас, таке інфор-
мування має бути не тільки постійним, але 
й оперативним та здійснюватись усіма до-
ступними способами поширення інформації 
– в офіційних і незалежних засобах масової 
інформації, в мережі Інтернет, на інформа-
ційних стендах, у відповідях на інформацій-
ні запити тощо.
Водночас слід враховувати, що специ-

фіка правоохоронної діяльності Національ-
ної поліції України об’єктивно зумовлює 
певні обмеження у відкритості і прозорості 
її функціонування. Зокрема до принципів 
діяльності поліції/міліції вченими також 
включаються поєднання гласних і неглас-
них заходів, конфіденційність та конспіра-
ція [8, с.165]. Тому у діяльності Національ-
ної поліції України обов’язково має бути 
дотриманий баланс між її відкритістю та об-
меженням доступу до інформації про роботу 
поліції, що повинно здійснюватись виключ-
но у суспільних інтересах та лише у законо-
давчо визначених випадках. 
У зв’язку з виконанням Національною 

поліцією України важливих функцій і ши-
роких державно-владних повноважень, які 
допускають обмеження прав і свобод люди-
ни, особливого значення набуває принцип 
підконтрольності її діяльності, що прямо 
не закріплений профільним Законом Укра-
їни від 02.07.2015 р. № 580-VIII [2]. Разом 
із тим, даний Закон України містить окре-
мі засади громадського і муніципального 
контролю поліції, наприклад, встановлю-

ючи її підзвітність та доволі прогресивний 
(хоча й надмірно ускладнений) механізм 
прийняття місцевими радами резолюції не-
довіри керівникам органів поліції. На нашу 
думку, відносно діяльності Національної 
поліції України оптимальним буде поєднан-
ня різних форм внутрішнього (відомчого) і 
зовнішнього контролю. На сьогодні досить 
нагальним постає формування системи ді-
євого внутрішнього відомчого контролю 
діяльності Національної поліції України, 
організація, порядок і умови здійснення 
якого мають дістати детального врегулю-
вання в адміністративному законодавстві. 
Так само деякого уточнення й врахування 
заміни міліції поліцією потребує правовий 
механізм, предмет і форми демократичного 
цивільного контролю, визначені Законом 
України від 19.06.2003 р. № 975-IV [16]. 
При цьому, до предмету контролю першо-
чергово слід відносити законність і обґрун-
тованість діяльності (бездіяльності) Націо-
нальної поліції України, застосування нею 
поліцейських заходів, обмеження прав і 
свобод людини і т.д. 
До ключових засад діяльності Націо-

нальної поліції України також необхідно 
відносити принцип відповідальності полі-
цейських, який вказується у профільному 
Законі України від 02.07.2015 р. № 580-VIII 
[2], хоча й не формулюється саме як прин-
цип (як, наприклад, у законопроекті від 
06.04.2015 р. реєстр. № 2561 [11]). Відпо-
відальність поліцейських виступає дієвим 
засобом відновлення законності та усунен-
ня недоліків в роботі Національної поліції 
України, очищення і виховання її особового 
складу, стимулювання поліцейських до на-
лежного виконання службових обов’язків. 
У зв’язку із цим безперечно слід погодитись 
із передбаченим ст.77 Закону України від 
02.07.2015 р. звільненням поліцейського зі 
служби у разі його притягнення до відпо-
відальності за вчинення адміністративного 
корупційного правопорушення або кримі-
нального правопорушення, що, як на нас, 
не сумісно з продовженням виконання дер-
жавно-владних правоохоронних повнова-
жень. Загалом же на сьогодні актуальним 
постає формування нового дисциплінарно-
го законодавства Національної поліції Укра-
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їни, подолання властивого відповідальності 
працівників міліції формалізму, а також за-
безпечення невідворотності, справедливості 
і оперативності притягнення винних полі-
цейських до відповідальності, застосування 
до них адекватних і сумірних стягнень. 
Ефективне здійснення завдань і функ-

цій Національної поліції України можливе 
лише за умови її активної взаємодії з дер-
жавними органами, громадськими форму-
ваннями і громадянами. Так, профільним 
Законом України від 02.07.2015 р. № 580-
VIII [2] прямо передбачено принцип вза-
ємодії з населенням, а також констатується 
взаємодія з відповідними органами інших 
держав та міжнародними організаціями, 
органами публічної влади України. Підтри-
мання публічної безпеки і порядку, охорона 
прав і свобод людини, а також протидія зло-
чинності у діяльності Національної поліції 
України потребує щільної співпраці з інши-
ми правоохоронними органами, що може 
виражатись або в їх спільній діяльності, або 
в організаційному, інформаційно-аналітич-
ному, матеріально-технічному сприянні 
роботі один одного. Тому належним вбача-
ється не тільки визнання самого принципу 
обов’язкової взаємодії Національної поліції 
України з іншими правоохоронними ор-
ганами та органами публічної влади, але й 
законодавче визначення конкретних підва-
лин, основних форм і порядку взаємодії по-
ліції з різними суб’єктами. 
Крім цього, вважаємо конструктивним 

перехід від примусового сприяння громад-
ських організацій і громадян міліції (ч.1 ст.6 
Закону України від 20.12.1990 р. № 565-XII 
[3]) до формату тісної співпраці та взаємодії 
Національної поліції України з населенням, 
територіальними громадами та громадськи-
ми об’єднаннями на засадах партнерства 
для задоволення їхніх потреб (ч.1 ст.11 За-
кону України від 02.07.2015 р. № 580-VIII 
[2]). Саме подібний формат взаємодії, як на 
нас, найбільше відповідає вимогам соціаль-
ної орієнтованості правоохоронної діяль-
ності та максимально сприятиме вмотиво-
ваній, цілеспрямованій співпраці громад-
ськості та поліції, підтримці та високому рів-
ню суспільної довіри до неї. При цьому, рі-
вень суспільної довіри взагалі визначається 

як основний критерій оцінки ефективності 
діяльності поліції (ч.3 ст.11 Закону України 
від 02.07.2015 р.). Натомість більш правиль-
ною була би оцінка її діяльності на основі не 
лише громадської думки, але й реального 
стану забезпечення громадської безпеки та 
правопорядку з урахуванням статистичних 
показників (як це передбачалось ч.2 ст.9 
законопроекту від 12.01.2015 р. реєстр. № 
1692 [7]). 
Зазначимо, що одним із головних орга-

нізаційних принципів Національної поліції 
України, який дозволяє оптимальним чи-
ном організувати її діяльність, збалансувати 
внутрішню побудову і раціонально розподі-
лити наявні ресурси, вбачається принцип 
взаємопов’язаності та узгодженості функ-
цій, структури, кадрового та матеріально-
фінансового забезпечення поліції. Також 
слід звернути увагу на принцип викорис-
тання досягнень науки і техніки, сучасних 
технологій та інформаційних систем (ст.14 
законопроекту від 12.01.2015 р. реєстр. № 
1692 [7]), широке застосування якого може 
істотно підвищити ефективність і закон-
ність діяльності поліції (наприклад, через 
використання електронних систем зв’язку 
та передачі даних, інтегрованих баз даних, 
засобів фіксації дій правопорушників і по-
ліцейських тощо). Дані засади та принципи 
попри формальну нормативну невизначе-
ність в цілому також виражаються в адміні-
стративно-правовому статусі Національної 
поліції України. 
Таким чином, засади та принципи ді-

яльності Національної поліції України уосо-
блюють концептуальні вихідні положення, 
які встановлюють основні правила і сутність 
її організації та функціонування. Реальне 
покладення в основу діяльності Національ-
ної поліції України принципів верховен-
ства права, неупередженості, професійнос-
ті, гласності, підконтрольності та інших 
прогресивних засад сприятиме розбудові 
в Україні інституту сучасної європейської 
поліції. Значна кількість загальних і спеці-
альних принципів функціонування Націо-
нальної поліції України та їх фрагментарне 
відображення в адміністративному законо-
давстві актуалізують оновлення та розши-
рене комплексне законодавче визначення 
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системи (переліку і змісту) засад і принципів 
організації та діяльності Національної по-
ліції України, забезпечення їх дотримання 
та впровадження у практичну поліцейську 
діяльність.
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SUMMARY 
The analysis of the bases and principles of 

organization and activities of the National Police of 
Ukraine is made; also it was determined its system, 
main features, essence and signifi cance, as well 
as substantiated priority directions of improving 
administrative-legal status of the National Police 
of Ukraine.

АНОТАЦІЯ 
Виконано аналіз засад і принципів організа-

ції та діяльності Національної поліції України, 
визначено їх систему, основні ознаки, сутність 
та значення, а також обґрунтовано пріори-
тетні напрямки вдосконалення адміністра-
тивно-правового статусу Національної поліції 
України.
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ÙÎÄÎ ÑÓÄÎÂÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËÞ ÇÀ Ä²ßËÜÍ²ÑÒÞ 
ÎÐÃÀÍ²Â ² ÓÑÒÀÍÎÂ ÂÈÊÎÍÀÍÍß ÏÎÊÀÐÀÍÜ

В статье исследован порядок осуществле-
ния судебного контроля за деятельностью 
органов и учреждений исполнения наказаний 
Государственной уголовно-исполнительной 
службы Украины, выявлены и проанализиро-
ваны проблемные аспекты такого контроля.
Ключові слова: судовий контроль, діяльність ор-

ганів і установ виконання покарань, Державна кри-
мінально-виконавча служба України.

 ÏÓÇÈÐÍÈÉ Âÿ÷åñëàâ Ôåîäîñ³éîâè÷ - äîöåíò Íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî 
³íñòèòóòó ïðàâà ³ ñîö³àëüíèõ òåõíîëîã³é ×åðí³ã³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
òåõíîëîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó 

ÓÄÊ 342.951

Постановка проблеми
В світлі адаптації правового статусу за-

суджених до європейських стандартів шля-
хом внесення змін до нормативно-право-
вих актів, що регламентують порядок і умо-
ви виконання та відбування кримінальних 
покарань, доцільно здійснювати контроль 
за додержанням вимог оновленого законо-
давства, в іншому ж випадку можна гово-
рити про те, що всі зусилля законотворця 
будуть марними. Серед великої кількості 
суб’єктів контролю за діяльністю органів і 
установ виконання покарань окрему схо-
динку займають саме суди, вони наділені 
великими повноваженнями щодо впливу 
на порушників діючого законодавства, роз-
глядають справи щодо оскарження рішень, 
дій чи бездіяльності суб’єктів владних по-
вноважень органів та установ виконання 
покарань, а також застосовують умовно-
дострокове звільнення від відбування по-
карання та заміну невідбутої частини по-
карання більш м’яким. Саме тому питання 
судового контролю за діяльністю органів і 
установ виконання покарань в процесі від-

правлення судочинства набувають неаби-
якої актуальності. До того ж, контрольна 
діяльність судових органів не позбавлена 
ряду недоліків та прорахунків на що вказує 
судова практика, а тому судовий контроль 
потребує належної уваги збоку наукової 
спільноти.

Огляд останніх досліджень
і публікацій

Значна увага дефініціям термінів контр-
оль та нагляд, а також їх розмежуванню 
булла приділена вченими, серед яких є: 
Ю. П. Битяк, Ю. А. Ведєрніков, Г. Ю. Гулєв-
ська, З. Р. Кісіль, Р. В. Кісіль, М. В. Ковалів, 
Л. В. Коваль, Т. О. Коломоєць, В. К. Кол-
паков, С. О. Мосьондз, О. І. Остапенко, 
С. Г. Стеценко, В. К. Шкарупа. 
Питання ж контролю і нагляду за ді-

яльністю органів і установ виконання по-
карань майже не привертали увагу вчених. 
На сьогоднішній день ми можемо говори-
ти лише про деякі праці у яких було ви-
світлено окремі організаційні та правові 
аспекти контролю і нагляду за діяльністю 
пенітенціарних закладів. Авторами таких 
праць є С. К. Гречанюк, Т. В. Макаренко, 
А. П. Мукшименко, М. М. Сикал та ін. На-
томість наявність великої кількості різних 
видів порушень при виконанні криміналь-
них покарань зумовлюють потребу у до-
даткових наукових дослідженнях питань 
контролю і нагляду за діяльністю органів і 
установ виконання покарань, у тому числі і 
судового контролю.
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Мета та завдання дослідження поляга-
ють у дослідженні питань судового контро-
лю за діяльністю органів і установ виконан-
ня покарань, а також з’ясуванні основних 
недоліків такого контролю.

Основний матеріал
В “Етимологічному словнику україн-

ської мови” зазначено, що “контроль, контр-
олер, контролювати” запозичене в ХVІІІ 
столітті з французької мови “соntrolе”, що 
є результатом зрощення “contre” – “проти” 
та “role” – “список”, тобто “зворотний, про-
тилежний, подвійний рахунок” [1, с. 338].
У підручнику “Адміністративне право 

України” за редакцією Ю. П. Битяка контр-
оль визначено як основний спосіб забезпе-
чення законності й дисципліни в держав-
ному управління, один із найважливіших 
елементів державного управління. Без ор-
ганізації та здійснення контролю немож-
лива належна робота державного апарату, 
інших підконтрольних державних струк-
тур. Контроль також є одним із основних 
дисциплінуючих чинників поведінки гро-
мадян [2, с. 240]. 
С. Г. Стеценко розглядає контроль як 

організаційно-правовий спосіб забезпечен-
ня законності й дисципліни, що характери-
зується спостереженням і перевіркою пра-
вомірності діяльності об’єкта контролю та 
фактичної відповідності тих чи інших дій 
вимогам чинного законодавства з можли-
вістю втручатися в оперативно-господар-
ську та виробничу діяльність для усунення 
виявлених недоліків [3, с. 195-196].
Ю. А. Ведєрніков та В. К. Шкарупа за-

значили, що сутність контролю полягає:
- у спостереженні за функціонуванням 

відповідного підконтрольного об’єкта;
- в одержанні об’єктивної і достовірної 

інформації про стан законності й дисциплі-
ни;

- у вживанні заходів щодо запобігання й 
усунення порушень законності і дисциплі-
ни;

- у виявленні причин і умов, що сприя-
ють правопорушенню;

- у вживанні заходів щодо залучення до 
відповідальності осіб, винних у порушенні 
законності і дисципліни [4, с. 141]. 

Досить вдало визначив контроль 
В.М. Гаращук, який у своєму дисертацій-
ному дослідженні писав, що контроль – це 
сукупність дій із спостереження за функ-
ціонуванням відповідного об’єкта контр-
олю з метою: отримання об’єктивної та 
достовірної інформації про стан справ на 
ньому; застосування заходів щодо поперед-
ження правопорушень (з правом прямого 
втручання в оперативну діяльність об’єкта 
контролю); надання допомоги підконтр-
ольній структурі в поновленні законності і 
дисципліни; встановлення причин і умов, 
що сприяють порушенню вимог правових 
норм; прийняття заходів щодо притягнен-
ня до правової відповідальності винних 
осіб [5, с. 87].
Отже, якщо контроль – це сукупність 

дій із спостереження за функціонуванням, 
у нашому випадку пенітенціарних закладів, 
то слід визначити коло суб’єктів, які будуть 
здійснювати таке спостереження. Серед 
суб’єктів контрою можна виділити як дер-
жавних суб’єктів: народні депутати, суди, 
органи прокуратури, органи виконавчої 
влади та інші, так і недержавних суб’єктів: 
органи місцевого самоврядування, недер-
жавні засоби масової інформації, міжнарод-
ні неурядові інституції. 
В світлі реформування судової системи 

України доцільно зупинитись на окремих 
аспектах саме судового контролю за діяль-
ністю органів і установ виконання пока-
рань. 
Судовий контроль здійснюється саме 

судовими органами, як правило, у таких 
випадках:

1) при розгляді справ щодо оскарження 
рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів влад-
них повноважень органів та установ вико-
нання покарань;

2) при застосуванні умовно-достроко-
вого звільнення від відбування покарання, 
при заміні невідбутої частини покарання 
більш м’яким. 
Отже, даний вид контролю має місце 

при оскарженні рішень, дій чи бездіяльнос-
ті органів і установ виконання покарань та 
слідчих ізоляторів. Так, 26 травня 2015 р. 
Чернігівський окружний адміністративний 
суд перевірив правомірність відмови ад-
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міністрації Менської виправної колонії № 
91 ДПтС України в Чернігівській області у 
задоволенні заяви засудженого щодо про-
живання останнього поза дільницею со-
ціальної реабілітації даної установи, але в 
межах населеного пункту, де розташована 
колонія, із членами своєї сім’ї. 
В судовому засіданні було встановлено, 

що засудженим разом з заявою від 16 лю-
того 2015 р. не було подано жодного доку-
мента, що підтверджували б оренду жит-
лового приміщення та місце майбутньої 
роботи, оскільки на засудженого покладе-
но обов’язок його самостійного утримання 
(проживання, харчування та отримання 
доходу) [6]. 
Варто відмітити, що у ч. 2 ст. 99 Кри-

мінально-виконавчого кодексу України від 
11 липня 2003 р. № 1129-IV зазначено, що 
після відбуття шести місяців покарання в 
дільниці в разі відсутності порушень режи-
му відбування покарання, наявності жит-
лових умов з дозволу адміністрації коло-
нії можуть проживати в межах населеного 
пункту, де розташована колонія, із своїми 
сім’ями, придбавати відповідно до чинного 
законодавства жилий будинок і заводити 
особисте господарство [7]. Тобто, можемо 
стверджувати, що суд правильно звернув 
увагу на відсутність документів, що під-
тверджують наявність житлових умов. 
Також суд з’ясував той факт, що рішен-

ня про відмову засудженому в можливості 
проживання зі своєю сім’єю в смт. Макоши-
но приймалося за участю адміністрації уста-
нови, про що заперечував сам засуджений. 
Таким чином, суд прийшов до висно-

вку, що позовні вимоги засудженого щодо 
зобов’язання начальника Менської ВК 
№91 розглянути його заяву від 16 лютого 
2015 р. та прийняти рішення відповідно до 
вимог ч.2 ст.99 Кримінально-виконавчого 
кодексу України, яким дозволити позива-
чу проживати разом з членами своєї сім’ї 
в смт. Макошине, Менського району, Чер-
нігівської області, задоволенню не підляга-
ють [6].
Як вже відзначалось, суди здійснюють 

контроль за діяльністю пенітенціарних за-
кладів при застосуванні умовно-достроко-
вого звільнення від відбування покарання, 

а також при заміні невідбутої частини по-
карання більш м’яким. 
Суддя здійснює контроль шляхом пе-

ревірки поданих до суду документів, зо-
крема при застосуванні умовно-достроко-
вого звільнення звертається увага на по-
дання, характеристику на засудженого, 
довідку заохочень і стягнень, опитуваль-
ний лист, витяг із протоколу засідання 
відповідної комісії пенітенціарного закла-
ду, а також особливий акцент робиться на 
вивченні матеріалів особової справи. Ана-
лізуючи дані документи суддя перевіряє 
правильність їх складення, встановлює й 
те, чи адміністрація відобразила у поданих 
документах повну інформацію про засу-
дженого, у тому числі про його ставлення 
до праці та поведінку під час відбування 
покарання. Суддя порівнює інформацію, 
що викладена в довідці заохочень і стяг-
нень з інформацією в характеристиці, у 
свою чергу інформація з характеристики 
співставляється з інформацією у поданні. 
На останок всю цю інформацію суддя від-
шукує в особовій справі і з’ясовує те, якою 
була поведінка засудженого впродовж 
всього періоду відбування покарання, як 
адміністрація вирішувала питання щодо 
працевлаштування засудженого, чи про-
являв засуджений бажання працювати, як 
він відносився до персоналу та засудже-
них, чи дотримувався він санітарно-гігіє-
нічних правил, та чи не порушував режим 
відбування покарання. Якщо засуджений 
допускав порушення, то з’ясовується як 
адміністрація реагувала на це, зосереджу-
ється увага на практику застосування за-
ходів заохочення до засудженого, зокре-
ма на те, чи не впродовж останніх шести 
місяців засуджений отримав усі наявні у 
нього заохочення. До того ж в п. 17 поста-
нови Пленуму Верховного Суду України 
«Про умовно-дострокове звільнення від 
відбування покарання і заміну невідбутої 
частини покарання більш м’яким» № 2 від 
26 квітня 2002 року зазначено, що судам 
слід ретельно з’ясовувати ставлення засу-
дженого до вчиненого злочину, праці та 
навчання, додержання ним вимог режи-
му, участь у самодіяльних організаціях за-
суджених відповідної установи [8]. 
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Проте варто наголосити, що судова 
практика демонструє неналежне виконан-
ня судами вимог згаданої постанови Пле-
нуму Верховного Суду України. Так, Ухва-
лою Новозаводського районного суду міста 
Чернігова від 21 квітня 2015 р. засуджену, 
яка відбувала покарання в Чернігівській 
виправній колонії № 44 ДПтС України в 
Чернігівській області, звільнено умовно-до-
строково. Натомість представник установи 
виконання покарання у судовому засіданні 
наголошував на тому, що підстав для умов-
но-дострокового звільнення засудженої 
немає, засуджена характеризується нега-
тивно, своєю поведінкою та ставленням до 
праці виправлення не довела. Не дивля-
чись на думку представника адміністрації 
установи прокурор зазначив, що клопотан-
ня засудженої підлягає задоволенню, тому 
що засуджена відбула встановлену частину 
строку покарання, працевлаштована, до 
роботи відноситься задовільно, мала одне 
стягнення в червні 2013 року, яке на даний 
час погашене. Таким чином, зазначив про-
курор, засуджена довела своє виправлення 
[9]. Отже, можемо говорити про те, що як 
суд, так і прокурор не враховують думку 
адміністрації установи, яка виконує кримі-
нальне покарання і у зв’язку з чим вона во-
лодіє повною інформацією щодо поведінки 
засудженої, натомість суд та прокурор вва-
жають, що підставою для умовно-достроко-
вого звільнення є відсутність стягнень та 
задовільне відношення до праці. На нашу 
думку такий підхід є хибним. Хоча Зако-
ном України «Про внесення змін до Кримі-
нально-виконавчого кодексу України щодо 
адаптації правового статусу засудженого 
до європейських стандартів» від 08 квітня 
2014 р. № 1186-VII внесено зміни до ст. 118 
Кримінально-виконавчого кодексу України 
від 11 липня 2003 р. № 1129-IV «Залучення 
засуджених до позбавлення волі до суспіль-
но корисної праці» і слова «повинні працю-
вати» замінено словами «мають право пра-
цювати», проте ч. 2 ст. 81 Кримінального 
кодексу України від 05 квітня 2001 р. № 
2341-III змін не зазнала, а в ній зазначено, 
що умовно-дострокове звільнення від від-
бування покарання може бути застосоване, 
якщо засуджений сумлінною поведінкою і 

ставленням до праці довів своє виправлен-
ня [10]. Відповідне ж положення міститься 
в ст. 130 Кримінально-виконавчого кодек-
су України від 11 липня 2003 р. № 1129-IV 
[7]. Отже, можемо стверджувати, що суди 
зобов’язані більш виваженіше підходити 
до з’ясування того, як засуджений відбував 
покарання, яка у нього була поведінка, чи 
сумлінно він ставився до праці, а також як 
персонал установи виконував дане пока-
рання та у який спосіб реагував на поведін-
ку засудженого. 

Висновки
В результаті проведеного дослідження 

можемо дійти висновку про те, що судовий 
контроль за діяльністю пенітенціарних за-
кладів посідає вагоме місце серед інших 
видів контролю. Завдяки судовому контр-
олю можна належним чином відреагувати 
на порушення органами і установами ви-
конання покарань нормативно-правових 
актів. В свою чергу суди демонструють не-
належне виконання вимог п. 17 постанови 
Пленуму Верховного Суду України «Про 
умовно-дострокове звільнення від відбуван-
ня покарання і заміну невідбутої частини 
покарання більш м’яким» № 2 від 26 квіт-
ня 2002 р. та виносять ухвали про застосу-
вання умовно-дострокового звільнення від 
відбування покарання до засуджених, які 
своєю поведінкою та ставленням до праці 
не довели своє виправлення. Це стає мож-
ливим у зв’язку з формальним підходом до 
здійснення судового контролю за діяльніс-
тю пенітенціарних закладів в процесі вико-
нання кримінальних покарань, зокрема на 
стадії підготовки засуджених до звільнення. 
Як наслідок нівелюється мета застосування 
умовно-дострокового звільнення – сприян-
ня великого виправного і запобіжного впли-
ву як на засудженого, так і на інших осіб. 
Задля вирішення даного питання у першу 
чергу необхідно на законодавчому рівні 
конкретизувати поняття сумлінної поведін-
ки та сумлінного ставлення до праці. 
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SUMMARY 
In the article the procedure of judicial control 

over the activities of penal institutions and the State 
Penitentiary Service of Ukraine, identifi ed and 
analyzed the problematic aspects of such control.

АНОТАЦІЯ 
У статті досліджено порядок здійснен-

ня судового контролю за діяльністю органів і 
установ виконання покарань Державної кри-
мінально-виконавчої служби України, виявлено 
та проаналізовано проблемні аспекти такого 
контролю.
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В статье исследуется понятие сектора без-
опасности и его суть, с этой целью проанали-
зированы различные виды безопасности, в том 
числе экономическую, социальную, политиче-
скую, экологическую, государственную, личную 
и военную безопасность. Уделено внимание 
взаимодействию государственных органов при 
обеспечении безопасности граждан. Изложены 
основные направления деятельности сектора 
безопасности, с учетом современного состоя-
ния законодательства, а также изменений, ко-
торые безпрерывно происходят в государстве.
Ключові слова: безпека, сектор безпеки, державні 

органи, елементи сектору безпеки, функції, завдання. 

 ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ Ñåðã³é Ïàâëîâè÷ - çäîáóâà÷ Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
óí³âåðñèòåòó îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ

Зміни, що нині відбуваються в нашій 
державі, потребують якісно нового та деталь-
ного дослідження поняття сектору безпеки 
та його сутності. Все частіше збільшується 
кількість загроз для різних видів безпеки в 
державі, а відтак необхідність попередження 
таких загроз, що значно легше, ніж проти-
стояти їм та усувати їх наслідки. Необхідно 
розуміти, що спрямувати сили у напрямку 
зміцнення сектору безпеки є основним та 
необхідним елементом діяльності держави, 
таким чином дослідження в напрямку розу-
міння самого поняття сектору безпеки, його 
сутності та змісту має бути базовою та почат-
ковою складовою всіх досліджень, що стосу-
ються сектору безпеки. 
Мета статті полягає у визначенні осно-

вних проблем розуміння поняття сектору 
безпеки, а також тлумачення його змісту. 
Крім того, необхідно дослідити елементи 

сектору безпеки, проаналізувати діяльність 
державних органів, задіяних в забезпеченні 
різних видів безпеки в державі. 
Досліджуючи сектор безпеки та роз-

криваючи його зміст доцільно звернутися 
до визначення самого поняття «безпеки» і 
з’ясувати в чому конкретно воно проявляєть-
ся. Так, суспільство являє собою історичну 
сукупність стосунків між людьми, групами 
людей, які формуються у процесах їхньої ді-
яльності. Для свого розвитку суспільство по-
требує всебічного забезпечення, що є систе-
мою заходів, пов’язаних із задоволенням його 
потреб [1, с. 192]. У системі здійснення голо-
вних загальнодержавних заходів, пов’язаних 
із задоволенням потреб суспільства, важлива 
роль надається саме забезпеченню безпеки. 
Існує декілька ознак, що характеризують 

поняття «безпека», а саме: 
а) нормативно-правові (відсутність ризи-

ку, загроз i небезпек); б) технічні правила за-
хищеності (відповідність технічним нормам, 
правам, параметрам); 
в) дотримання певного стану безпеки 

конкретної діяльності (авіаційна безпека, 
безпека дорожнього руху, безпека мореплав-
ства, радіаційна безпека тощо); 
г) інформаційна безпека (захищеність ін-

формації); д) правова безпека, особиста, сус-
пільна, державна (особистості, суспільства, 
держави).
Загальне поняття безпеки полягає у від-

сутності неприпустимого ризику, пов’язаного 
із можливістю заподіяння будь-якої шкоди 
життю, здоров’ю та майну громадян, навко-
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лишньому природному середовищу, в реалі-
зації комплексу заходів; у використанні люд-
ських i матеріальних pecypciв, які призначені 
для запобігання такій шкоді; у захищеності 
населення, об’єктів довкілля, суспільного i 
державного майна від небезпеки при над-
звичайних ситуаціях; у безпечній експлуата-
ції обладнання, споруд, механізмів, що усу-
ває можливість створення загроз для життя, 
здоров’я та інтересів людини, навколишньо-
го середовища та об’єктів господарювання.
В теорії та на практиці розділяють різні 

типи безпеки: а) за суб’єктами (особиста, сус-
пільна, національна, колективна, державна); 
б) за масштабами (міжнародна, регіональна, 
локальна); в) за суспільними сферами (по-
літична, військова, економічна, екологічна, 
радіаційна); г) залежно від характеру i спря-
мування певних видів суспільної діяльнос-
ті (безпека праці, безпека життєдіяльності, 
безпека дорожнього руху, безпека авіаційна, 
безпека мореплавства, інформаційна безпе-
ка) тощо.
Центральним елементом в системі гро-

мадської безпеки є «безпека особи» (human 
securiti) [2], яка включає ciм компонентів осо-
бистої безпеки: економічна, продовольча, ме-
дична, безпека особи, безпека співтовариств 
i політична безпека. Дуже актуальним і до-
речним буде згадати про національну безпе-
ку, що включає в себе різні види безпеки осо-
би. Закон України «Про основи національної 
безпеки України» [3] визначає національну 
безпеку як захищеність життєво важливих 
iнтepeciв людини i громадянина, суспільства 
i держави, за якої забезпечується сталий роз-
виток суспільства, своєчасне виявлення, за-
побігання i нейтралізація реальних та потен-
ційних загроз національним інтересам.
Поняття «сектор безпеки» вживається в 

літературі з початку 1990-их років, коли ста-
ло зрозумілим, що спектр суспільних загроз 
зміщується від суто військових до таких, що 
мають невійськове походження, але не менш 
небезпечних, зокрема таких як тероризм (усі 
його прояви), техногенні, екологічні, еконо-
мічні та інші катастрофи. Рушійною силою 
цих змін серед інших причин визнано глоба-
лізаційні процеси. Для адекватної відповіді 
на новий спектр загроз, серед яких особливе 
значення мають обмежені ресурси держави, 

необхідно спочатку зрозуміти природу, сут-
ність і спрямованість таких загроз. Під струк-
турою системи безпеки розуміють множину 
необхідних взаємозв’язків і взаємовідносин 
між елементами, що характеризують її склад 
і основну мету. Порядок же розташування 
елементів в реальних системах безпеки, їх 
взаємодія, а також її приведення в потрібний 
стан в процесі цілеспрямованої діяльності 
знаходить своє відображення в такому по-
нятті, як структура системи [4, 5 с. 141]. 
В.П. Горбулін висловив думку про необ-

хідність нормативного визначення сектора 
безпеки, хоча загальне розуміння пробле-
ми його реформування не викликає питань. 
Воєнна організація України, Збройні Сили 
України, інші військові формування, право-
охоронні органи – законодавчо визначені 
суб’єкти національної безпеки, кожний з 
яких наділений відповідною компетенцією 
і повноваженнями. Дещо окремо стоїть за-
вдання реформування спеціальних служб з 
огляду на специфіку їх діяльності [6, с. 16]. 
В.П. Горбулін також зазначив, що через від-
сутність єдиного концептуального докумен-
та, який узгоджував би дії центральних ор-
ганів виконавчої влади, відбувається різно-
швидкісне просування окремих міністерств і 
відомств на шляху їх структурної та змістової 
перебудови [6, с. 17]. Д. Шерр, характери-
зуючи сектор безпеки НАТО, наголошував 
на тому, який зміст вкладається у це понят-
тя. Це, на його думку, збройні сили, служби 
безпеки, поліція у формі або в цивільному, 
жандармерія, служби розвідки, прикордонні 
служби, служби зовнішньої розвідки, а також 
міліція і озброєні формування, які працюють 
на державу, поряд з нею або пов’язані з нею 
[7, с. 40]. Досить яскраво він сформулював 
думку про складність поняття безпеки: «це 
одночасно кінцевий результат, відчуття, сти-
мул та ціль» [6, с. 41]. 
На сьогодні значна частина міжнародних 

організацій, НАТО та Європейський Союз в 
практичній діяльності вже не розрізняють 
оборону і безпеку, називаючи їх сектором 
безпеки. Сектор безпеки вони розуміють як 
сукупність усіх органів і сил, обов’язок яких 
полягає у захисті суспільства, держави та її 
інститутів. До його складу належать стриж-
ньові структури, такі, як збройні сили, пра-
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воохоронні органи, воєнізовані формування, 
органи розвідки та безпеки, митна служба, 
берегова охорона і прикордонна служба, а 
також ті інститути, які формулюють, здійсню-
ють і контролюють політику внутрішньої та 
зовнішньої безпеки. ЄС та Європейська Пар-
ламентська Асамблея поділяють сектор без-
пеки на чотири головні складові: оборона, 
поліція, розвідувальні органи та керівництво 
кордонами [8]. Ураховуючи світовий досвід, 
спираючись на розробки вітчизняних та іно-
земних науковців, пропонується таке його 
робоче визначення: сектор безпеки України 
– це сукупність державних органів та орга-
нізацій, які покликані гарантувати безпеку 
особи, суспільства та держави. Відповідно до 
головних видів безпеки, які дістали поши-
рення в нашій державі, пропонується розріз-
няти три основні елементи сектора безпеки:

- особиста безпека громадян, громад-
ський порядок тощо – забезпечують право-
охоронні органи;

- державна безпека – забезпечують спец-
служби;

- військова безпека – забезпечує військова 
організація України [9, с. 88].
Крім вказаних вище елементів сектору 

безпеки увагу необхідно приділити еконо-
мічній, соціальній, екологічній, політичній 
безпеці, оскільки саме ці види безпеки і ви-
значають рівень розвитку держави, захище-
ність населення. Всі елементи сектору хоча 
є різними за змістом і забезпечуються окре-
мими органами, проте вони пов’язані між 
собою і не можуть існувати окремо. Особли-
вого значення набуває економічна безпека 
- здатність економіки витримувати зовнішні 
та внутрішні катаклізми. Основні зовнішні 
загрози: глобальна економічна криза, еконо-
мічне ембарго, конкуренція, нерівномірність 
економічного розвитку. До економічної без-
пеки належать: ринкова економіка, чесна 
конкуренція, економічні свободи, приватна 
власність, захист вітчизняного товаровироб-
ника. 
Політична безпека стосується організа-

ційної стабільності громадського порядку, 
і визначає невійськові загрози. У деякому 
роді, безпека має політичний характер, бо 
вразливість, ризики і загрози визначають-
ся політичним шляхом. Політична безпека 

пов’язана з погрозами на адресу легітимності 
й визнання політичної єдності, або основних 
структур (політичних структур, інститутів 
держави і т.д.). У цьому випадку ми говоримо 
про загрози: внутрішньої легітимності полі-
тичної єдності, яка в першу чергу відносить-
ся до ідеології та іншим основоположним 
ідеям, або ідеям державності; зовнішньої ле-
гітимності, міжнародному визнанню.
У широкому розумінні соціальна безпека 

визначається як постійна доступність достат-
ньої кількості соціальних гарантій і благ для 
нормальної життєдіяльності населення. При 
цьому під соціальними гарантіями і благами 
маються на увазі не тільки соціально-психо-
логічні, гуманітарні, демографічні та сервісні 
складові, а й можливість отримання послуг 
різного виду відповідно до реальної плато-
спроможності населення. 
Екологічна безпека представляє собою 

складову національної безпеки, що характе-
ризується екологічною рівновагою і гарантує 
захист середовища проживання населення 
країни і біосфери в цілому, атмосфери, гід-
росфери, літосфери і космосфери, видового 
складу тваринного і рослинного світу, при-
родних ресурсів, збереженням здоров’я і 
життєдіяльності людей.
Сучасний стан безпеки в Україні потре-

бує змін на краще. Цього можна досягти 
тільки шляхом безперервної взаємодії дер-
жавних органів та структур, покликаних за-
безпечувати безпеку в держави у всіх сферах. 
Взаємодія – це погоджені за місцем, метою, 
порядком і часом, сигналами та способами 
взаємного сповіщення для найбільш ефек-
тивного використання сил і засобів під час 
виконання поставлених завдань дії право-
охоронних органів та військових формувань 
держави [10, с. 66]. Під моделлю взаємодії 
слід розуміти її адекватний опис (структура, 
функції суб’єктів, напрямки і способи взаємо-
дії), що зберігає головні ознаки реального 
процесу взаємодії та відображає його най-
більш суттєві властивості. Модель взаємодії 
включає такі основні елементи: 1) суб’єкти 
взаємодії; 2) фактори, що впливають на ор-
ганізацію взаємодії; 3) форми та способи 
взаємодії; 4) напрямки організації взаємо-
дії; 5) критерії і методи оцінки ефективнос-
ті взаємодії. Правове регулювання питання 
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АНОТАЦІЯ 
В статті досліджується поняття сектору 

безпеки та його зміст, з цією метою проаналі-
зовано різні види безпеки, втому числі економіч-
ну, соціальну, політичну, екологічну, державну, 
особисту та військову безпеку. Приділено увагу 
взаємодії державних органів при забезпеченні 
безпеки громадян. Викладено основні напрям-
ки діяльності сектору безпеки, з урахуванням 
сучасного стану законодавства, а також змін, 
що постійно відбуваються в державі.

взаємодії державних органів та структур, 
що забезпечують громадську безпеку пови-
нно здійснюватися: на загальнодержавно-
му (стратегічному) рівні – шляхом існуван-
ня (внесення) відповідних норм до законів 
України про відповідні військові формуван-
ня або правоохоронні органи спеціального 
призначення; міжгалузевому рівні – шляхом 
видання встановленим порядком постанов 
Кабінету Міністрів України або міжвідомчих 
наказів (планів) центральних органів вико-
навчої влади; регіональному рівні – шляхом 
видання сумісних наказів (планів) регіональ-
них органів управління [11, c. 42]. 
Головна роль у забезпеченні безпеки в 

державі та ефективному функціонуванні сек-
тору безпеки належить Президенту України, 
як главі держави, Верховній Раді України та 
уряду, оскільки саме вони визначають та реа-
лізують державну політику у цій сфері. Їх ке-
рівна роль у відносинах з іншими органами 
та структурами сектора безпеки повинна по-
лягати у наданні ефективних і діючих розпо-
ряджень, прийнятті законів та підзаконних 
нормативно-правових актів, контролі діяль-
ності органів та структур, що забезпечують 
громадську безпеку, сприяння належному 
матеріально-технічному забезпеченню дер-
жавних органів тощо. 
З вищевказаного можна зробити висно-

вок, що критерієм безпеки в державі є без-
пека у всіх сферах її діяльності. Тому сутність 
сектору безпеки полягає у злагодженій діяль-
ності всіх його елементів. При цьому вносячи 
зміни до будь-якого елементу сектора безпе-
ки необхідно приймати до уваги стан законо-
давства в державі, економічний, соціальний 
розвиток, та інші фактори, що обумовлюють 
такі зміни. 
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В статье рассмотрены понятие и призна-
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Постановка проблеми
Одним із основних елементів будь-якої 

соціальної системи, в тому числі судової, є 
суспільні відносини, які опосередковують її 
функціонування та, відповідно, становлять 
активну складову цієї системи. Звідси оче-
видно, що особливості відносин, притаман-
них тій чи іншій системі, прямим чином обу-
мовлюють зміст і характер її функціонування. 
З метою спрямування суспільних відносин у 
необхідне русло, вони впорядковуються за 
допомогою відповідних соціальних регуля-
торів. Найбільш суттєві та принципові сус-
пільні відносини регламентуються правом, 
для якого перші виступають об’єктом регу-
лятивного пливу. 

Стан дослідження проблеми
У правознавстві проблематика правовід-

носин є однією із основних, вона розробляла-
ся та продовжує розроблятися цілою низкою 
дослідників, які вивчають її як у загально-
правовому аспекті, так і у контексті окремих 
правових галузей та інститутів, зокрема це: 

С. С. Алексєєв, О.Ф. Скакун, В. В. Копейчи-
ков, М. В. Цвік, В. Б. Авер’янов, Ю. П. Би-
тяк, С. Г. Стеценко та ін. Втім, цілий спектр 
питань правовідносин все ще вимагає більш 
глибокого та ретельного вивчення, що цілком 
зрозуміло, адже суспільне життя не стоїть на 
місці, воно постійно та невпинно рухається, 
що, відповідно, супроводжується певними 
змінами у системі суспільних відносин – одні 
з яких перестають існувати, інші змінюють-
ся, формуються нові різновиди суспільних 
відносин тощо. Все це, у свою чергу, вимагає 
від держави внесення відповідних змін у ме-
ханізм правового регулювання, а для того, 
щоб дані зміни мали актуальний та доціль-
ний характер, забезпечували належну якість 
й ефективність функціонування зазначеного 
механізму, вони мають бути піддані глибоко-
му та змістовному аналізу, і в першу чергу це 
стосується вивчення сутності суспільних від-
носин, які необхідно врегулювати. 
Безпосередньо у даній статті ми обрали 

за мету розглянути поняття та види адміні-
стративно-правових відносин, які виникають 
у судовій системі. Актуальність аналізу адмі-
ністративних правовідносин, що притаманні 
функціонуванню судової системи України, 
обумовлена тим, що сьогодні в нашій країні 
відбувається ціла низка реформ і перетво-
рень, зокрема у сфері здійснення правосуддя 
та державного управління. 

Виклад основного матеріалу
З приводу поняття та сутності правовід-

носин, як ми вже зазначали вище по тексту, 
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на сторінках наукової літератури як вітчиз-
няними, так і зарубіжними дослідниками ви-
словлюється ціла низ точок зору. Так, напри-
клад, з точки зору С. С. Алексєєва правовід-
носини слід розуміти як такий, що виникає 
на основі норм права індивідуалізований сус-
пільний зв’язок між особами, який характе-
ризується наявністю суб’єктивних юридич-
них прав і обов’язків і підтримується (гаран-
тується) примусовою силою держави. Право-
відносини завжди являють собою відомий 
суспільний зв’язок між особами – людьми, їх 
колективами, державою, органами держави 
[1, c.82]. В. С. Несесянц зазначає, що процес 
дії права виражається в різних, визначених 
правом формах правореалізаційної (у тому 
числі і правозастосовної) поведінки суб’єктів 
права, дії і взаємини яких узгоджені у ви-
гляді нормативно-правової кореспонденції 
їх взаємних прав та обов’язків. Трактування 
всього цього процесу дії права (правомірних 
дій по його реалізації) в цілому як відноси-
ни суб’єктів права і представлена в окремій 
юридико-доктринальної категорії «правове 
відношення». Правове відношення – це така, 
що вимагається нормою права, яка реалізу-
ється, форма взаємовідносин суб’єктів права 
в процесі набуття та використання ними кон-
кретно-визначеного суб’єктивного права або 
створення чи виконання конкретно-визначе-
ного юридичного обов’язку [2, c.503]. М. В. 
Цвік, В. Д. Ткаченко, Л. Л. Богачова вважа-
ють, що правовідносини – це відносини між 
людьми, які є юридичним вираженням еко-
номічних, політичних, сімейних, процесуаль-
них та інших суспільних відносин, де одна 
сторона на основі правових норм вимагає від 
іншої виконання певних дій або утримання 
від них, а інша сторона зобов’язана виконати 
ці вимоги [3, c.336]. В. В. Копейчиков писав, 
що правовідносини – це врегульовані норма-
ми права суспільні відносини, учасники яких 
виступають як носії взаємних суб’єктивних 
прав і юридичних обов’язків, що забезпечу-
ються державою [4, с.138]. О. Ф. Скакун ви-
значила правовідносини як це врегульовані 
нормами права і забезпечувані державою 
вольові суспільні відносини, що виражають-
ся в конкретному зв’язку між суб’єктами – 
правомочними (носіями суб’єктивних прав) 
і зобов’язаними (носіями обов’язків). Науко-

вець підкреслює. Що норма права і правовід-
носини взаємопов’язані. Відомо, що право 
може діяти лише тоді, коли визначеним по-
діям або діям надається характер юридично 
значущих фактів (актів), що ставлять людей у 
становище сторін правовідносин, які мають 
взаємозалежні суб’єктивні права і юридичні 
обов’язки. Правовідносини є об’єктивною 
формою реалізації прав і обов’язків. Здебіль-
шого через правовідносини (але не винятко-
во через них) здійснюються функції права [5, 
c.382-384]. 
Отже, виходячи із вищевикладеного мо-

жемо дійти висновку, що правовідносини, 
загалом, можна охарактеризувати як юри-
дичну форму протікання найбільш важливих 
суспільних відносин; або ж юридичну форму 
протікання соціальної взаємодії в основних 
сферах суспільного життя. Саме у межах пра-
вовідносин особи реалізують основний обсяг 
своїх суб’єктивних прав та обов’язків, – це 
пояснюється тією обставиною, що для того, 
щоб особа могла належним чином реалізу-
вати більшість своїх, передбачених правом, 
суб’єктивних можливостей, інші особи, які 
так чи інакше протистоять першій, повинні 
так само належним чином виконувати свої 
обов’язки, що можуть передбачати як вчи-
нення активних дій на користь правомочної 
особи, так і навпаки – утримання від таких. 
При цьому слід зауважити що залежно від 
ситуації та суб’єктивних прав, що їх реалізує 
особа, зобов’язаними по відношенню до неї 
може бути як чітко визначне, так і необмеже-
не коло суб’єктів. Як наслідок, між особами 
виникають відповідні юридичні стосунки та 
взаємозв’язки, що допомагають їм з одного 
боку безперешкодно реалізовувати перева-
ги свого правового становища та користува-
тися відповідними соціальними благами, а з 
іншого – правильно (тобто у необхідній мірі 
та визначеному порядку) виконувати покла-
дені на них юридичні обов’язки. Тож голо-
вне значення правовідносин полягає у тому, 
що вони надають найбільш важливим, з точ-
ки зору держави, суспільним відносинам по-
слідовного, стабільного, захищеного та, що 
дуже важливо, більш-менш передбачуваного 
й прогнозованого характеру, що у свою чер-
гу дозволяє владі ефективніше управляти 
ключовими сферами суспільного життя. 
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До основних ознак правовідносин прав-
ники, як правило відносять такі їх власти-
вості: 1) є специфічним видом суспільних 
відносин; 2) є ідеологічними відносинами; 3) 
є вольовими (або свідомо-воловими) відноси-
нами 4) виникають (змінюються, припиня-
ються) на основі норм права у разі настання 
передбачених нормою юридичних фактів; 5) 
є юридичною формою конкретного (індиві-
дуалізованого) зв’язку суб’єктів; 6) мають за-
звичай двосторонній характер, 7) охороня-
ються державою, забезпечуються заходами 
державного впливу аж до примусу [5, c.382-
383; 6, с.153-154; 7, с.475-477; 8; та ін.].
Залежно від того, за допомогою норм 

якої галузі права врегульовані ті чи інші сус-
пільні відносини вони можуть мати конститу-
ційно-правовий, адміністративно-правовий, 
міжнародно-правовий, цивільно-правовий 
та інший характер. Оскільки в межах дано-
го дослідження нас цікавить саме управлін-
ський аспект організації та функціонування 
судової системи, то особливу увагу слід приді-
лити адміністративно-правовим відносинам, 
що виникають та реалізуються у зазначеній 
системі. На сторінках юридичних видань 
висловлюються досить багато думок з при-
воду того, як слід розуміти адміністративно 
правові відносини (або адміністративні пра-
вовідносини). Так, скажімо, В. В. Галунько, 
В. І. Оліфер та ін. характеризують адміні-
стративно-правові відносини як форму со-
ціальної взаємодії публічної адміністрації та 
об’єктів публічного управління, що виникає 
на підставі адміністративно-правих норм з 
метою забезпечення прав та свобод людини і 
громадянина, нормального функціонування 
громадянського суспільства і держави, учас-
ники якої мають суб’єктивні права і несуть 
юридичні обов’язки [9, с.70]. С. Г. Стеценко 
з приводу адміністративно-правових відно-
син пише, що їх слід розглядати як результат 
впливу адміністративно-правових норм на 
поведінку суб’єктів адміністративного права, 
внаслідок якого між ними виникають право-
ві зв’язки. Юрист підкреслює, що важливість 
їх полягає в тому, що саме в адміністратив-
но-правових відносинах проявляється вся 
складність і комплексність адміністративно-
го права [10, c.80]. За А. П. Клюшніченком, 
адміністративно-правові відносини являють 

собою урегульовані нормами адміністратив-
ного права суспільні відносини, де їх учасни-
ки виступають носіями прав та обов’язків у 
сфері державного управління [11, с.81]. На 
думку Д. М. Павлова адміністративно-пра-
вові відносини можна визначити як форму 
виявлення державно-управлінських відно-
син, результат впливу адміністративно-пра-
вових норм на поведінку суб’єктів сфери 
державного управління, внаслідок чого між 
ними виникають сталі правові зв’язки дер-
жавно-владного характеру [12, c.22]. Г. Я. 
Наконечна, досліджуючи правовий статус 
судів як суб’єктів адміністративно-правових 
відносин, визначила останні як в відносини, 
які виникають у сфері реалізації державної 
влади з обов’язковою участю відповідного 
органу державного управління або іншого 
носія повноважень державно-владного ха-
рактеру, діяльність якого спрямована на за-
хист проголошених Конституцією України 
прав, свобод та законних інтересів людини 
і громадянина [13, c.15-16]. В. Б. Авер’янов 
зазначає, що адміністративно-правові відно-
сини традиційно розглядаються як результат 
регулюючого впливу адміністративно-пра-
вової норми на суспільні відносини, внаслі-
док чого вони перетворюються на правові 
відносини. Ключовою тут є теза про те, що 
адміністративно-правової форми можуть на-
бути різні види суспільних відносин, і на-
самперед державно-управлінські відносини, 
котрі становлять вагому частку в змісті пред-
мета адміністративно-правового регулюван-
ня. Адміністративно-правові відносини, на 
думку адміністративіста – це врегульовані 
нормами адміністративного права суспіль-
ні відносини, в яких їх сторони (суб’єкти) 
взаємозв’язані й взаємодіють шляхом здій-
снення суб’єктивних прав і обов’язків, вста-
новлених і гарантованих відповідними адмі-
ністративно-правовими нормами [14, c.177 
– 178]. На думку Д. М. Бахраха адміністра-
тивно-правові відносини – це врегульовані 
нормами адміністративного права суспільні 
відносини, що складаються в сфері діяльності 
виконавчої влади [15]. 
Аналіз цих та інших наукових поглядів 

на сутність досліджуваної проблеми свідчить 
про те, що в основному правники правник 
характеризують поняття адміністративно-
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правових відносин більш-менш однаково. 
Різниця полягає хіба що у тому, що одні до-
слідники (наприклад, Д. М. Бахрах) чітко 
вказують на те, що дані відносини склада-
ються у сфері діяльності виконавчої влади, 
а інші (наприклад, Г. Я. Наконечна) – що 
це відносини, які притаманні сфері держав-
ного управління. В цілому обидва підходи є 
вірними, однак перший вужчий за другий, 
адже державно-управлінська діяльність влас-
тиве не лише виконавчий гілці влади. Разом 
із тим слід відмітити, що й тлумачення са-
мого державного управління також можуть 
мати як вузький (виконавчо-розпорядча ді-
яльність органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування), так і більш про-
сторий характер (окрім зазначеної діяльнос-
ті органів виконавчої гілки влади та органів 
місцевого самоврядування, до державного 
управління також відносять й внутрішньоор-
ганізаційну управлінську діяльність в інших 
органах влади та апараті держави в цілому). 
Для мети нашого дослідження більш дореч-
ною є саме друга точка зору, тобто та, згідно з 
якою адміністративно-правовими відносина-
ми є такі, що складаються у сфері державно-
го управління в його широкому тлумаченні, 
адже суди належать до окремої гілки влади і 
не здійснюють виконавчо-розпорядчої діяль-
ності, втім в їх системі також є відповідний 
управлінський механізм, функціонування 
якого опосередковують певні управлінські 
відносини. Більш того, окрім внутрішньо 
організаційної діяльності, управлінські від-
носини супроводжують й цілу низку аспек-
тів тих напрямків діяльності судів, що мають 
зовнішнє спрямування, зокрема під час від-
правлення адміністративного судочинства та 
в процесі їх (судів) взаємодії з іншими публіч-
ними чи приватними суб’єктами.
Враховуючи вищезазначене, можемо ви-

значити адміністративно-правові відносини, 
що виникають у судовій системі, як сукуп-
ність, врегульованих нормами матеріального 
і процедурно-процесуального адміністратив-
ного права, суспільних відносин, що склада-
ються та реалізуються як в процесі відправ-
лення судами адміністративного судочин-
ства, так і під час здійснення ними інших зо-
внішньо та внутрішньоорганізаційних функ-
цій, в ході яких реалізуються їх (судів) владні 

повноваження, безпосередньо не пов’язані із 
розглядом судових справ.
В цілому адміністративні правовідноси-

ни, що складаються та відбуваються у судовій 
системі, володіють тими ж ознаками, що й 
будь-які інші адміністративно-правові відно-
сини а саме: а) вони є різновидом правовід-
носин, а отже їм притаманні усі основні влас-
тивості останніх; б) мають державно-владну 
природу, яка проявляється у двох аспектах: 
по-перше, у тому, що як мінімум одна із сто-
рін є суб’єктом державно-владної діяльності; 
по-друге, пов’язані із реалізацією владних 
повноважень; в) їм властивий управлінський 
характер; г) можуть виникати з ініціативи 
лише водніє сторони і без згоди на це іншої; 
в) як правило сторони перебувають у нерів-
ному правовому становищі.
До специфічних властивостей досліджу-

ваних адміністративно-правових відносин 
можна віднести хіба що те, що однією зі сто-
рін у них завжди виступає суд, а отже вони 
пов’язані або із відправленням судочинства, 
або із здійсненням судовими органами орга-
нізаційно-управлінських функцій, спрямова-
них на забезпечення нормальної діяльності 
судової системи, як взагалі, так і її окремих 
ланок.
Для більш чіткого усвідомлення кола 

тих адміністративно-правових відносин, що 
властиві судовій сфері, доречним буде, на 
нашу думку, здійснити їх класифікацію, – це 
дозволить виокремити особливості прита-
манні окремим групам цих відносин.
Правознавцями висловлюється досить 

багато точок зору з приводу класифікації ад-
міністративно-правових відносин. Так, на-
приклад, В. Б. Авер’янов наводить наступ-
ні різновиди зазначених правовідносин: 1. 
За виконуваними функціями – регулятивні 
та правоохоронні. 2. За складом учасників 
– двосторонні або багатосторонні. 3. За сфе-
рою виникнення: а) відносини у сфері вико-
навчої влади; б) відносини у сфері функціону-
вання державних утворень, що знаходяться 
за межами виконавчої влади; в) відносини у 
сфері недержавного управління (у місцево-
му самоврядуванні, у діяльності громадських 
організацій). 4. За станом взаємної підпо-
рядкованості суб’єктів, що беруть участь у 
правовідносинах: між підпорядкованими 
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суб’єктами, тобто між вищестоящими і ниж-
честоящими органами виконавчої влади; між 
непідпорядкованими суб’єктами одного іє-
рархічного рівня; між непідпорядкованими 
суб’єктами різного ієрархічного рівня; між 
органами виконавчої влади й організація-
ми, які їм організаційно не підпорядковані; 
між адміністрацією (органом управління) 
підприємства, корпорації, концерну тощо і 
безпосередньо керованим персоналом дано-
го підприємства та ін. 5. Тісно пов’язаною з 
попереднім поділом є класифікація адміні-
стративних правовідносин на так звані вер-
тикальні та горизонтальні [14, c.177 – 178]. 
На думку С. Г. Стеценка основними видами 
адміністративних правовідносин є: за харак-
тером взаємодії суб’єктів: вертикальні, гори-
зонтальні; за метою: регулятивні, правоохо-
ронні; за предметом правового регулювання: 
матеріальні, процесуальні; за характером дій 
зобов’язаного суб’єкта: активні, пасивні [10, 
c.83-85].

Висновки
Загалом, подібних класифікацій можна 

привести досить багато, адже все залежить 
від того, яку саме властивість чи ознаку право-
відносин автор бере в якості критерію, на під-
ставі якого буде здійснюватися їх (правовідно-
син) розподіл на класифікаційні групи (види). 
Доцільність виокремлення тих чи інших різ-
новидів адміністративно-правових відносин 
залежить від мети здійснення класифікації. 
У контексті нашого дослідження, вважаємо, 
що найбільш доречним буде виокремлення 
таких різновидів адміністративно-правових 
відносин, що виникають судовій системі: 1) 
залежно від змісту: а) такі, що опосередкову-
ють процес відправлення адміністративного 
судочинства. Такі правовідносини виникають 
під час розгляду судами адміністративних 
справ, а також справ про адміністративні пра-
вопорушення; б) такі, що виникають під час 
здійснення судами організаційно-управлін-
ських функцій. Цей різновид правовідносин, 
прямим чином відправлення правосуддя не 
стосується, втім вони виконують, так би мо-
вити забезпечувальну роль по відношенню до 
правосудної діяльності судів. В межах даних 
відносин вирішуються питання: матеріаль-
но-фінансового забезпечення судів, кадрової 

роботи, взаємодії з іншими органами влади 
тощо; 2) залежно від спрямування: а) зовніш-
ні, тобто такі, що виникають між судами та 
суб’єктами, які не входять до складу судової 
системи; б) внутрішні, тобто такі, що виника-
ють між суб’єктами судової системи і пов’язані 
із вирішенням внутрішньоорганізаційних 
питань; 3) залежно від характеру виконува-
них функцій: а) регулятивні – адміністративні 
правовідносини, що виникають під час ви-
рішення судами «позитивних» питань своєї 
управлінської діяльності, тобто таких, що ви-
никають на підставі правомірної поведінки; б) 
охоронні – адміністративно-правові відноси-
ни, які виникають на підставі фактів вчинення 
протиправних дій; 4) залежно від наявності 
владних повноважень у одного учасника пра-
вовідносин по відношенню до іншого (інших): 
а) вертикальні відносини, які ґрунтуються на 
підпорядкування однієї сторони іншій, тоб-
то суб’єкти цього виду правовідносин пере-
бувають у нерівному правовому становищі 
(наприклад, відносини між головою суду та 
його трудовим колективом); б) горизонтальні 
ж адміністративно-правові відносини мають 
місце тоді, коли суб’єкти знаходяться у рівно-
му юридичному становищі і не можуть давати 
один одному керівні вказівки (наприклад, від-
носини, що виникають в ході взаємодії судів з 
іншими органами влади).
Так, з нашої точки зору, виглядають осно-

вні види адміністративно-правових відносин, 
що виникають у судовій системі. Зауважимо, 
що дана класифікація не претендує на ви-
ключність і цілком може бути доповнена чи 
змінена, однак у контексті предмету нашого 
дослідження вважаємо, що саме вищезапро-
понований підхід є найбільш доречним.
Завершуючи можемо зробити висновок 

про те, що адміністративні правовідносини 
є неодмінним елементом судової системи, 
адже саме через них реалізуються організа-
ційно-управлінські функції судових органів, 
а також діяльність судів щодо відправлення 
адміністративного судочинства та розгляду 
справ про адміністративні правопорушення. 
Тобто в означених правовідносинах знахо-
дять своє безпосереднє втілення повнова-
ження суб’єктів судової системи, передбачені 
нормами матеріального та процедурно-про-
цесуального адміністративного права. 
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SUMMARY 
The article discusses the concept and characters 

relationships, drawn attention to scientifi c 
approaches to understanding and classifi cation of 
administrative legal relations on the basis of which 
offered their own vision of the concept and main 
types of administrative legal relations arising in the 
judicial system

АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто поняття та ознаки 

правовідносин, звернено увагу на наукові підходи 
до розуміння та класифікації адміністратив-
но-правових відносин, на підставі чого запропо-
новано власне бачення поняття та основних 
різновидів адміністративно-правових відносин, 
що виникають у судовій системі
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Основними формами застосування тех-
нічних засобів у кримінальному проваджен-
ні, що закріплені в нормах чинного КПК 
України, є такі: додатковий (а у передба-
чених законом випадках і окремий) спосіб 
фіксації інформації під час проведення слід-
чих (розшукових) та інших процесуальних 
дій; засіб для виявлення, закріплення та 
вилучення слідів і предметів, що можуть 
бути речовими доказами у кримінальному 
провадженні; основний засіб проведення 
слідчих (розшукових) дій, зокрема у режимі 
відео конференції; засіб фіксації інформації 
під час здійснення слідчим суддею функції 
судового контролю на стадії досудового роз-
слідування та ін.
Питання форм застосування технічних 

засобів частково розкрите у роботі Д.М. Ба-

лашова, М.М. Балашова, С.В. Малікова [1]. 
Зокрема, вказані автори зазначають, що у 
сучасних умовах використовуються різні 
форми фіксації:

- вербальна, тобто протоколювання, зву-
козапис;

- графічна – графічне зображення (схема-
тичні і масштабні плани, креслення, кроки, 
малюнки, в тому числі мальовані портрети);

- предметна – вилучення предмета в на-
турі, виготовлення матеріальних моделей 
(реконструкція, в тому числі макетування, 
копіювання, отримання зліпків і відбитків);

- наочно-образна – фотографування (у 
видимих і невидимих променях), відеомаг-
нітофонів запис [1, с. 31].
Р.Б. Єзерський, у ході аналізу наукової 

проблеми співвідношення криміналістич-
ної техніки і теорії оперативно розшукової 
діяльності [2], доходить висновку, що ОРД 
використовуються ті ж організаційні форми 
застосування криміналістичної техніки, що і 
в кримінальному процесі, а саме:

- проведення спеціальних досліджень 
різноманітних об’єктів, отриманих при про-
веденні оперативно-розшукових заходів 
(дослідження документів, аудіо-, відео зйом-
ка слідів рук, ніг, крові і т.д.);

- залучення спеціаліста-криміналіста для 
участі в оперативно-розшукових заходах;

- надання консультативної допомоги 
оперативним працівникам в частині засто-
сування криміналістичної техніки, оцінки і 
використання отриманих з її допомогою ре-
зультатів [2, с. 291].

В статье осуществляется системно-струк-
турный анализ форм применения технических 
средств в уголовном производстве и исследуется 
правовые положения информации полученной 
при использовании указанных средств. Раскры-
ваются способы и методы использования техни-
ческих средств в судебном производстве. Предла-
гаются определенные изменения в действующее 
законодательство, которые необходимы для по-
вышения эффективности использования техни-
ческих средств в уголовном процессе.

Ключові слова: застосування технічних засобів, 
форми фіксації, оперативно-розшукові заходи, судо-
вий контроль, дистанційне досудове розслідування, 
техніко-криміналістичні засоби, імітаційні первин-
ні засоби.
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Для виявлення та фіксації слідів кримі-
нальних правопорушень необхідно забезпе-
чити їх якнайшвидше виявлення, фіксацію 
та вилучення, якщо це можливо, а у разі, 
коли сліди злочину не можливо зафіксувати 
чи вилучити, необхідно зробити все для їх 
збереження [3, с. 900].
Для найбільш швидкого виявлення, фік-

сації та вилучення з міста події слідів кри-
мінального правопорушення слідчими та 
спеціалістами судово-експертних установ вико-
ристовуються сучасні техніко-криміналістичні 
засоби, що здебільшого комплектуються у різні 
набори та розміщуються у спеціально обладна-
них валізах, сумках, папках чи портфелях.
Переважна більшість наборів техніко-

криміналістичних засобів, комплектуються 
за цільовим призначенням, таким як: фото-
зйомки; освітлення; виявлення та фіксації 
слідів рук, ніг, слідів транспортних засо-
бів; виявлення й вилучення мікрослідів, та 
інших. У інших випадках ці набори комп-
лектуються у зв’язку з розкриттям і розслі-
дуванням конкретного виду кримінальних 
правопорушень: розслідування крадіжок, 
вбивств, зґвалтувань, дорожньо-транспорт-
них пригод, авіакатастроф та інших.
Деякі набори техніко-криміналістичних 

засобів комплектуються залежно від того, 
ким вони будуть використовуються: слід-
чим, спеціалістом-криміналістом, спеціаліс-
том біологом, хіміком, фізиком, автотехні-
ком тощо.
Майже всі набори техніко-криміналіс-

тичних засобів, призначені для викорис-
тання слідчим, оперативним працівником, 
співробітником ДАІ, спеціалістом експерт-
но-криміналістичного підрозділу, комплек-
туються у вигляді універсальних слідчих 
експертних валіз [4, с. 61].
Доповнюючи систему форм застосуван-

ня технічних засобів у кримінальному про-
вадженні, маємо обов’язково розглянути на-
ступні форми:
Застосування технічних засобів у формі 

основних засобів проведення слідчих (роз-
шукових) дій.
Так, статтею 232 чинного КПК [5], пе-

редбачено проведення допиту, впізнання у 
режимі відео конференції під час досудового 
розслідування.

Допит осіб, впізнання осіб чи речей під 
час досудового розслідування можуть бути 
проведені у режимі відео конференції при 
трансляції з іншого приміщення (дистанцій-
не досудове розслідування) у випадках:

- неможливості безпосередньої участі 
певних осіб у досудовому провадженні за 
станом здоров’я або з інших поважних при-
чин;

- необхідності забезпечення безпеки 
осіб;

- проведення допиту малолітнього або 
неповнолітнього свідка, потерпілого;

- необхідності вжиття таких заходів для 
забезпечення оперативності досудового 
розслідування;

- наявності інших підстав, визначених 
слідчим, прокурором, слідчим суддею до-
статніми.
Рішення про здійснення дистанційно-

го досудового розслідування приймається 
слідчим, прокурором, а в разі здійснення 
у режимі відео конференції допиту згідно 
із статтею 225 КПК України [5] – слідчим 
суддею з власної ініціативи або за клопотан-
ням сторони кримінального провадження 
чи інших учасників кримінального прова-
дження. У разі, якщо сторона кримінально-
го провадження чи потерпілий заперечує 
проти здійснення дистанційного досудового 
розслідування, слідчий, прокурор, слідчий 
суддя може прийняти рішення про його 
здійснення лише вмотивованою постановою 
(ухвалою), обґрунтувавши в ній прийняте 
рішення. Рішення про здійснення дистан-
ційного досудового розслідування, в якому 
дистанційно перебуватиме підозрюваний, 
не може бути прийняте, якщо він проти 
цього заперечує.
Використання у дистанційному досу-

довому розслідуванні технічних засобів 
і технологій повинно забезпечувати на-
лежну якість зображення і звуку, а також 
інформаційну безпеку. Учасникам слідчої 
(розшукової) дії повинна бути забезпечена 
можливість ставити запитання і отримува-
ти відповіді осіб, які беруть участь у слідчій 
(розшуковій) дії дистанційно, реалізовувати 
інші надані їм процесуальні права та вико-
нувати процесуальні обов’язки, передбачені 
цим Кодексом.



81

Îñòàô³é÷óê Ã.Â. - Ôîðìè çàñòîñóâàííÿ òåõí³÷íèõ çàñîá³â ó êðèì³íàëüíîìó...

Допит особи у дистанційному досудово-
му провадженні здійснюється згідно з пра-
вилами, передбаченими статтями 225–227 
КПК України [5]. Впізнання осіб чи речей 
у дистанційному досудовому провадженні 
здійснюється згідно з правилами, передба-
ченими статтями 228 та 229 КПК України 
[5].
Крім того, згідно із частиною 2 статті 104 

КПК України [5], якщо за допомогою тех-
нічних засобів фіксується допит, текст по-
казань може не вноситися до відповідного 
протоколу за умови, що жоден з учасників 
процесуальної дії не наполягає на цьому. 
У такому разі у протоколі зазначається, що 
показання зафіксовані на носії інформації, 
який додається до нього.
Також окремі негласні слідчі (розшуко-

ві) дії проводяться виключно за допомогою 
технічних засобів. Зокрема, такими діями є:

- аудіо-, відео контроль особи;
- аудіо-, відео контроль місця;
- зняття інформації з транспортних теле-

комунікаційних мереж;
- зняття інформації з електронних інфор-

маційних систем;
- установлення місцезнаходження радіо-

електронного засобу.
Згідно зі статтею 260 КПК України [5], 

аудіо-, відео контроль особи є різновидом 
втручання у приватне спілкування, яке про-
водиться без її відома на підставі ухвали 
слідчого судді, якщо є достатні підстави вва-
жати, що розмови цієї особи або інші звуки, 
рухи, дії, пов’язані з її діяльністю або місцем 
перебування тощо, можуть містити відомос-
ті, які мають значення для досудового роз-
слідування.
У свою чергу, аудіо-, відео контроль міс-

ця може здійснюватися під час досудового 
розслідування тяжкого або особливо тяжко-
го злочину і полягає у здійсненні прихова-
ної фіксації відомостей за допомогою аудіо-, 
відеозапису всередині публічно доступних 
місць, без відома їх власника, володільця 
або присутніх у цьому місці осіб, за наявнос-
ті відомостей про те, що розмови і поведінка 
осіб у цьому місці, а також інші події, що там 
відбуваються, можуть містити інформацію, 
яка має значення для кримінального прова-
дження (стаття 270 КПК України [5]).

Відповідно до частини 1 статті 263 КПК 
України [5], зняття інформації з транспорт-
них телекомунікаційних мереж (мереж, що 
забезпечують передавання знаків, сигналів, 
письмового тексту, зображень та звуків або 
повідомлень будь-якого виду між підклю-
ченими до неї телекомунікаційними мере-
жами доступу) є різновидом втручання у 
приватне спілкування, яке проводиться без 
відома осіб, які використовують засоби теле-
комунікацій для передавання інформації, на 
підставі ухвали слідчого судді, якщо під час 
його проведення можна встановити обста-
вини, які мають значення для кримінально-
го провадження.
Згідно із частиною 1 статті 264 КПК 

України [5], пошук, виявлення і фіксація 
відомостей, що містяться в електронній ін-
формаційній системі або їх частин, доступ 
до електронної інформаційної системи або 
її частини, а також отримання таких відо-
мостей без відома її власника, володільця 
або утримувача може здійснюватися на під-
ставі ухвали слідчого судді, якщо є відомості 
про наявність інформації в електронній ін-
формаційній системі або її частині, що має 
значення для певного досудового розсліду-
вання.
Зміст інформації, що передається особа-

ми через транспортні телекомунікаційні ме-
режі, з яких здійснюється зняття інформації, 
зазначається у протоколі про проведення 
зазначених негласних слідчих (розшукових) 
дій. При виявленні в інформації відомостей, 
що мають значення для конкретного досу-
дового розслідування, в протоколі відтво-
рюється відповідна частина такої інформа-
ції, після чого прокурор вживає заходів для 
збереження знятої інформації.
Зміст інформації, одержаної внаслідок 

здійснення зняття відомостей з електро-
нних інформаційних систем або їх частин, 
фіксується на відповідному носієві особою, 
яка здійснювала зняття та зобов’язана забез-
печити обробку, збереження або передання 
інформації (стаття 265 КПК України [5]).
Дослідження інформації, отриманої при 

застосуванні технічних засобів, у разі необ-
хідності здійснюється за участю спеціаліста. 
Слідчий вивчає зміст отриманої інформації, 
про що складається протокол. При виявлен-
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ні відомостей, що мають значення для досу-
дового розслідування і судового розгляду, в 
протоколі відтворюється відповідна частина 
інформації, після чого прокурор вживає за-
ходів для збереження отриманої інформації.
Технічні засоби, що застосовувалися під 

час проведення зазначених негласних слід-
чих (розшукових) дій, а також первинні но-
сії отриманої інформації повинні зберігати-
ся до набрання законної сили вироком суду.
Носії інформації та технічні засоби, за 

допомогою яких отримано інформацію, мо-
жуть бути предметом дослідження відповід-
них спеціалістів або експертів у порядку, 
передбаченому цим Кодексом (стаття 266 
КПК України [5]).
Відповідно до частини 1 статті 268 КПК 

України [5], установлення місцезнаходжен-
ня радіоелектронного засобу є негласною 
слідчою (розшуковою) дією, яка полягає в 
застосуванні технічних засобів для локалі-
зації місцезнаходження радіоелектронного 
засобу, у тому числі мобільного терміналу 
систем зв’язку, та інших радіовипроміню-
вальних пристроїв, активованих у мережах 
операторів рухомого (мобільного) зв’язку, 
без розкриття змісту повідомлень, що пере-
даються, якщо в результаті його проведення 
можна встановити обставини, які мають зна-
чення для кримінального провадження.
Використання у формі засобів фіксації 

інформації під час розгляду питань у суді на 
етапі досудового розслідування.
Повне фіксування технічними засобами 

судового провадження, у відповідності до 
частини 20 статті 7 КПК України [5], є од-
нією із загальних засад кримінального про-
вадження. Згідно із частиною 5 статті 27 
КПК України [5], під час судового розгляду 
забезпечується повне фіксування судового 
засідання за допомогою звукозаписуваль-
ного технічного засобу. Офіційним записом 
судового засідання є лише технічний запис, 
здійснений судом у порядку, передбаченому 
КПК України [5].
Поряд із цим, фіксування інформації 

може здійснюватися також на етапі досудо-
вого розслідування. Зокрема, згідно із части-
ною 1 статті 107 КПК України [5], рішення 
про фіксацію процесуальної дії за допомо-
гою технічних засобів під час досудового 

розслідування, в тому числі під час розгляду 
питань слідчим суддею, приймає особа, яка 
проводить відповідну процесуальну дію. За 
клопотанням учасників процесуальної дії 
застосування технічних засобів фіксування є 
обов’язковим.
Застосування технічних засобів у формі 

у вигляді несправжніх (імітаційних) первин-
них засобів чи знарядь вчинення злочину.
У відповідності до статті 273 КПК Укра-

їни [5], за рішенням керівника органу до-
судового розслідування, прокурора під 
час проведення негласних слідчих (роз-
шукових) дій можуть бути використані за-
здалегідь ідентифіковані (помічені) або не-
справжні (імітаційні) засоби. З цією метою 
допускається виготовлення та викорис-
тання спеціально виготовлених речей і до-
кументів, створення та використання спе-
ціально утворених підприємств, установ, 
організацій. Використання заздалегідь іден-
тифікованих або несправжніх (імітаційних) 
засобів з іншою метою забороняється. Ви-
готовлення, утворення несправжніх (іміта-
ційних) засобів для проведення конкретних 
негласних слідчих (розшукових) дій оформ-
люється відповідним протоколом. Несправ-
жні (імітаційні) засоби, застосовані під час 
проведення негласної слідчої (розшукової) 
дії, використовуються у процесі доказуван-
ня у вигляді первинних засобів чи знарядь 
вчинення злочину, крім випадків, якщо суд 
встановить порушення вимог цього Кодек-
су під час проведення відповідної негласної 
слідчої (розшукової) дії.
Підсумовуючи викладене, можемо дійти 

висновку, що основними формами застосу-
вання технічних засобів у кримінальному 
провадженні, є такі:

- у якості додаткових засобів фіксації ін-
формації в процесі проведення слідчих (роз-
шукових) дій;

- у якості засобів для виявлення, закрі-
плення та вилучення слідів і предметів, що 
можуть бути речовими доказами у кримі-
нальному провадженні;

- у якості основних засобів проведення 
слідчих (розшукових) дій;

- у якості засобів фіксації інформації під 
час розгляду питань у суді на етапі досудо-
вого розслідування;
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- у якості несправжніх (імітаційних) пер-
винних засобів чи знарядь вчинення злочи-
ну.
Не підтримуючи точку зору окремих уче-

них щодо необхідності законодавчого закрі-
плення випадків обов’язкового фіксування 
перебігу та результатів процесуальних дій 
за допомогою технічних засобів, вважаємо, 
що це є доцільним, зокрема для фіксування 
показань неповнолітніх, і особливо малоліт-
ніх, осіб; показань осіб, які надаються з учас-
тю перекладача; показань осіб, які перебу-
вають у небезпечному для життя стані, та ін.
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SUMMARY 
The article is carried out systematic and 

structural analysis of the forms of application of 
means in criminal proceedings and investigate the 
legal provisions of information obtained using these 
funds. Disclosed are methods and techniques use 
of technology in court proceedings have been done. 
Proposed certain changes to the existing legislation 
those are necessary to improve the effi ciency of the 
use of technology in criminal proceedings have been 
given.

АНОТАЦІЯ 
В статті здійснюється системно-струк-

турний аналіз форм застосування технічних 
засобів у кримінальному провадженні та до-
сліджується правові положення інформації 
отриманої під час використання зазначених 
засобів. Розкриваються способи та методи ви-
користання технічних засобів у судовому прова-
дженні. Пропонуються певні зміни до чинного 
законодавства, які необхідні для підвищення 
ефективності використання технічних засобів 
у кримінальному процесі.
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ÇÀÏÎÁ²ÆÍ² ÇÀÕÎÄÈ Â ÑÈÑÒÅÌ² ÇÀÕÎÄ²Â 
ÏÐÎÖÅÑÓÀËÜÍÎÃÎ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß Ó×ÀÑÒ² ÎÑ²Á Ó 

ÄÎÑÓÄÎÂÎÌÓ ÐÎÇÑË²ÄÓÂÀÍÍ²

В умовах проведення судової реформи 
в Україні все більше уваги приділяється за-
хисту прав особи, суспільства та держави 
від кримінальних правопорушень, охороні 
прав, свобод і законних інтересів учасників 
кримінального провадження.
У кримінальному провадженні особи не 

завжди сумлінно виконують свої обов’язки, 
ухиляючись від досудового розслідування, 
що тягне за собою затягування процесу роз-
слідування кримінальних правопорушень. 
Тому в кримінальному процесуальному зако-
нодавстві передбачено заходи, які забезпечу-
ють участь певних осіб у досудовому розслі-
дуванні, що застосовуються у разі наявності 
відомостей про вчинене кримінальне право-
порушення та зобов’язують їх виконати пев-
ні дії шляхом законної вимоги або обмежен-
ня прав, свобод чи законних інтересів. 
Принциповість застосування заходів за-

безпечення участі осіб у досудовому розсліду-

ванні полягає в тому, що вони спрямовані на 
швидке й повне розслідування кримінальних 
правопорушень і виявлення осіб, винних у їх 
вчиненні, встановлення причин вчиненого 
кримінального правопорушення та умов, які 
цьому сприяли, і вжиття заходів щодо їх усу-
нення.
Питання запобіжних заходів у кримі-

нальному процесі розроблялось ще за радян-
ських часів і постійно доповнювалось з ме-
тою покращення здійснення кримінального 
судочинства. Нині положення щодо запо-
біжних заходів закріплені в Кримінальному 
процесуальному кодексі України, який був 
прийнятий в 2012 році. Однак, на жаль, ви-
значення поняття «запобіжні заходи» в чин-
ному КПК України на законодавчому рівні 
немає. Це, в свою чергу, приводить до різних 
визначень даної дефініції в науковій літера-
турі.
Запобіжні заходи – це частина заходів 

процесуального примусу, спрямованих на за-
безпечення належної поведінки осіб шляхом 
певного обмеження їхніх особистих прав [1, 
с. 130]. Це заходи процесуального примусу 
попереджувального характеру, пов’язані з 
позбавленням або обмеженням свобод під-
озрюваного та обвинуваченого, які за наяв-
ності підстав та в порядку, встановленому за-
коном, застосовуються під час кримінального 
провадження слідчим суддею, судом з метою 
забезпечення їх належної процесуальної по-
ведінки [2, с. 401]. У кримінальному судочин-
стві дотримання прав і свобод особи має спе-
цифічний характер, оскільки закон дозволяє 

В статье проанализирован ряд проблемных 
вопросов мер пресечения и мер обеспечения уго-
ловного производства в соответствии с Уголов-
ным процессуальным кодексом. Анализируется 
понятие «меры процессуального принуждения», 
выделяется особая роль мер пресечения. Также в 
статье поддается научному анализу дефиниция 
«меры пресечения», акцентируется внимание на 
степени ограничения прав и свобод личности при 
их применении в уголовном производстве.
Ключові слова: заходи забезпечення криміналь-

ного провадження, запобіжні заходи, кримінальний 
процес, примус.
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застосування заходів обмеження цих прав і 
свобод у передбаченому Кримінальним про-
цесуальним кодексом порядку – в тому чис-
лі через застосування заходів забезпечення 
кримінального провадження. Примус визна-
чають як процес обмеження індивідуальної 
волі шляхом зовнішнього впливу, спрямова-
ного на те, щоб примусити індивіда зробити 
щось або утриматися від яких-небудь дій [1, 
с. 130].
Відповідно до державної політики, спря-

мованої на гуманізацію кримінального про-
цесуального законодавства, виникає необхід-
ність впровадження єдиних, наближених до 
європейських стандартів застосування запо-
біжних заходів.
Заходи процесуального примусу (забез-

печення кримінального провадження) від-
різняються від інших заходів державного 
примусу тим, що вони «застосовуються ком-
петентними органами і в межах своїх по-
вноважень відносно осіб, які беруть участь 
у справі, та неналежна поведінка яких може 
створити перешкоду для успішного ходу 
кримінального судочинства та застосовують-
ся при наявності передбачених законом під-
став, умов і порядку, що гарантує їх закон-
ність та обґрунтованість» [4, с. 325-326].
За своєю правовою природою запобіжні 

заходи є примусовими засобами, що застосо-
вуються до особи, коли вона ще не визнана 
винною у вчиненні злочину.
В.О. Попелюшко звертає увагу на акту-

альність застосування запобіжних заходів. 
Так, на його думку, без запобіжних заходів 
не обходиться жоден кримінальний процес 
сучасних держав світу, оскільки за їх допо-
могою забезпечується належний, заданий за-
коном перебіг досудового розслідування і су-
дового провадження, а в кінцевому підсумку 
– захист особи, суспільства, держави від кри-
мінальних правопорушень та розв’язання 
інших завдань кримінального судочинства. 
Залежно від того, як законодавець за допо-
могою кримінального процесуального за-
кону визначив баланс інтересів держави та 
інтересів особи через урегулювання мети, 
підстав, порядку та суб’єктів застосування 
цих заходів, можна судити про ступінь сво-
боди в державі й турботу про права людини 
в ній [5, с. 4].

Але слід зауважити, що правоохоронні 
органи можуть зловживати правом застосу-
вання таких заходів. Професор К.Ф. Гуценко 
підкреслює, що з метою недопущення зло-
вживань при застосуванні запобіжних захо-
дів обрання конкретного запобіжного заходу 
має залежати від ряду обставин, які потрібно 
обов’язково враховувати [6, с. 170]. Н.В. Во-
ронцова вважає наявність таких обставин не-
обхідною умовою застосування конкретного 
запобіжного заходу [7, с. 9]. Отже, спеціаль-
ними правилами застосування запобіжних 
заходів є правові положення, якими повинні 
керуватися посадові особи при їх застосуван-
ні.
Стосовно питання визначеності поняття 

«запобіжні заходи» у науці існують різні по-
зиції. Так, Ю.М. Грошевий та В.М. Хотенець 
запобіжні заходи визначають як «засоби кри-
мінального процесуального примусу, які за-
стосовуються при наявності підстав і в поряд-
ку, установленому законом, уповноваженими 
на те посадовими особами по відношенню 
до обвинуваченого, а у виняткових випадках 
і до підозрюваного, із метою перешкодити 
їм ухилятися від досудового розслідування, 
суду, зашкодити встановленню істини у кри-
мінальному провадженні, продовжувати зло-
чинну діяльність, а також для забезпечення 
виконання вироку» [8, с. 264].
Схоже визначення дає й М.М. Михеєнко. 

Він визначає запобіжні заходи як сукупність 
заходів процесуального примусу, які застосо-
вуються органами досудового розслідування, 
прокурорами та судами до обвинувачених, а 
у виняткових випадках – до підозрюваних із 
метою перешкодити їм ухилятись від досудо-
вого розслідування, заважати встановленню 
істини в кримінальному провадженні, займа-
тися злочинною діяльністю, ухилитися від 
виконання вироку [9, с. 164].
Л. Д. Удалова підкреслює, що запобіжні 

заходи – це способи примусового впливу на 
обвинуваченого, а у виняткових випадках – 
і на підозрюваного, для того щоб запобігти 
такій їхній поведінці, яка може перешко-
дити досягненню завдань кримінального 
судочинства (установленню обставин кри-
мінального правопорушення, правильному 
застосуванню закону, покаранню винуватих, 
запобіганню притягненню до кримінальної 
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відповідальності невинуватих і засудженню 
винуватих) [10, с. 111].
Інші автори вказують на те, що держав-

ний примус здійснюється шляхом обмежен-
ня або позбавлення тих чи інших прав та 
свобод.
Водночас багато науковців у сутність за-

побіжних заходів, окрім обмеження прав осо-
би, включають психологічний та інші чинни-
ки. О. П. Рижаков запобіжні заходи визначає 
як «заходи кримінального процесуального 
примусу, що справляють на обвинувачено-
го (підозрюваного) певний психологічний 
вплив або обмежують його особисту свободу» 
[11, с. 7-8]. Ю. Донченко акцентує увагу на 
тому, що в запобіжних заходах примус за-
стосовується шляхом певного фізичного чи 
психологічного впливу, або ж застосуванням 
деяких обмежень майнових прав та інтересів 
особи [12, с. 463-464].
В. О. Михайлов розуміє запобіжні заходи 

як установлені законом заходи державно-
го (процесуального) примусу, за допомогою 
яких шляхом обмеження особистих прав та 
особистої свободи обвинуваченого, отриман-
ня майнових гарантій, особистої поруки, а 
також нагляду за обвинуваченим усувається 
для останнього можливість ухилитись від 
досудового розслідування, суду, відлучатися 
без відповідного дозволу з місця проживання 
або тимчасового знаходження, запобігається, 
припиняється, нейтралізується й усувається 
неправомірна протидія з боку обвинуваче-
ного встановленню істини у кримінальному 
провадженні, забезпечуються його належ-
на поведінка, виключення вчинення нових 
кримінальних правопорушень, своєчасне 
прибуття за викликом органів розслідуван-
ня, прокурора, суду, а також виконання ви-
року [13, с. 19].
Д. А. Чухраєв визначає запобіжні заходи 

як заходи кримінального процесуального 
примусу, які застосовуються уповноважени-
ми державними органами до підозрюваного, 
обвинуваченого, засудженого у вигляді вста-
новленого законом психологічного впливу 
на них або обмеження деяких їхніх консти-
туційних та інших прав і свобод із метою за-
побігти спробам ухилитися від досудового 
розслідування або суду, перешкодити вста-
новленню істини в кримінальному прова-

дженні або продовжити злочинну діяльність, 
а також для забезпечення виконання проце-
суальних рішень [14, с. 229].
Відповідно до ч. 1 ст. 176 КПК України 

існують такі запобіжні заходи, як: 1) особисте 
зобов’язання; 2) особиста порука; 3) застава; 
4) домашній арешт; 5) тримання під вартою 
[15].
У науці кримінального процесуального 

права визначається, що механізм криміналь-
ного процесуального регулювання теоре-
тично може функціонувати без застосування 
заходів примусу. Суб’єкти кримінального 
процесу мають певні права та обов’язки, при 
покладенні яких держава розраховує на їх 
виконання завдяки громадянській свідомості 
суб’єктів. Проте така система працюватиме 
лише за ідеальних умов. У реальному житті 
примусові заходи є дієвою та вагомою гаран-
тією виконання приписів норм закону всіма 
суб’єктами кримінального процесу.
Отже, одним із найважливіших питань у 

практиці досудового розслідування є засто-
сування запобіжних заходів як виду кримі-
нального процесуального примусу запобіж-
ного характеру, пов’язаного з обмеженням 
слідчим права особи (підозрюваного, обвину-
ваченого, засудженого) на свободу і особисту 
недоторканність. Нове кримінальне проце-
суальне законодавство України запровадило 
нову концепцію запобіжних заходів, зокрема 
реалізовано принцип змагальності сторін че-
рез участь підозрюваного, обвинуваченого, 
захисника під час вирішення судом питан-
ня про застосування запобіжних заходів, а 
також наділення їх відповідними процесу-
альними правами та обов’язками. На думку 
М.І. Карпенка та М.В. Самойлова, такий вид 
забезпечення участі осіб під час криміналь-
ного провадження, як запобіжні заходи, не 
містять факторів покарання та ставлення 
держави до затриманої особи як до злочинця 
[16, с. 101].
Підсумовуючи вищевикладене, відповід-

но до КПК України запобіжними заходами є: 
1) особисте зобов’язання; 2) особиста порука; 
3) застава; 4) домашній арешт; 5) тримання 
під вартою. Зазначимо, що сьогодні в КПК 
України щодо правової регламентації запо-
біжних заходів є ряд теоретичних питань 
та практичних проблем, які стосуються як 
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визначення понять, класифікації та особли-
востей, так і суто практичних питань застосу-
вання норм кримінального процесуального 
права відповідно до основоположних прин-
ципів права, дотримання прав та свобод 
громадян, міжнародних норм та правил сто-
совно вищезазначеного поняття. Зважаючи 
на новизну і відсутність достатньої правової 
бази та практики застосування запобіжних 
заходів у теорії кримінального процесу, це 
питання потребує доопрацювання. Пробле-
ми застосування запобіжних заходів є над-
звичайно актуальними в галузі кримінально-
го процесуального права. Загальні правила 
запобіжних заходів мають базуватися на по-
ложеннях Конституції України та ратифіко-
ваних Україною міжнародних правових ак-
тах. При застосуванні запобіжних заходів не 
повинні порушуватися права не тільки під-
озрюваного чи обвинуваченого, а й права та 
свободи інших осіб, зокрема членів сім’ї під-
озрюваного чи обвинуваченого.
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SUMMARY 
A number of problematic issues measures 

of restraint and measures toensure the criminal 
proceedings under the Criminal Procedure Code is 
analyzedin the paper. Analyzed concept of “measures 
of procedural compulsion,” singled out the special role 
precautions. Also, the article is subjected to scientifi c 
analysis of the defi nition of “preventive measures”, 
focuses on the degree of restriction of rights and 
freedoms when applied to criminal proceedings.

АНОТАЦІЯ 
У статті проаналізовано низку проблемних 

питань щодоз апобіжних заходів та заходів за-
безпечення кримінального провадження згід-
но з Кримінальним процесуальним кодексом. 
Аналізується поняття «заходи процесуального 
примусу», виокремлюється особлива роль за-
побіжних заходів. Також у статті піддається 
науковому аналізу дефініція «запобіжні захо-
ди», акцентується увага на ступені обмеження 
прав і свобод особи при їх застосуванні у кримі-
нальному провадженні.
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ÇÀÃÀËÜÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÔÀÊÒÎÐ²Â, ÙÎ 
ÂÏËÈÂÀÞÒÜ ÍÀ ÇËÎ×ÈÍÍ²ÑÒÜ Â ÐÅÃ²ÎÍ

Рівень і стан злочинності як на території 
окремого регіону, так і в державі в цілому за-
лежить від ряду соціологічних та правових 
факторів, в першу чергу – це матеріальне за-
безпечення населення, рівень культури, пси-
хологічний клімат, рівень профілактичних 
заходів з боку правоохоронних органів тощо. 
Вчені, громадські, політичні і державні 

діячі різних країн і різних часів намагали-
ся виявити причину злочинності, запропо-
нувати і здійснити такі заходи протидії пра-
вопорушенням, які б надійно захищали від 
злочинних посягань суспільство, інтереси 
держави та окремої людини. Напрямок їх 
пошуків залежав від того, що вважалося зло-
чином, чиї інтереси, насамперед, захищала 
влада, яка мораль і свідомість панували в 
суспільстві, які міри покарання вважалися 
адекватними тій шкоді, що причиняв зло-
чинець. Однак такі пошуки не досягали по-
ставлених цілей, хоча й не були марними. 
Протистояння суспільства і злочинності, як 

і протистояння добра і зла, існує стільки, 
скільки існує людська цивілізація. Позба-
витися криміналу повністю не вдалося жод-
ній країні, жодній суспільній системі в світі. 
Більше того, успіх у протидії злочинності 
інколи здавався настільки важко досяжним, 
що кримінальний феномен розпочали роз-
глядати як неминучий супутник соціально-
го розвитку: чим далі йшло суспільство по 
шляху так званого прогресу, тим більше 
зростав рівень злочинності. 
Метою статті є встановлення причин та 

умов, що сприяють зростанню злочинності 
в регіонах та на території всієї держави. Ви-
явити найбільш значимі фактори росту зло-
чинності, запропонувати модель вирішення 
проблеми динаміки зростання злочинності. 
Наголосити на важливості прийняття ді-
євих рішень з боку державних органів щодо 
вирішення проблеми стрімкого росту зло-
чинності в Україні. 
На думку О.М. Бандурки і О.О. Бандур-

ки, існує декілька причин, через які суспіль-
ству не вдається позбавитися злочинності:

- суспільство не знає всіх факторів зло-
чинності, тому не усуває їх, а ті відповідно 
продовжують генерувати злочинність;

- суспільство не знайшло способів 
ефективного впливу на ці фактори (усунен-
ня або блокування їх);

- у суспільства не вистачає можливості 
усунути криміногенні фактори, незважаючи 
на те, що і самі ці фактори, і способи ефек-
тивного впливу на них відкриті наукою та 
перевірені практикою [1, ст. 4]. 

В статье исследуются основные факторы и 
явления, влияющие на уровень и развитие пре-
ступности, как в отдельном регионе, так и на 
территории всего государства. Уделяется внима-
ние основным проблемам и причинам динамики 
роста определенных видов преступлений. Предло-
жены пути решения отдельных вопросов, возни-
кающих при выявлении и устранении факторов, 
которые влияют на преступность.

Ключові слова: злочинність, фактори, умови, 
причини, феноменологія злочинності, протидія зло-
чинності, правоохоронні органи.
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Феноменологія злочинності, досліджу-
ючи діяльність із протидії злочинності в її 
конкретних формах, передбачає необхід-
ність вивчення тих факторів, які впливають 
на вчинення всіх видів злочинів на певній 
території, у певний період часу. Тоді, коли 
злочинність – це результат дії різних обста-
вин, причин, факторів, які знаходяться у 
співвідношенні між собою, але комплексно 
впливають на феномен злочинності, створю-
ючи причинність, що її породжує. Під при-
чинністю розуміють «генетичний зв’язок 
між окремими станами видів і форм матерії 
в процесах руху і розвитку» [2, ст. 12]. Для 
дослідження повноти комплексу причин 
і факторів злочинності в регіоні необхід-
но встановити якомога більше обставин, 
причинно-наслідкових зв’язків, видимих 
і латентних умов, співвідношення тих або 
інших явищ, що впливають на стан злочин-
ності. Причини злочинності в конкретних 
її формах завжди пов’язані з конкретни-
ми умовами. В різних випадках причини і 
умови можуть виступати наслідком один 
одного, тобто одне і те саме явище може ви-
ступати як причиною, так і наслідком. Фено-
менологія злочинності в регіонах повинна 
враховувати нові реалії та пріоритети, мету 
діяльності з протидії злочинності залежно 
від конкретних умов соціально-економічно-
го і духовно-суспільного життя держави в 
цілому і окремих регіонів, зокрема. 
Мета діяльності з протидії злочинності 

повинна відображати умови, при яких вона 
буде досяжною і враховувати причини, які 
потрібно усунути або нейтралізувати. 
Досить слушною є позиція О. М. Бан-

дурки та О.М. Литвинова, які вважають, що 
мета протидії злочинності має бути сформу-
льована з урахуванням:

- по-перше, нових світоглядних пози-
цій, актуальних для даного етапу розвитку 
суспільства і держави;

- по-друге, повинна мати виражений 
прикладний синтезуючий початок у формі 
певних ідейних положень (інтеграційних 
зв’язків), наявність яких нами передбача-
ється через наш інтерес до механізму про-
тидій злочинності, що розглядається через 
призму системно-структурного підходу [3, 
ст. 53]. 

Крім того, якщо говорити конкретно, 
метою протидії злочинності має бути обме-
ження впливу негативних соціальних фак-
торів, а також негативних чинників безпо-
середнього оточення на особу, яка здатна 
вчинити злочинне діяння.
Серед причин підвищення рівня зло-

чинності, як в окремому регіоні, так і в 
державі в цілому можна виділити маргіна-
лізацію частин населення. Маргіналізіція – 
означає втрату особою соціальних зв’язків, 
які б забезпечували для неї умови життя. 
Таке явище тягне за собою зростання бід-
ності, криміналізацію суспільства та інші не-
гативні соціальні наслідки. Маргіналізм (фр. 
marginal – граничний, від латин. marginalis – 
знаходитись на краю) [4, ст. 346] – явище не 
нове, але в радянські часи воно відкрито не 
визнавалося, а ретушувалося різними понят-
тями, такими як «мінімальний прожитковий 
мінімум», «кошик споживання», «соціально 
малозабезпечені» тощо. Маргіналізація час-
тин населення пов’язана з тим, що низький 
рівень матеріальної забезпеченості, як пра-
вило призводить до погіршення здоров’я, 
дискваліфікації, депрофесіоналізації, а в під-
сумку – до деградації. Поділ суспільства на 
соціально-неоднорідні групи, зникнення 
середнього класу спричиняють появу зна-
чної кількості дезадаптованих громадян, які 
перебувають за межею бідності й на «узбіччі 
соціально-економічних процесів та створю-
ють певну групу осіб – маргіналів. Зазначені 
зміни в суспільстві супроводжуються таки-
ми негативними явищами, як наркотиза-
ція, алкоголізація населення, проституція, 
зростання кількості безпритульних та без-
робітних, психічно хворих осіб» [5, ст. 111]. 
За таких умов, зазвичай і спостерігаються 
значні зміни криміногенної ситуації в краї-
ні. Тому ми маємо прийняти до уваги досвід 
попередніх часів на території нашої держа-
ви, а також напрацювання інших країн, аби 
сприяти усуненню маргіналізіції суспіль-
ства, підтримувати і розширювати середній 
клас населення, задля недопущення згуб-
них проявів вказаного явища. 
Не можна залишати по за увагою полі-

тичну, соціальну та правову ситуацію, яка 
склалася в Україні. Так безумовним факто-
ром, що вплинув на стан злочинності в ре-
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гіонах держави стало зростання безробіття. 
На фоні вказаного явища вчиняються як ад-
міністративні проступки, так і тяжкі та осо-
бливо тяжкі кримінальні правопорушення. 
Вказану проблему не можна приховати та 
легковажно розраховувати на її мимовільне 
вирішення, адже із скороченням робочих 
місць з’являється безліч інших явищ, лікві-
дувати які надзвичайно складно – це психо-
логічна обстановка в суспільстві, відтік інте-
лектуального потенціалу держави, недовіра 
населення до влади тощо.
Дуже негативним є також відсутність на-

лежної програми із культурного виховання 
населення, особливо молоді. Адже вихован-
ня поваги до певних моральних цінностей, 
культурне збагачення кожного окремого 
громадянина об’єднує націю, а отже і ство-
рює здорове суспільство. Однак, останнім 
часом цьому питанню з боку органів дер-
жавної влади приділяється недостатньо ува-
ги. Особливо це стосується маленьких міст, 
сіл та селищ, де такі програми існують лише 
на папері, тоді, як реальне забезпечення 
органами державної влади проектів та про-
грам спрямованих на культурний розви-
ток громадян відсутнє. Вирішенням цього 
питання стало б забезпечення вказаних за-
ходів органами місцевого самоврядування, 
проте на даний час належного матеріаль-
ного забезпечення вони не мають, повно-
важення на вирішення такого роду питань 
самостійно також у них також відсутні. Тому 
часто ми спостерігаємо динаміку до зростан-
ня рівня злочинності серед молоді, особли-
во вчинення злочинів у стані алкогольного 
та наркотичного сп’яніння, збільшується 
кількість злочинів, пов’язаних з незаконним 
зберіганням, виготовленням, виробництвом 
наркотичних засобів, їх аналогів та прекур-
сорів. Проблемою в наш час виступає також 
відсутність у населення поваги і довіри до 
правоохоронних органів, часто особи вчи-
няють злочини, будучи впевненими у сво-
їй безкарності. Тоді як левова частка зако-
нослухняних громадян, по відношенню до 
яких було вчинено злочин, не звертаються 
до правоохоронних органів через ту ж недо-
віру і небажання змарнувати час. Тому ви-
никає потреба у вдосконаленні матеріально-
технічної бази правоохоронних органів, їх 

кадровій підготовці, врегулюванні взаємодії 
з іншими органами та прийнятті необхід-
них заходів. Реалії сьогодення свідчать про 
те, що існуюча за сучасних ринкових умов 
модель правоохоронних органів стає жи-
вильним середовищем для високо латентної 
корупції і злочинності, джерелом авторитар-
них тенденцій суспільного розвитку. Часто 
в діяльності правоохоронних зберігається 
зміщення балансу у захисті інтересів особи, 
суспільства і держави на користь державних 
інтересів, що іноді має наслідком нехтуван-
ня інтересами людей на користь державних 
установ, а подекуди – й певних приватних 
осіб [6]. Правоохоронні органи у нинішньо-
му вигляді потенційно можуть гальмувати 
реалізацію євроінтеграційної стратегії на-
шої держави. Зокрема, збереження функцій 
досудового слідства, а також визначення за-
вдання загального нагляду в органах про-
куратури суперечать вимогам Ради Європи 
та інших впливових європейських інститу-
цій. Наприклад, недостатньо задовольняє 
стандарти Ради Європи (стандарти ухвалені 
Резолюцією № 1402 у 1999 році) нинішній 
стан процесів реформування Служби без-
пеки України [7]. В цілому, правоохорон-
на система, яка б функціонувала на нових 
принципах, що відповідають європейським 
нормам, на сьогодні лише формується через 
розробку і впровадження нових норматив-
но-правових актів. Необхідність поступових 
реформ правоохоронної системи випливає 
з міжнародних зобов’язань України, у пер-
шу чергу, в рамках членства у Раді Європи. 
Як член організації Україна має викону-
вати цілу низку її рекомендацій. Головни-
ми з них є Рекомендація Парламентської 
асамблеї Ради Європи № 1402 (1999 р.) [8]. 
Отже, реформа – це процес перетворення, 
змін, нововведень, перебудови будь-якого 
із боків суспільного життя (порядків, інсти-
тутів, організацій), котрий не змінює засад 
існуючої соціальної системи. Зрозуміло, що 
реформи – це довго та потребує чималих ви-
трат з боку держави, але не маючи коштів, 
реформи не проводять. Однак затрачені на 
реформування ресурси повернуться з відсо-
тками на користь усього суспільства. Голо-
вне призначення реформування полягає у 
тому, щоб органи державної влади були на-
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цілені насамперед на створення належних 
умов для повноцінної реалізації громадяна-
ми своїх прав і свобод, закріплених Консти-
туцією України. 
З вищевикладеного можна зробити ви-

сновок про те, що факторів, які впливають 
на стан злочинності в окремому регіоні і 
державі в цілому дуже багато. Подолати 
злочинність – надзвичайно складно, а з 
огляду на практичні напрацювання пра-
воохоронних органів та владних структур 
багатьох держав світу навіть неможливо. 
Однак протидіяти такому явищу як зло-
чинність є безумовною потребою суспіль-
ства. Досягнути результату в напрямку 
протидії злочинності можливо лише дослі-
дивши та проаналізувавши кожен з факто-
рів, що впливає на її рівень , при цьому 
така протидія можлива лише за умови вза-
ємодії правоохоронних органів, органів 
державної влади та місцевого самовря-
дування, а також запровадження якісних 
змін в діяльність держави, у тому числі, 
шляхом реформування правоохоронної 
системи. 
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АНОТАЦІЯ 
В статті досліджуються основні фактори 

та явища, що впливають на рівень і розвиток 
злочинності, як в окремому регіоні, так і на 
території всієї держави. Приділяється увага 
основним проблемам та причинам динаміки 
росту певних видів злочинів. Запропоновано 
шляхи вирішення окремих питань, що вини-
кають при виявленні та усуненні факторів, 
що впливають на злочинність.
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ÑÓÁ’ªÊÒ Â²ÉÑÜÊÎÂÈÕ ÇËÎ×ÈÍ²Â ÇÀ 
ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÈÌ ÊÎÄÅÊÑÎÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Захист суверенітету і територіальної ці-
лісності України, забезпечення її економіч-
ної та інформаційної безпеки, згідно зі ст. 
17 Конституції України, є найважливішими 
функціями держави, справою всього Укра-
їнського народу. 
Оборона України, захист її суверенітету, 

територіальної цілісності і недоторканності 
покладаються на Збройні Сили України. За-
безпечення державної безпеки і захист дер-
жавного кордону України покладаються на 
відповідні військові формування та право-
охоронні органи держави. Організація і по-
рядок діяльності Збройних Сил, усіх інших 
військових формувань України та правоохо-
ронних органів визначаються законами [1]. 
Від стану законності та військового 

правопорядку у Збройних Силах та інших 
військових формуваннях, що діють відпо-
відно до законодавства України, залежить 
ефективність виконання покладених на них 
найважливих державних завдань. Військові 
статути, окремі закони та підзаконні норма-

тивно-правові акти в цілому досить чітко і 
достатньо повно регламентують усі сфери 
життя та діяльності Збройних Сил, інших 
військових формувань і правоохоронних 
органів України. 
На військовослужбовців покладається 

обов’язок неухильного дотримання Кон-
ституції України, законів і підзаконних ак-
тів, Військової присяги, наказів командирів 
(начальників). Усе це багато в чому визна-
чає специфіку та якість функціонування сус-
пільних відносин у сфері несення військової 
служби, а також особливості й суспільної не-
безпечності правопорушень, у тому числі й 
військових злочинів, що на них посягають.
У теорії кримінального права загально-

визнаним є те, що злочином може вважатися 
діяння, у якому присутні усі елементи складу 
злочину, а саме: об’єкт, об’єктивна сторона, 
суб’єкт, суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочи-
ну є ключовим елементом складу злочину, 
тому що саме він виконує діяння, спрямо-
вані на досягнення суспільно небезпечного 
результату.
Серед науковців дослідженням даного 

питання займались Х.М. Ахметшин, М.І. Ба-
жанов, І.Г. Богатирьов, В.О. Бодаєвський, 
Ф.С. Бражник, В.О. Бугаєв, В.О. Глуш-
ков, С.І. Дячук, О.М. Джужа, С.І. Зубков, 
О.Г. Кальман, М.І. Панов, Г.С. Семаков, 
М.С. Туркот, К.Г. Фетісенко, М.І. Хавро-
нюк, С.О. Харитонов та інші.
В даний час на сході Україні проводить-

ся Антитерористична операція. Рішення 
про її проведення було прийнято РНБО 

В данной статье исследованы признаки 
специального субъекта преступления. При-
веден статистический анализ совершения 
воинских преступлений военнослужащими. 
Проанализированы субъекты воинских пре-
ступлений в соответствии со ст. 401 УК Укра-
ины. Определены правовые статусы военнос-
лужащего, военнообязанного и резервиста.
Ключові слова: Спеціальний суб’єкт, суб’єкт 

військового злочину, військовослужбовець, військово-
зобов’язаний, резервіст.

 ÏÎËÅÃÅÍÜÊÀ Îëåíà Ðóñëàí³âíà - àñï³ðàíò êàôåäðè íàãëÿäó çà 
äîäåðæàííÿì çàêîí³â ïðè ïðîâåäåíí³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ Íàö³îíàëüíî¿ 
àêàäåì³¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè, þðèñò 3 êëàñó 

ÓÄÊ 344.1



93

Ïîëåãåíüêà Î.Ð. - Ñóá’ºêò â³éñüêîâèõ çëî÷èí³â çà Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè

України та введено на підставі Указу Прези-
дента України від 14 квітня 2014 року № 405 
«Про рішення Ради національної безпеки і 
оборони України» від 13 квітня 2014 року 
«Про невідкладні заходи щодо подолання 
терористичної загрози та збереження тери-
торіальної цілісності України» [2], тому на 
сьогодні тема суб’єкта військових злочинів є 
вельми актуальною. 
Так, згідно виступу Генерального про-

куратура України від 27 серпня 2014 року 
за період проведення антитерористичної 
операції з квітня по серпень 2014 року було 
порушено 1090 кримінальних проваджень 
за вчинені злочини у військовій сфері, роз-
почато кримінальне переслідування щодо 
4579 військовослужбовців, проти 76 вій-
ськових відкрито кримінальні проваджен-
ня за непокору, 119 – за дезертирство, 337 
– за самовільне залишення військової час-
тини або місця служби, 34 – за ухилення від 
військової служби, 344 військовослужбов-
цям працівники військової прокуратури 
вже оголосили повідомлення про підозру у 
вчиненні злочину, 25 військовослужбовців 
взято під варту, а решті обрали таку міру 
запобіжного заходу, яка не пов’язана з об-
меженням волі [3]. Відповідно до інфор-
мації заступника Генерального прокурора 
України – Головного військового проку-
рора Анатолія Матіоса станом на 16 люто-
го 2015 року розпочато 3094 провадження 
про кримінальні правопорушення, вчинені 
3756 військовослужбовцями. З тієї ж ка-
тегорії 1696 кримінальних проваджень за 
фактами дезертирства щодо 2342 військо-
вослужбовців, 871 – за фактами самовільно-
го залишення служби щодо 1094 військо-
вослужбовців, 108 – за фактами непокори 
щодо 227 військовослужбовців, а також 24 
за фактами ухилення від військової служ-
би іншим способом щодо 24 військовос-
лужбовців. Повідомлено про підозру 362 
військовослужбовцям, щодо 332 – обвину-
вальні акти направлено до суду. Стосов-
но 18 військовослужбовців судом обрано 
запобіжний захід у вигляді тримання під 
вартою [4]. Вищенаведений статистичний 
аналіз вчинення військових злочинів свід-
чить про тенденцію їх стрімкого зростання, 
так як у 2007 р. їх було зареєстровано 508, 

у 2008 р. – 450, у 2009 р. – 442, у 2010 р. – 
551, у 2011 р. – 493, у 2012 р. 352 [5, с. 113].
Відповідно до ч. 1 ст. 18 Кримінально-

го кодексу України (надалі – КК України) 
суб’єктом злочину є фізична осудна особа, 
яка вчинила злочин у віці з якого відповідно 
до КК України може наставати криміналь-
на відповідальність [6]. Тобто згідно теорії 
кримінального права суб’єкт злочину харак-
теризується наявністю таких обов’язкових 
ознак як: фізична особа вказує на те, що 
злочин може вчинити лише людина, досяг-
нення віку кримінальної відповідальності 
за загальним правилом настає з 16 років та 
осудність – це здатність особи під час вчи-
нення злочину усвідомлювати свої дії (безді-
яльність) і керувати ними.
Крім загального існує ще і спеціальний 

суб’єкт. Згідно ч. 2 ст. 18 КК України, спеці-
альним суб’єктом злочину є фізична осудна 
особа, яка вчинила у віці, з якого може на-
ставати кримінальна відповідальність зло-
чин, суб’єктом якого може бути лише певна 
особа [6]. Тобто, суб’єкт злочинів перед-
бачених в Розділі XIX КК України проти 
встановленого законодавством порядку не-
сення або проходження військової служби 
є спеціальний. Спеціальні ознаки можуть 
характеризувати, наприклад, правовий стан 
особи, яка вчинила злочин, службовий стан 
особи, професію, колишню антисоціальну 
діяльність, родинно-сімейні зв’язки тощо 
[7, c. 101]. Ознаки спеціального суб’єкта до-
повнюють загальне поняття, тому завжди 
є додатковими [8, c. 94]. Суб’єктом зазна-
чених злочинів можуть бути особи, на яких 
держава покладає обов’язки, невиконання 
або несумлінне виконання яких у низці ви-
падків може викликати тяжкі наслідки, що 
свідчить про підвищену небезпеку таких 
злочинів [9]. 
Перелік спеціальних суб’єктів військо-

вих злочинів передбачений у ст. 401 КК 
України є вичерпний. Особи не зазначені 
у даній нормі не є суб’єктами військових 
злочинів. Згідно із ч. 2 ст. 401 КК України 
суб’єктами військових злочинів є військо-
вослужбовці Збройних Сил України, Служ-
би безпеки України, Державної прикор-
донної служби України, внутрішніх військ 
Міністерства внутрішніх справ України та 



Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

94Ïðàâî.ua ¹ 3, 2015

інших військових формувань, утворених 
відповідно до законів України, Державної 
спеціальної служби транспорту, а також 
військово-зобов’язані під час проходжен-
ня ними навчальних (чи перевірних) або 
спеціальних зборів, інші особи, визначені 
законом. На нашу думку, необхідно допо-
внити вищенаведену статтю КК України 
військовослужбовцями Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту інформації. 
Оскільки згідно зі ст. 14 Закону України 
«Про державну службу спеціального зв’язку 
та захисту інформації України», на військо-
вослужбовців Служби покладено виконання 
обов’язків, пов’язаних із реалізацією контр-
розвідувальних та правоохоронних функ-
цій. З огляду на викладене вважаємо, що 
Державна служба спеціального зв’язку та 
захисту інформації України, не будучи пра-
воохоронним військовим формуванням де-
юре, де-факто ним є. 
Окрім цього, треба зазначити, що чин-

ний КК України не визначає того, хто є вій-
ськовослужбовцем, військовозобов’язаним, 
резервістом відповідь на дане питання міс-
тять інші нормативно-правові акти, що в 
свою чергу ускладнюють реалізацію меха-
нізму притягнення особи до кримінальної 
відповідальності.
Так, поняття «військовослужбовець» 

міститься в положеннях ст. 1 Закону Укра-
їни «Про військовий обов’язок і військову 
службу». Військовослужбовець – особа, яка 
проходить військову службу. Окрім цього, 
відповідно до ст. 2 вищезазначеного закону 
військовослужбовець визначається як гро-
мадянин України, який виконує загальний 
військовий обов’язок або службу на конкурс-
но-контрактній основі в Збройних Силах 
України та інших військових формуваннях, 
придатний за станом здоров’я та віком до 
цієї професійної діяльності, пов’язаної із за-
хистом Вітчизни [10]. Отже, однією із специ-
фічних ознак суб’єктів військових злочинів 
є та, що вони під час вчинення військового 
злочину повинні перебувати на військовій 
службі у Збройних Силах України чи інших 
збройних формуваннях України.
Таким чином, особлива частина Роз-

ділу XIX КК України не відносить до 
категорії суб’єктів військових злочинів 

військовозобов’язаних та резервістів згідно 
Закону України «Про військовий обов’язок 
та військову службу». Єдиною умовою 
для того, щоб ці особи могли вважатися 
суб’єктами військових злочинів, – це вчи-
нення ними такого злочину під час про-
ходження військової служби у збройних 
формуваннях, зазначених у нормативно-
правових актах, оскільки в такому разі вони 
автоматично переходять до категорії вій-
ськовослужбовців.
Згідно ст. 1 Закону України «Про вій-

ськовий обов’язок та військову службу»: 
військовозобов’язані – це особи, які перебу-
вають у запасі для комплектування Зброй-
них Сил України та інших військових фор-
мувань на особливий період, а також для 
виконання робіт із забезпечення оборони 
держави; резервісти – це особи, які в добро-
вільному порядку проходять службу у вій-
ськовому резерві Збройних Сил України, ін-
ших військових формувань і призначені для 
їх комплектування у мирний та воєнний час. 
Тому ми вважаємо, що до переліку суб’єктів 
військових злочинів потрібно включити 
військовозобов’язаних і резервістів [11].
Судова і слідчо-прокурорська практика 

свідчить про те, що злочини проти поряд-
ку проходження або (та) несення військо-
вої служби можуть бути вчинені різними 
категоріями військовослужбовців та при-
рівняних до них осіб. Зокрема, суб’єктом 
самовільного залишення військової частини 
є військовослужбовець, дезертирства – вій-
ськовослужбовець та військовозобов’язаний 
(резервіст) при проходженні військових збо-
рів, суб’єктом недбалого ставлення до вій-
ськової служби є військова службова особа. 
Однак, розглядаючи злочин передбачений 
ч. 1 ст. 428 КК України, у формі залишення 
гинучого військового корабля командиром, 
який не виконав до кінця своїх службових 
обов’язків, заслуговує на увагу думка М.С. 
Туркота про те, що суб’єктом наведеного 
злочину виступає спеціально визначена, 
уточнена військова службова особа – ко-
мандир морського військового судна. Тобто 
йдеться не просто про спеціального, а спе-
ціального уточненого суб’єкта злочину [12]. 
Таким чином, підсумовуючи все вищеви-

кладене, можемо відмітити, що трактування 
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суб’єкта військового злочину показало, що він 
має деякі особливості, котрі регламентуються 
не кримінальним законодавством, а законо-
давством військової сфери, та які необхідно 
враховувати під час кваліфікації злочинів пе-
редбачених Розділом XIX КК України.
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SUMMARY 
In this article the special characteristics of the 

perpetrator. Shows statistical analysis committing 
war crimes soldiers. Special subjects analyzed for 
war crimes under Art. 401 of the Criminal Code 
of Ukraine defi nes the legal status of servicemen, 
conscripts and reservists.

АНОТАЦІЯ 
В даній статті досліджені ознаки спеці-

ального суб’єкта злочину. Наведено статис-
тичний аналіз вчинення військових злочинів 
військовослужбовцями. Проаналізовано пе-
релік спеціальних суб’єктів військових зло-
чинів відповідно до ст. 401 КК України. Ви-
значені правові статуси військовослужбовця, 
військовозобов’язаного та резервіста.
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ÎÁ’ªÊÒ ÇËÎ×ÈÍÓ ÏÐÈ ÏÐÈÌÓØÓÂÀÍÍ² 
ÄÎ ÂÑÒÓÏÓ Ó ÑÒÀÒÅÂÈÉ ÇÂ’ßÇÎÊ

Постановки проблеми
Насамперед зазначимо, що на сьогодні 

в теорії кримінального права питання про 
сутність об’єкта залишається чи не най-
більш дискусійним. Правильне визначення 
об’єкта, який є найважливішим елементом 
складу злочину, має вирішальне значення 
для юридичної оцінки при кваліфікації.

Наукові розробки
В останні роки в науковій доктрині пи-

танню об’єкта злочину присвячено чимало 
праць. Зокрема, його дослідженням займа-
лись А. В. Агафонов, Ю. В. Александров, 
Л. А. Андреева, М. И. Бажанов, І. О. Бан-
дурка, В. И. Борисов, Л. П. Брич, Л.Д. Гаух-
ман, В. К. Глістін, А. А. Дудоров, А. Н. Каме-
нева, Т. В. Кондратова, Н. І. Коржанський, 
О. В. Крючкова, В. В. Кузнецов, Т. Д. Лись-
ко, Д. Б. С. Нікіфоров, П. Москаль, А.А. Пі-

онтковський А. А. Свитличный, Н. А. Озо-
ва, Н. А. Семикин, В. В. Сташис, Я. В. Тацій, 
Н. И. Хавронюк, А. П. Холод, С. Д. Цэнгэл, 
С. В. Чмут, П. Л. Фріс, А. П. Шеремет, та 
інші. Наукові праці цих авторів є важли-
вим надбанням для кримінального права 
в цілому та є фундаментом для визначення 
основних тенденцій розвитку, що стосуєть-
ся суспільних відносин у сфері статевої сво-
боди і статевої недоторканості особи.

Метою представленої статті є комплек-
сний теоретичний аналіз доктринального 
тлумачення вчення про об’єкт злочину та 
об’єкт кримінально-правової охорони сус-
пільних відносин щодо статевої свободи та 
статевої недоторканості особи та визначен-
ня безпосереднього об’єкту злочину, відпо-
відальність за вчинення якого передбачено 
ст. 154 КК України.

Виклад основного матеріалу
Зважаючи на значущість теоретичної 

розробки питання про об’єкт злочину, слід 
зауважити, що серед учених-криміналістів 
відсутнє єдине бачення того, що складає 
зміст даного поняття. В основу наукової 
дискусії щодо визначення змісту об’єкта 
злочину було покладено його бачення в 
різному ракурсі, у тому числі через систему 
його складових, а також різниці в обсягах 
понять «об’єкт злочину» та «об’єкт кримі-
нально-правової охорони».
Найбільш розробленою вважається тео-

рія об’єкта злочину як суспільних відносин, 

Проанализированы точки зрения от-
носительно объекта преступления, которые 
сложились в современной доктрине уголовного 
права. Автором отстаивается концепция объ-
екта преступления как общественных отно-
шений. Рассмотрены проблемные вопросы по 
определению объекта преступления склонения 
к вступлению в половую связь. Определено не-
посредственный объект, ответственность за 
который предусмотрено ст. 154 УК Украины.

Ключові слова: об’єкт злочину, об’єкт криміналь-
но-правової охорони, безпосередній об’єкт, суспільні 
відносини, статева свобода, статева недоторка-
ність, примушування до вступу у статевий зв’язок.

 ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÑÜÊÀ ²ðèíà Âëàäèñëàâ³âíà - àä’þíêò Õàðê³âñüêîãî 
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ, êàï³òàí ì³ë³ö³¿ 

ÓÄÊ 343.54 (477)
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яка була започаткована у 1925 році А. А. Пі-
онтковським, який виходячи із загального 
вчення про злочин, вказував, що «об’єктом 
будь-якого злочинного посягання виступа-
ють суспільні відносини, охоронювані апа-
ратом кримінально-правового примусу» [1, 
с. 120-130]. Разом з цим, він зазначав, що 
«будь-який злочин прямо або опосеред-
ковано посягає на соціалістичні суспільні 
відносини. Однак, слід визнати, що безпо-
середнім об’єктом посягання при вчиненні 
ряду злочинів можуть бути не самі суспільні 
відносини, а їх елементи: їх матеріальне ви-
раження – при посяганні на соціалістичну 
та приватну власність, їх суб’єкти – при по-
сяганні на особу радянського громадянина 
[2, с. 116].
Обґрунтованою є позиція В.Я. Тація, 

який вважає, що «вчиняючи злочин, здій-
снюючи посягання на суспільні відносини, 
особа завжди заподіює шкоду, знищує або 
пошкоджує (змінює) об’єкт, що піддається 
такому впливу» [3, с. 9].
Окремої уваги заслуговує робота з до-

слідження структурних елементів суспіль-
них відносин проведена Б. С. Нікіфоровим, 
який дійшов висновку, що до них слід від-
носити: 1) учасників (суб’єктів) суспільних 
відносин; 2) відносини між цими учасника-
ми; 3) умови правильного функціонування 
соціального установлення [4]. Однак, саме 
останній структурний елемент викликав 
сумніви в правильності вказаної трьох-
елементної структури, через те, що умови 
життя, існування чогось, у тому числі сус-
пільних відносин, знаходяться поза самим 
предметом (явищем) та не є його складо-
вою частиною [3, с. 10].
Подібна позиція щодо об’єкта злочину 

як суспільних відносин підтримується та-
кож М. Й. Коржанським [6], В. К. Глістіним 
[7], М. І. Бажановим [8], В. Я. Тацієм [3] та 
іншими, які під суспільними відносинами 
розуміли «визначені зв’язки між суб’єктами 
відносин, що складаються в процесі їх ма-
теріальної чи духовної діяльності» [3, с. 14].
В статті автор буде спиратися на най-

більш розроблену та поширену в теорії 
кримінального права концепцію об’єкт 
злочину – суспільні відносини, тобто від-
носини, на які посягає злочин, завдаючи їм 

певної шкоди, і які поставлені під охорону 
закону про кримінальну відповідальність. 
Слід приєднатись до аргументів, які наве-
дено В. В. Кузнєцовим: «благо», «цінності», 
«сфери життєдіяльності людей» означають 
умови існування суспільних відносин і за-
безпечуються суспільними відносинами, ці 
суспільні відносини забезпечують найбільш 
суттєві блага й інтереси особи, охороняють-
ся кримінальним правом і представляють 
собою об’єкти злочинів [8, с. 78]. Винна 
особа, посягаючи на «блага», «цінності», «ін-
тереси», «права, свободи й законні інтереси 
людини і громадянина» впливає на окремі 
елементи суспільних відносин (суб’єктів 
відносин, предмет, з приводу якого існують 
відносин або соціальний зв’язок), що у по-
дальшому викликає руйнацію суспільних 
відносин через втрату чи пошкодження їх 
окремих складових. 
Окрему увагу необхідно звернути на 

співвідношення понять «об’єкт злочину» 
та «об’єкт кримінально-правової охоро-
ни». У науці кримінального права катего-
рії «об’єкт злочину» та «об’єкт криміналь-
но-правової охорони» окремими вченими 
вважаються ідентичними [9, с. 289-290] або 
тотожними, а їх використання залежить від 
сфери розгляду проблеми [10,с. 16].
Тож, ці поняття не є тотожними, од-

нак, як правило, відбувається збіг родово-
го об’єкту та об’єкту кримінально-правової 
охорони, адже законом про кримінальну 
відповідальність поставлено під охорону 
групу суспільних відносин. Наприклад, 
статева свобода та статева недоторканість 
особи, у разі посягання на них, виступають 
в якості об’єкта злочину чи об’єкта кримі-
нально-правового захисту та є невід’ємною 
частиною складу злочину, передбаченого 
ст. 154 КК України. Об’єктом кримінально-
правової охорони є право особи на свободу 
та особисту недоторканність, а саме його 
частина – статева свобода та статева недо-
торканість, яка є благом, що надана кожно-
му громадянину з його народження та ав-
томатично поставлена під охорону закону 
про кримінальну відповідальність.
Найбільш поширеною у кримінально-

правовій літературі є класифікація об’єктів 
злочину за двома критеріями: 
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1) за обсягом чи ступенем узагальнен-
ня суспільних відносин, які поставлені під 
охорону законом про кримінальну відпо-
відальність та виступають об’єктами злочи-
нів (класифікація «за вертикаллю»);

2) за соціально-правовою значущістю 
чи важливістю суспільних відносин, які 
поставлені під охорону законом про кри-
мінальну відповідальність та яким завдає 
шкоди конкретний злочин (класифікація 
безпосередніх об’єктів «за горизонталлю») 
[11, с. 102-104; 12, с. 71-74;13, с. 104-105].
Норма, якою передбачено відповідаль-

ність за примушування до вступу в статевий 
зв’язок включена до ст. 154 Кримінального 
кодексу (далі КК) України «Примушування 
до вступу в статевий зв’язок» і міститься у 
Розділі IV Особливої частини – «Злочини 
проти статевої свободи та статевої недо-
торканості особи». Таким чином, «статева 
свобода і статева недоторканність» висту-
пають системою тотожних, однорідних, 
взаємопов’язаних та взаємообумовлених 
груп суспільних відносин, що охороня-
ються нормами розділу IV Особливої час-
тини КК України, та виступають родовим 
об’єктом статевих злочинів [14, с. 453].
Найвужчим за обсягом видом об’єкту 

злочину за «вертикальною класифікацією» 
є безпосередній об’єкт. У науці криміналь-
ного права під безпосереднім об’єктом 
розуміють конкретні суспільні відносини, 
поставлені під охорону законом про кримі-
нальну відповідальність, на які посягає зло-
чин і яким заподіюється шкода або створю-
ється загроза її заподіяння.
У складі злочину, що є предметом даної 

статті, безпосередніми об’єктами злочину, 
альтернативно, виступають статева свобо-
да або статева недоторканість, що залежить 
від того, чи досягла потерпіла особа, на мо-
мент вчинення злочину, статевої зрілості. 
Вказана теза, у більш конкретному виді, 
підтверджується і науковцями: «статева не-
доторканність є об’єктом статевого злочи-
ну щодо неповнолітнього, а статева свобода 
потерпає виключно у випадках вчинення 
статевих злочинів «відносно дорослих осіб» 
[15, с. 21].
Під статевою свободою, як правило, ро-

зуміється право повнолітньої особи само-

стійно обирати собі статевого партнера для 
зносин і не допускати будь-якого примусу. 
Статева свобода, по-перше, є природ-

ним правом жінки або чоловіка, які дося-
гли повноліття; по-друге, передбачає стате-
ві зносини за обопільною згодою партнерів 
(добровільно, без примусу, насильства); по-
третє, не має обмежень щодо статі партне-
ра та форм задоволення статевої пристрас-
ті; по-четверте, не повинна порушувати 
законні права і інтереси інших осіб, держа-
ви та суспільства. Тому не мають статевої 
свободи особи певного віку та стану: пси-
хічно хворі особи, які визнані судом неді-
єздатними, особи, які не досягли певного 
віку чи статевої зрілості [14, с. 453].
Статева недоторканність полягає у забо-

роні будь-якого неправомірного втручання 
у сферу статевих відносин малолітньої або 
неповнолітньої особи. Якщо питання про 
статеву свободу не викликає суперечностей 
серед вчених, то питання статевої недотор-
каності та її співвідношення зі статевою сво-
бодою вирішується не однаково, при цьому 
окремими вченими порушується питання 
про те, що статева недоторканість охоплює 
за «своїм об’ємом» статеву свободу.
Не вдаючись до дискусії щодо обсягу та 

співвідношення понять статева свобода та 
статева недоторканість, найбільш вдалим, 
на думку автора, є підхід запропонований 
В. В. Сташисом та М. І. Бажановим, що 
пов’язують статеву недоторканність із абсо-
лютною забороною будь-якого втручання у 
статеву сферу особи, яка не набула статевої 
свободи [16, с. 155]. 
Вказана позиція була конкретизована 

О. О. Світличним та П. В. Хряпінським, 
які вказують, що «саме суспільні відносини 
із забезпечення абсолютної інформаційної 
(психічної) та тілесної (фізичної) статевої 
недоторканості неповнолітньої особи, на-
самперед, ставляться під охорону кримі-
нально-правовими засобами» [17, с. 85].
Статева свобода та статева недоторкан-

ність є самостійними об’єктами криміналь-
но-правової охорони в межах права особи 
на свободу та особисту недоторканність. 
Безпосередній об’єкт злочину, відповідаль-
ність за вчинення якого передбачено ст. 
154 КК України, є альтернативним. Так, 
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об’єктом злочину можуть виступати сус-
пільні відносини, які забезпечують статеву 
свободу жінки або чоловіка при їх приму-
шуванні до вступу до статевих стосунків, 
а у випадку примушування до статевих 
стосунків осіб, що не досягли певного віку 
статевої зрілості, безпосереднім об’єктом 
виступають суспільні відносини, що забез-
печують статеву недоторканність.
У теорії кримінального права, крім по-

ділу об’єктів злочину «за вертикаллю» існує 
також поділ безпосереднього об’єкта «за го-
ризонталлю». Указаний поділ обумовлений 
тим, що окремі злочинні діяння можуть 
одночасно посягати на два безпосеред-
ніх об’єкти, у таких випадках іде мова про 
двооб’єктні або багатооб’єктні злочини.
Як вже було вказано, основними без-

посередніми об’єктами складів злочинів, 
відповідальність за вчинення яких перед-
бачено ст. 154 КК України, є статева свобо-
да або статева недоторканість, тобто ті сус-
пільні відносини, які насамперед поставив 
під охорону законодавець, приймаючи за-
кон про кримінальну відповідальність. До-
датковими безпосередніми об’єктами у цих 
складах злочинів є ті суспільні відносини, 
яким поряд з основним об’єктом, лише по-
руч з ним, заподіюється чи створюється за-
гроза заподіяння шкоди.
У теорії кримінального права визна-

ється, що додатковий безпосередній об’єкт 
може бути двох видів: обов’язковий та фа-
культативний.
У той час, як основний (головний) без-

посередній об’єкт злочину в кримінально-
му провадженні повинен встановлюватися 
обов’язково, що необхідно для правиль-
ної кваліфікації злочину, визначення 
обов’язкових і факультативних додаткових 
безпосередніх об’єктів конкретизує склад 
певного злочину, дозволяє відмежувати 
його від суміжних складів, має значення 
для індивідуалізації покарання, а також, у 
разі необхідності, для визначення підстав 
кваліфікації вчиненого за сукупністю.
Виходячи зі змісту диспозиції, описаної 

у ч. 1 ст. 154 КК України, можна зробити 
висновок, що застосоване законодавцем 
формулювання «особа, від якої жінка чи 
чоловік матеріально або службово залежні» 

передбачає можливість впливу на основний 
безпосередній об’єкт лише через викорис-
тання існуючих між винною та потерпілою 
особою відносин, які базуються на майно-
вих чи службових інтересах або обов’язках 
потерпілої особи. Тобто в даному випадку 
відсутність таких «відносин залежності» ав-
томатично виключає склад злочину, тому, 
на наш погляд, вони повинні визнаватися 
додатковим обов’язковим об’єктом. На-
явна між винною і потерпілою особою за-
лежність підтверджує факт існування між 
сторонами правовідносин, які виникають 
(існують) у зв’язку з їх включенням до різ-
них сфер життєдіяльності (сім’я, виробнича 
діяльність тощо).
На необхідність, у тому числі криміналь-

но-правового захисту суспільних відносин, 
які виникають через певну залежність, вка-
зано у Законі України «Про забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоло-
віків». Відповідно до ст. 24 вказаного зако-
ну (Відповідальність за порушення законо-
давства про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків), особи, ви-
нні в порушенні вимог законодавства про 
забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків, несуть цивільну, адміні-
стративну та кримінальну відповідальність. 
Порушення, які посягають на суспільні від-
носини, що виникають з приводу забезпе-
чення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків, пов’язуються з сексуальними до-
маганнями, під якими, згідно ст. 1 Закону 
України «Про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків» розуміють-
ся «дії сексуального характеру, виражені 
словесно (погрози, залякування, непри-
стойні зауваження) або фізично (доторкан-
ня, поплескування), що принижують чи об-
ражають осіб, які перебувають у відносинах 
трудового, службового, матеріального чи 
іншого підпорядкування» [18].
У якості додаткових обов’язкових 

об’єктів, які визначено у законі про кримі-
нальну відповідальність альтернативно і які 
зазнають шкоди поряд з основним безпосе-
реднім, слід визнавати суспільні відносини, 
що забезпечують захист майнових інтересів 
(у першу чергу неповнолітніх та осіб, від-
носно яких встановлені опіка чи піклуван-
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ня з боку винної особи), а також суспільні 
відносини у сфері службової діяльності (зо-
крема, в частині підпорядкованості, яка 
виникає через виконання, як правило, ви-
нною особою обов’язків пов’язаних з орга-
нізаційно-розпорядчою діяльністю або ін-
тереси служби взагалі).
Формулюючи диспозицію ст. 154 КК 

України, законодавцем поставлено під охо-
рону лише частину достатньо цінних сус-
пільних відносин, яким насправді може 
спричинятися шкода посяганнями, перед-
баченими аналізованою нормою, у резуль-
таті чого в забезпеченні кримінально-пра-
вової охорони утворилися прогалини. Так, 
звуження кола суспільних відносин (зако-
ном передбачено використання винною 
особою лише матеріальної або службової за-
лежностей), яким може завдаватися шкода 
при такій формі примушування, викликає 
труднощі у визначенні обсягу заподіяної 
шкоди (кола суспільних відносин) та право-
застосуванні. Зокрема, це стосується форм 
залежності, які за законодавством закор-
донних держав прийнято називати іншими 
(наприклад, у ст. 151 КК Азербайджанської 
Республіки, ч. 1 ст. 170 КК Республіки Бі-
лорусь, ст. 140 КК Республіки Вірменія, ст. 
139 КК Республіки Грузія, ст. 123 КК Респу-
бліки Казахстан, ст. 123 КК Киргизької рес-
публіки, ст. 161 КК Латвійської Республіки, 
ст. 133 КК Російської Федерації, ст. 140 КК 
Республіки Таджикистан), що виникають, 
зокрема, у сімейних стосунках (між подруж-
жям, між дітьми та батьками, між опікуном 
або піклувальником та особами, відносно 
яких встановлені опіка чи піклування і т.і.) 
чи професійній діяльності (відносини, що 
виникають, наприклад, між хворим та па-
цієнтом, між особою, що відбуває покаран-
ня та адміністрацією установи і т.і.) тощо. 
У даних випадках, наявна прогалина, що 
відноситься до сфери об’єкта криміналь-
но-правової охорони та його обсягу. Адже 
і міжнародно-правові документи сферу від-
носин залежності трактують більш широко, 
під захист повинно бути поставлено більше 
за обсягом (ніж передбачено чинним за-
конодавством) коло суспільних відносин, 
які забезпечують свободу та особисту не-
доторканність: «з метою захисту дітей від 

усіх форм фізичного та психологічного на-
сильства, образи чи зловживань, відсутнос-
ті піклування чи недбалого і брутального 
поводження та експлуатації, включаючи 
сексуальні зловживання, з баку батьків, за-
конних опікунів чи будь-якої іншої особи, 
яка турбується про дитину (ст. 19 Конвен-
ції про права дитини)[19], крім цього, на-
приклад, насильством щодо жінок охоплю-
ються: a) фізичне, статеве та психологічне 
насильство, що має місце в сім’ї, включно 
нанесення побоїв, статевий примус дівча-
ток у сім’ї, насильство, пов’язане з при-
даним, зґвалтування дружини чоловіком, 
пошкодження жіночих статевих органів та 
інші традиційні види практики, спричиня-
ючи збитки жінкам, лікарське насильство 
та насильство, пов’язане з експлуатацією; 
b) фізичне, статеве та психологічне насиль-
ство, що має місце в суспільстві в цілому, 
включно зґвалтування, статевий примус, 
статеве домагання та залякування на робо-
ті, в навчальних закладах та в інших місцях, 
торгівлю жінками і примус до проституції; 
c) фізичне, статеве та психологічне насиль-
ство з боку чи при потуранні держави, де 
б воно не відбуваюся (ст. 2 Декларації про 
викорінення насильства відносно жінок)
[24] тощо.
Тобто, одночасно з посяганням на осно-

вний безпосередній об’єкт (статева свобод 
або статева недоторканість) шкода може за-
вдаватися ще і додатковим об’єктам: сімей-
ним відносинам, відносинам моральності, 
суспільним відносинам, які виникають з 
приводу здійснення професійної діяльності 
тощо, що потребує законодавчого врегулю-
вання. 
Розглядаючи механізм заподіяння шко-

ди основному безпосередньому об’єкту 
(статева свобода або статева недоторка-
ність), винна особа ставить його під загрозу 
заподіяння шкоди шляхом впливу на інші 
об’єкти – суспільні відносини, що забезпе-
чують захист майнових інтересів, суспільні 
відносини у сфері службової діяльності, сі-
мейні відносини, відносини у сфері мораль-
ності, суспільні відносини, що виникають з 
приводу здійснення професійної діяльності 
тощо, при цьому також ставлячи їх під за-
грозу заподіяння шкоди або взагалі руйну-
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ючи їх. При цьому у механізмі злочинного 
посягання вказані суспільні відносини яв-
ляють собою так би мовити «первинний 
об’єкт» заподіяння шкоди, в той час як ста-
тева свобода або статева недоторканість є 
«кінцевим» та основним об’єктом, на який 
винний спрямовує посягання, усвідомлю-
ючи при цьому, що відсутність певної за-
лежності унеможливлює такий тиск на по-
терпілу особу. Таким чином, заподіяння 
шкоди суспільним відносинам, що забезпе-
чують захист майнових інтересів, суспіль-
ним відносинам у сфері службової діяль-
ності, сімейним відносинам, відносинам у 
сфері моральності, суспільним відносинам, 
що виникають з приводу здійснення про-
фесійної діяльності тощо, є засобом, необ-
хідним, відповідно до уявлень винного, для 
створення загрози головному об’єктові. Ця 
обставина визначає характер суспільної не-
безпечності аналізованого злочину та слу-
жить для відмежування його від суміжних 
статевих кримінальних правопорушень. 
Слід зазначити, що на питання більш 

широкого кола діянь, які посягають на 
сферу статевих стосунків і якими заподі-
юється шкоди моральності вказувала і І. 
О. Бандурка, яка розглядаючи питання 
примушування до участі у створенні по-
рнографічних предметів, вказує на те, що 
при примушуванні типовим безпосереднім 
основним об’єктом складу злочину у бага-
тьох випадках є саме статева свобода, а ста-
тева моральність є типовим безпосереднім 
додатковим об’єктом [21, с. 12].
У складах злочинів, передбачених у 

ч. 2 ст. 154 КК України також можна ви-
ділити додаткові об’єкти злочину, які ви-
значено альтернативно. Такими об’єктами 
слід визнавати: суспільні відносини влас-
ності – якщо дії були поєднані з погрозою 
знищення, пошкодження або вилучення 
майна потерпілої (потерпілого) чи її (його) 
близьких родичів або членів її (його) сім’ї, а 
також честь та гідність, якщо дії були поєд-
нані з погрозою розголошення відомостей, 
що ганьблять потерпілу (потерпілого) чи її 
(його) близьких родичів або членів її (його) 
сім’ї.
Слід наголосити на тому, що, крім 

близьких родичів, у вказаній нормі, погро-

зи також можуть стосуватися і членів сім’ї, 
адже згідно ст. 3 Кримінального процесу-
ального кодексу України, ці категорії осіб 
є рівноправними та вплив на них здійснює 
однаковий, як і на близьких потерпілому, 
тиск на потерпілого. Близькими родичами 
або членами сім’ї визнаються чоловік, дру-
жина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, 
дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рід-
на сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, 
внучка, правнук, правнучка, усиновлювач 
чи усиновлений, опікун чи піклувальник, 
особа, яка перебуває під опікою або піклу-
ванням, а також особи, які спільно прожи-
вають, пов’язані спільним побутом і мають 
взаємні права та обов’язки, у тому числі 
особи, які спільно проживають, але не пе-
ребувають у шлюбі [22].

Висновки
Статева свобода та статева недоторкан-

ність є самостійними об’єктами криміналь-
но-правової охорони в межах права особи 
на свободу та особисту недоторканність. 
Безпосередній об’єкт злочину, відповідаль-
ність за вчинення якого передбачено ст. 
154 КК України, є альтернативним. Так, 
об’єктом злочину можуть виступати сус-
пільні відносини, які забезпечують статеву 
свободу жінки або чоловіка при їх приму-
шуванні до вступу до статевих стосунків, 
а у випадку примушування до статевих 
стосунків осіб, що не досягли певного віку 
статевої зрілості, безпосереднім об’єктом 
виступають суспільні відносини, що забез-
печують статеву недоторканність.
Одночасно з посяганням на основний 

безпосередній об’єкт, шкода альтернативно 
завдається і додатковим об’єктам, якими, 
крім суспільних відносин, що забезпечують 
захист майнових інтересів та суспільних 
відносин у сфері службової діяльності, є сі-
мейні відносини, відносини у сфері мораль-
ності, суспільні відносини, що виникають з 
приводу здійснення професійної діяльності 
тощо, що потребує законодавчого врегулю-
вання.
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SUMMARY 
Here is held the analysis of points of view 

regarding the object of the crime, which have 
emerged in the modern doctrine of criminal law. 
The author nominates the concept of crime as 
an object of public relations. The problems are 
considered concerning the defi nition of the object of 
the crime of violent coercion to sexual relations. The 
direct object of crime is defi ned, the responsibility 
for its execution is monitored under Art. 154 of the 
Criminal Code of Ukraine.

АНОТАЦІЯ 
Проведено аналіз точок зору щодо об’єкту 

злочину, які склалися у сучасній доктрині 
кримінального права. Автором відстоюється 
концепція об’єкта злочину як суспільних від-
носин. Розглянуто проблемні питання щодо 
визначення об’єкта злочину примушування до 
вступу у статевий зв’язок. Визначено безпосе-
редній об’єкт злочину, відповідальність за вчи-
нення якого передбачено ст. 154 КК України.
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Постановка проблеми
При розслідуванні злочинів у слідчій 

практиці нерідко виникає необхідність 
отримання різного роду зразків для про-
ведення експертизи. Отримані зразки слу-
гують об’єктами, що використовуються 
для порівняльного дослідження з іншими 
об’єктами, – речовими доказами, докумен-
тами, живими людьми і трупами з метою 
ідентифікації або встановлення групової 
належності [1, с. 507]. Значну їх частку 
утворюють біологічні зразки – об’єкти кро-
ві, інших тканин та виділень. 
Значний інтерес при дослідженні зраз-

ків для експертизи викликає питання про 
їх сутність та юридичну природу, оскільки 
як із самого початку проведення таких до-
сліджень, так і у сучасний час, зокрема піс-
ля прийняття нового КПК України, одно-
значної відповіді на нього не знайдено.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Ґрунтовне дослідження цієї пробле-
ми вперше здійснив видатний російський 

вчений В.А. Жбанков, який тривалий час 
вивчав її та у 1967 році захистив кандидат-
ську дисертацію на тему “Получение и ис-
пользование образцов для сравнительного 
исследования” [2], а у 1969 році видав на-
вчальний посібник “Образцы для сравни-
тельного исследования в уголовном судо-
производстве”.
Наукові доробки В.А. Жбанкова щодо 

тактики відібрання зразків для експерт-
ного дослідження залишались основними 
рекомендаціями для слідчо-оперативних 
органів до 90-х років минулого століття, 
оскільки надалі окремих досліджень на 
монографічному рівні цієї проблематики 
не проводилось, а звернулись до цієї теми 
криміналісти вже з розпадом СРСР та при-
йняттям нових КПК відповідних держав 
пострадянського простору. 
Істотний внесок у розробку питань 

отримання зразків для проведення екс-
пертизи зробили такі вчені, як Р.С. Бєлкін, 
В.О. Гавриков, В.І. Галаган, Н.І. Должен-
ко, А.В. Дулов, В.О. Жбанков, Ю.А. Ку-
дрявцева, Л.І. Мандрик, О.П. Рижаков та 
інші. Однак варто зауважити, що в Україні 
ці питання майже не досліджувались, за ви-
нятком праць В.І. Галагана та О.В. Козак, 
яка у 2011 році захистила кандидатську 
дисертацію на тему “Одержання зразків 
для експертного дослідження у криміналь-
ному судочинстві України”. Чимало важли-
вих аспектів залишились поза увагою на-
уковців.

В статье рассматриваются вопросы, 
касающиеся юридической природы образцов, 
получаемых для проведения экспертизы. Ана-
лизируются взгляды ученых, которые начали 
исследовать это процессуальное действие впер-
вые, а также позиции ученых на современном 
этапе.
Ключові слова: дослідження, експертиза, зразки, 

об’єкти, слідчі дії.
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Метою цієї статті буде аналіз поглядів 
вчених-криміналістів на поняття та сут-
ність зразків, що відбираються для про-
ведення експертизи, з’ясування ознак та 
властивостей таких зразків, відмінностей 
від інших об’єктів, що досліджуються у 
кримінальному провадженні.
Одним із перших, хто звернув увагу на 

криміналістичну та процесуальну природу 
таких зразків, був А.В. Дулов. Ще у 1962 
році він спробував сформулювати та роз-
межувати поняття “зразок”, “проба”, “по-
рівняльний матеріал” [3, с. 165-167].
Така позиція А.В. Дулова у криміналіс-

тичній та процесуальній літературі була 
піддана критиці. Як зауважила Н.І. До-
лженко, з позиції криміналістики таке роз-
межування навряд чи виправдане, оскільки 
не має практичного значення [4, с. 45-46].
Спірним виявилось питання щодо того, 

чи вважати зразки самостійною групою 
об’єктів, відносити до речових доказів, а 
або ж рахувати вторинними речовими до-
казами.
Низка вчених відносила їх до речових 

доказів. Наприклад, Г.Б. Карнович писав: 
“Якщо предмети-зразки не вважати речо-
вими доказами, то фактично перестануть 
бути речовими доказами і ті документи і 
предмети, які повинні бути співставлені зі 
зразками, так як вони набувають доказово-
го значення лише завдяки своїй схожості 
або відсутності схожості з предметами-
зразками [5, с. 16].
Подібної думки дотримувався і Р.Д. Ра-

хунов, який вважав, що зразки – це речові 
докази, саме такі речі, які слугують цілям 
встановлення істини у справі і без яких 
речі, які підлягають ідентифікації, втрача-
ють будь-яке значення, тому що останньо-
го вони набувають лише в результаті по-
рівняння [6, с. 208-209]. А.В. Дулов також 
стверджував, що “зразки завжди є речови-
ми доказами” [3, с. 169].
Зрештою, провівши аналіз сутності та 

процесуального походження цих катего-
рій об’єктів, наведені аргументи досить 
переконливо спростував у своїй роботі В.А. 
Жбанков, які вказав на наявні суттєві від-
мінності між речовими доказами та зразка-
ми для порівняльного дослідження:

– речові докази об’єктивно пов’язані 
з підготовкою, скоєнням і приховуванням 
події злочину. Зразки для порівняльного 
дослідження пов’язані з подією злочину 
лише через об’єкти, для порівняння з яки-
ми вони отримуються;

– речові докази незамінні, так як не 
можна відтворити злочин, а відповідно, і 
його сліди. Зразки замінні, вони, зазвичай, 
можуть бути отримані у будь-якій кількос-
ті;

– процес виникнення речових дока-
зів не залежить від слідства і суду. Необ-
хідність отримання зразків визначається 
слідчим і судом;

– речові докази при їх дослідженні не 
завжди порівнюються зі зразками; їх зна-
чення для справи може бути встановлено 
при проведенні інших процесуальних дій 
(огляд, експеримент і т.д.). Зразки для по-
рівняльного дослідження завжди порівню-
ються з речовими доказами [2, с. 5].
Однак слід зауважити, що і у теперіш-

ній час окремі вчені відносять зразки для 
порівняльного дослідження до речових 
доказів. Ю.А. Кудрявцева у своїй дисерта-
ції (2013 р.) дійшла висновку, що зразки 
для порівняльного дослідження є різно-
видом речових доказів та, досліджуючи їх 
природу, виділила у них гносеологічний, 
інформаційний і правовий аспекти, які 
складають нерозривну єдність. Гносеоло-
гічна складова полягає в тому, що зразки 
для порівняльного дослідження відобра-
жають властивості об’єкта, який підлягає 
порівнянню з предметом або слідом, що 
безпосередньо відображає подію злочину, і 
іноді зразки самі відображають властивості 
одного із елементів (ознак) складу злочи-
ну. Інформаційна складова проявляється 
в тому, що змістом зразків для порівняль-
ного дослідження є їх ознаки, які виража-
ють їх властивості, що мають значення для 
встановлення обставин кримінальної спра-
ви, виявлення, вилучення, істотність яких 
зумовлюється цілями, задачами і предме-
том експертного дослідження. 
Правова (кримінально-процесуальна) 

складова полягає в тому, що сам зразок 
для порівняльного дослідження повинен 
бути наданий у необхідній кількості та 
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якості, про вилучення зразків виноситься 
відповідна постанова, складається прото-
кол вилучення зразків (як і при проведен-
ні будь-якої іншої слідчої (розшукової) дії), 
виноситься постанова про призначення 
експертизи, у якій міститься опис наданого 
для дослідження зразка.
Звідси автор виводить тезу про те, що 

зразки для порівняльного дослідження 
так само, як і речові докази, відобража-
ють властивості події злочину і окремих 
його елементів, ознак: наприклад, зразки 
біологічного походження відображають 
властивості підозрюваного, обвинуваче-
ного, який у майбутньому буде визнаний 
суб’єктом злочину, або властивості потер-
пілого, який, по суті, є складовою части-
ною об’єкта злочину [7, с. 12-15].
Г. Мовсесян висловив також точку 

зору, згідно з якою зразки “є нічим іншим, 
як речовими доказами або документами 
…” (виділено мною К.С.) [8, с. 47]. Однак 
така позиція підтримки у інших науков-
ців не отримала, оскільки документи від-
різняються від зразків для порівняльного 
дослідження процесуальним “статусом”, 
призначенням у кримінальному процесі і 
порядком використання, вони виступають 
або самостійним джерелом доказів, або 
речовими доказами за наявності для того 
необхідних ознак. 
У криміналістичній літературі пошире-

на також думка про те, що зразки для по-
рівняльного дослідження можна віднести 
до вторинних речових доказів. Зокрема, 
І.Л. Петрухін писав з цього приводу: “За 
своєю природою зразки є речовими до-
казами. Зразки і речові докази, вилучені, 
наприклад, з місця події, в однаковій мірі 
є похідними від певної особи чи предмета, 
що залишив сліди. Саме цьому прогляда-
ється зв’язок зразків зі скоєним злочином. 
Тому речові докази бувають незамінними 
і тому підлягають приєднанню до справи 
і замінними – зразками, які не підлягають 
приєднанню” [9, с. 45]. 
Йому заперечив А.І. Вінберг, один 

із найвидатніших вчених-криміналістів, 
який спеціально займався питаннями про 
похідні речові докази. Він відносить до по-
хідних (вторинних) речових доказів фото-

знімки, зліпки, копії, штучно відтворювані 
з предметів, які зовсім не є зразками для 
порівняльного дослідження. Вчений вва-
жає, що саме “цільове призначення” – го-
ловна відмінність між зразками і похідни-
ми речовими доказами [10, с. 21]. 
Слід зауважити, що надалі І.Л. Петру-

хін змінив свою думку та назвав зразки для 
порівняльного дослідження “різновидом 
речових доказів” або їх “особливим видом” 
[11, с. 180].
Однак думка про зразки для порівняль-

ного дослідження як про вторинні (похід-
ні) речові докази знайшла і наділі своїх 
прихильників. Дотримується такої пози-
ції, наприклад, Л.І. Мандрик, яка у своїй 
дисертації висловила думку, що “виконую-
чи функції матеріальної моделі речових до-
казів, відображаючи їх властивості, зразки 
слугують засобом виявлення злочину, вста-
новлення фактичних обставин справи і ви-
користовуються в тих випадках, коли без-
посереднє дослідження самого речового 
доказу неможливе або недоцільне. Напри-
клад, для того, щоби встановити можли-
вість походження крові, виявленої на місці 
події, від конкретної особи, немає необ-
хідності проводити детальне дослідження 
всієї плями крові, достатньо дослідити гру-
пові властивості, вилучивши відповідний 
зразок, який можна розглядати як вторин-
ний речовий доказ” [12].
Д.В. Ісютін-Федотков з цього приво-

ду зауважив, що “віднесення окремими 
вченими зразків для порівняльного до-
слідження до речових доказів пов’язано з 
тим, що зразкам притаманні деякі ознаки 
речових доказів, а саме:

1) зразки – матеріальні об’єкти з певни-
ми властивостями, якостями і станами;

2) зразки можуть слугувати засобами 
виявлення злочину, встановлення фактич-
них обставин кримінальної справи, а також 
встановлення винних або спростування об-
винувачення;

3) зразки доступні безпосередньому 
сприйняттю учасниками кримінального 
процесу.
В той же час зразки для порівняльного 

дослідження володіють низкою суттєвих 
ознак, які не дозволяють віднести їх до ре-
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чових доказів. У зв’язку з цим у літературі 
висловлювалась думка про те, що зразки є 
похідними речовими доказами. Як відомо, 
не всі зразки для порівняльного досліджен-
ня отримують від первинного речового до-
казу. Очевидно, що зразки не слугують для 
його заміни” [13, с. 31]. 
Вчений вважає, що похідними речови-

ми доказами є зразки речових доказів, які 
приєднуються до матеріалів криміналь-
ного провадження згідно з кримінальним 
процесуальним законом в тому випадку, 
коли предмети в силу їх громіздкості або з 
інших причин не можуть зберігатися при 
кримінальній справі. Призначення по-
хідних речових доказів – заміна речових 
доказів-оригіналів. Зразки слугують для 
експертного порівняння з речовими дока-
зами. Таким чином, зразки для експертно-
го дослідження відрізняються від похідних 
речових доказів за способом отримання, 
процесуальним порядком використання і 
роллю у кримінальному процесі [13, с. 31].
Ми підтримуємо думку тих вчених, 

які розглядали зразки для порівняльно-
го дослідження як самостійну категорією 
об’єктів, що використовуються в судочин-
стві. До них належать Р.С. Бєлкін, А.І. Він-
берг, М.В. Терзієв та інші. Дотримують-
ся такої ж думки і сучасні вчені. Так, Н.І. 
Долженко дійшла висновку, що за своєю 
юридичною природою зразки для порів-
няльного дослідження є самостійною ка-
тегорією об’єктів, які використовуються у 
кримінальному судочинстві. Вони не від-
носяться до речових доказів, хоч за низкою 
параметрів схожі з ними. Однак, в окремих 
випадках зразки можуть одночасно бути 
також і речовими доказами та використо-
вуватися для проведення як ідентифіка-
ційних, так і діагностичних досліджень. 
На її думку, зразок для порівняльного до-
слідження – це “матеріальний об’єкт, який 
безсумнівно походить від іншого об’єкта та 
є його частиною або відображає його озна-
ки, отримується для проведення спеціаль-
них досліджень з метою ідентифікації або 
встановлення групової (родової) належнос-
ті об’єкта, а також для встановлення інших 
обставин розслідуваного злочину” [14, с. 
14].

Подібної думки дотримується В.О. 
Гавриков, який визнає за зразками для 
порівняльного дослідження статус само-
стійної категорії об’єктів, які використо-
вуються в судочинстві. Вчений зазначає, 
що “ці об’єкти мають самостійну процесу-
альну природу і виконують єдину функцію 
– вони зв’язують матеріальні об’єкти, що 
фігурують або можуть фігурувати у кримі-
нальній справі в якості речових доказів, із 
подією злочину. Основна особливість зраз-
ків полягає в тому, що вони появляються 
в результаті процесуальної діяльності, яка 
здійснюється вже в ході досудового роз-
слідування. З кримінально-процесуальної 
точки зору отримані зразки можуть бути 
використані в якості речових доказів лише 
після проведення криміналістичної іден-
тифікації у формі проведення експертизи” 
[15, с. 10].
О.С. Арутюнов також у своїй дисерта-

ційній роботі наголошує, що “під зразком 
для порівняльного дослідження розумієть-
ся матеріальний об’єкт, походження якого 
відоме і не викликає сумнівів, сукупність 
ознак якого порівнюється з ознаками слі-
ду, вилученого у певному місці або з речо-
вих доказів, з метою з’ясування обставин, 
що мають значення для справи” [16].
Як відзначають Ю.П. Алєнін та В.Д. 

Берназ, зразки є носіями ознак іншо-
го об’єкта (відбитки пальців, стріляні 
кулі, гільзи тощо) або частиною певно-
го об’єкта, яка містить ознаки останнього 
(зразки крові, ґрунту з місця події, зерна 
зі сховища тощо). Отримані зразки слу-
гують об’єктами, що використовуються 
для порівняльного дослідження з іншими 
об’єктами – речовими доказами, докумен-
тами, живими людьми і трупами з метою 
ідентифікації або встановлення групової 
належності [1, с. 507].
Висновок: на підставі проаналізовано-

го, можна дійти висновку про те, що пи-
тання про юридичну природу зразків для 
експертизи є доволі складним, до сих пір 
залишається суперечливим та викликає 
чимало дискусій у науковій літературі.
Однак видається більш переконливою 

та обґрунтованою позиція тих науковців, 
які відносять зразки до самостійної катего-
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рії об’єктів, що мають власну процесуальну 
природу. Вони не відносяться до речових 
доказів, як вважалося багатьма у другій 
половині ХХ століття, – ні до первинних, 
ні до похідних, хоч в окремих випадках 
можуть одночасно виступати також і ре-
човими доказами і використовуватися для 
проведення експертних досліджень. За 
своєю юридичною природою зразки для 
порівняльного дослідження є самостійною 
категорією об’єктів, які використовуються 
у кримінальному судочинстві. Вони не від-
носяться до речових доказів, хоч за низкою 
параметрів схожі з ними. Однак, в окремих 
випадках зразки можуть одночасно бути 
також і речовими доказами та використо-
вуватися для проведення як ідентифіка-
ційних, так і діагностичних досліджень.
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SUMMARY 
The article studies issues concerning 

establishing of the essence and legal nature of 
the samples obtained for forensic expertise. The 
views of scholars who were the fi rst to examine this 
procedural action, and also the ideas of modern 
scientists are analyzed.

From the very beginning of conducting scientifi c 
research of obtaining samples for forensic expertise 
an issue as to the nature of such samples has been 
controversial, they have been viewed as separate 
group of objects, physical evidence or secondary 
physical evidence.

Considering the samples for comparative 
research being physical evidence from the point 
of view of some scholars is mainly motivated by 
the fact that the samples contain certain signs of 
physical evidence: 1) samples are material objects 
with certain characteristics, qualities and states; 2) 
samples can serve as means of discovery of a crime, 
detection of facts and circumstances of a criminal 
case, and also identifi cation of those who are guilty 
of a crime or rebuttal of accusation; 3) samples 
can be perceived directly by the participants of the 
criminal proceedings.

However, the idea of the scientists who view the 
samples as separate category of objects having their 
own procedural nature seems more convincing. 
They don’t belong to physical evidence, as it was 
considered by the scientists in the second half of 
the XX century, neither primary nor secondary, 
though in certain cases they may at the same time 
be physical evidence and be used in the process of 
forensic expertise.

Samples are bearers of the signs of the other 
object (fi ngerprints, fi red bullets, cases etc.) or parts 
of some object containing the signs of the latter 
(samples of blood, ground from the crime scene, 
grains from granary etc.). Obtained samples serve 
as objects which are used for comparative research 
with other objects – physical evidence, documents, 
living beings and dead bodies with the purpose of 
identifi cation or establishing group affi liation.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглядаються питання, що 

стосуються з’ясування сутності та юридич-
ної природи зразків, які відбираються для екс-
пертизи. Аналізуються погляди вчених, які 
вперше почали досліджувати цю процесуальну 
дію, а також бачення науковців на сучасному 
етапі.
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Постановка проблеми
Глава 39 КПК України закріплює до-

даткові гарантії забезпечення прав та за-
конних інтересів осіб, стосовно яких перед-
бачається застосування примусових заходів 
медичного характеру або вирішувалося пи-
тання про їх застосування, як на стадії до-
судового розслідування, так і судового роз-
гляду.
Як вбачається зі змісту § 3 глави 28 КПК 

України частинами судового розгляду є 
підготовча частина, стадія дослідження до-
казів, судові дебати, останнє слово обвину-
ваченого, постановлення вироку.

На кожному із зазначених етапів про-
цесуальні дії учасників кримінального про-
вадження щодо застосування примусових 
заходів медичного характеру мають свої осо-
бливості. Повною мірою це стосується також 
і підготовчої частини судового розгляду.
Водночас, у чинному КПК України 

(главі 39) відсутня спеціальна норма, яка 
передбачає перелік та послідовність про-
цесуальних дій у підготовчій частині судо-
вого розгляду кримінального проваджен-
ня щодо застосування примусових заходів 
медичного характеру. У свою чергу це по-
роджує наукові дискусії та перешкоджає 
формуванню єдиної судової практики з до-
сліджуваної проблеми.

Стан дослідження
Окремі аспекти судового розгляду 

кримінального провадження щодо засто-
сування примусових заходів медичного 
характеру досліджували у своїх наукових 
працях такі вітчизняні та зарубіжні науков-
ці: Б.М. Дердюк, А.В. Ленський, О.В. Мі-
щенко, Б.А. Протченко, М.С. Строгович, 
Л.Г. Татьяніна, С.Я. Уліцький, А.А. Хомов-
ський, Ю.К. Якимович та ін.
Разом з тим у юридичній літературі від-

сутній комплексний підхід до проведення 
процесуальних дій у підготовчій частині 
судового розгляду у кримінальному прова-
дженні зазначеної категорії.

Враховуючи зазначене, метою статті є 
розкриття порядку проведення підготов-

В статье исследуются теоретические 
и практические проблемы проведения под-
готовительной части судебного заседания в 
уголовном производстве по применению при-
нудительных мер медицинского характера. 
На основе положений действующего законо-
дательства Украины автор устанавливает 
перечень лиц, участие которых в судебном 
разбирательстве уголовного производства по 
применению принудительных мер медицин-
ского характера, является обязательным. С 
учетом позиций ученых анализируется целе-
сообразность и порядок принятия решения об 
участии в судебном разбирательстве лица, в 
отношении которого предполагается приме-
нение принудительных мер медицинского ха-
рактера.
Ключові слова: підготовча частина, судовий роз-

гляд, захисник, законний представник, психічний роз-
лад.

 ÊÈÑËßÊ Í.Ñ. - çäîáóâà÷ êàôåäðè êðèì³íàëüíîãî ïðàâà, ïðîöåñó 
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чої частини судового засідання у кримі-
нальному провадженні щодо застосування 
примусових заходів медичного характеру.
Для досягнення вказаної мети вирішен-

ню підлягають наступні завдання: 1) вста-
новлення переліку осіб, участь яких у судо-
вому розгляді кримінального провадження 
щодо застосування примусових заходів 
медичного характеру, є обов’язковою; 2) 
з’ясування порядку прийняття рішення 
про доцільність участі особи, стосовно якої 
передбачається застосування примусових 
заходів медичного характеру; 3) розкрит-
тя особливостей встановлення особи, сто-
совно якої передбачається застосування 
примусових заходів медичного характеру 
або вирішується питання про їх застосу-
вання; 4) обґрунтування необхідності вру-
чення копії клопотання про застосування 
примусових заходів медичного характеру 
як особі, стосовно якої передбачається за-
стосування примусових заходів медичного 
характеру або вирішується питання про їх 
застосування, так і її захиснику та законно-
му представнику; 5) дослідження порядку 
роз’яснення особі, стосовно якої передба-
чається застосування примусових заходів 
медичного характеру, і її законному пред-
ставнику процесуальних прав та обов’язків 
під час судового провадження; 

Виклад основного матеріалу
У підготовчій частині судового розгля-

ду кримінального провадження щодо за-
стосування примусових заходів медичного 
характеру, як і у кримінальному прова-
дженні, яке здійснюється у загальному по-
рядку, відбувається підготовка необхідних 
умов для встановлення підстав застосуван-
ня таких заходів. При цьому обов’язковий 
характер носить виконання вимог ст.ст. 
342-346 КПК України. Це однаковою мі-
рою відноситься і до оголошення складу 
суду і роз’яснення права на відвід (ст. 344 
КПК України), заявлення і розгляду кло-
потань (ст. 350 КПК), навіть якщо їх заяв-
ляє психічно хворий. У цій частині судово-
го провадження вирішується питання про 
можливість розгляду кримінального про-
вадження за відсутності будь-кого з його 
учасників. 

Судове провадження щодо застосування 
примусових заходів медичного характеру 
відбувається з обов’язковою участю проку-
рора, законного представника, захисника 
(ч. 1 ст. 512 КПК України). Отже, їх відсут-
ність повинна бути для суду підставою для 
відкладення розгляду і забезпечення явки 
зазначених осіб до суду. 
На обов’язковість участі захисника у 

провадженні щодо застосування примусо-
вих заходів медичного характеру звернув 
увагу ВСУ у Постанові Пленуму „Про прак-
тику застосування судами примусових за-
ходів медичного характеру та примусового 
лікування” від 03.06.2005 р. № 7.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 52 КПК Укра-

їни обов’язкова участь захисника забез-
печується у кримінальному провадженні 
щодо осіб, стосовно яких передбачається 
застосування примусових заходів медично-
го характеру або вирішується питання про 
їх застосування, - з моменту встановлення 
факту наявності в особи психічного захво-
рювання або інших відомостей, які викли-
кають сумнів щодо її осудності.
У зв’язку з цим необхідно звернути увагу 

на те, що питання про залучення захисни-
ка у кримінальному провадженні зазначеної 
категорії підлягає вирішенню не тільки у 
підготовчій частині судового розгляду у пер-
шій, апеляційній чи касаційній інстанціях, 
але й у судовому засіданні під час розгляду 
слідчим суддею клопотань, а також скарг на 
рішення, дії чи бездіяльність органів досу-
дового розслідування чи прокурора під час 
досудового розслідування.
Однак, суди не завжди дотримуються 

зазначених вимог КПК України. Мають 
місце випадки, коли в судовому засіданні 
були відсутні або прокурор, або захисник 
[9].
Особлива увага у підготовчій частині 

судового розгляду приділяється вирішен-
ню питання про участь у судовому засі-
данні особи, стосовно якої передбачається 
застосування примусових заходів медич-
ного характеру. Ст. 512 КПК України не 
зобов’язує, а надає судді право виклику 
такої особи, якщо цьому не перешкоджає 
характер розладу психічної діяльності чи її 
психічного захворювання. 
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Як свідчать аналіз справ цієї категорії, 
які розглянув Верховний Суд України в ка-
саційному порядку і в порядку виключного 
провадження, та узагальнення судової прак-
тики, у жодній із розглянутих справ такі 
особи в судове засідання не викликалися [5]. 
Як зазначав М.С. Строгович: «Тільки 

таке захворювання, яке унеможливлює 
участь особи у судовому розгляді, дозво-
ляє суду вирішувати справу в її відсутності, 
не бачачи її, не вислухавши того, що вона 
може сказати суду» [7, c. 494-495]. Його по-
зицію підтримують А.В. Ленський і Ю.К. 
Якимович [2, c. 42]. Однак С.Я. Уліцький 
стверджував, що душевнохворий володіє 
правом не бути присутнім в судовому за-
сіданні [10, c. 16]. Його думку спростовує 
Б.А. Протченко. Він пише: «Це не означає, 
що суддя має право не викликати в судове 
засідання особу, щодо якої розглядається 
справа, якщо характер захворювання не 
перешкоджає їй брати участь у судовому 
засіданні» [6, c. 35].
На думку Л.Г. Татьяніної, у судово-

му засіданні мають бути присутні особи, 
щодо яких ведеться провадження про за-
стосування примусових заходів медично-
го характеру в тому випадку, якщо вони в 
момент вчинення суспільно небезпечного 
діяння перебували в стані патологічного 
афекту, або страждають психічними захво-
рюваннями, які носять нападоподібний ха-
рактер, або у яких якісно покращився стан 
здоров’я настільки, що вони стали здатні 
усвідомлювати характер своїх дій [8, c. 391].
Враховуючи позиції науковців та право-

застосовчу практику, вважаємо доцільним 
передбачити у ч. 1 ст. 512 КПК України 
положення про обов’язкову участь у судо-
вому розгляді особи, стосовно якої перед-
бачається застосування примусових заходів 
медичного характеру, якщо цьому не пере-
шкоджає характер розладу психічної діяль-
ності чи її психічного захворювання. 
Схожа позиція висловлена Верховним 

Судом України, який зазначив: „... з ура-
хуванням положення ст. 512 КПК Украї-
ни, статей 3, 25 Закону «Про психіатричну 
допомогу» № 1489-ІІІ, п. 5 Принципу 18 
«Процедурні гарантії» Додатка до Резолю-
ції Генеральної Асамблеї ООН від 18 лю-

того 1992 р. № 46/119 «Захист осіб з пси-
хічними захворюваннями та поліпшення 
психіатричної допомоги», у якому також 
передбачено, що пацієнт і його представ-
ник мають право бути присутніми на будь-
якому слуханні, брати участь у ньому та 
бути заслуханими, у п. 10 постанови Пле-
нум звернув увагу судів на забезпечення 
участі у судовому засіданні захисника та 
особи, щодо якої вирішується питання про 
застосування примусових заходів медично-
го характеру (за винятком випадків, коли 
цьому перешкоджає характер її захворю-
вання) або ж отримати письмову відмову в 
разі її небажання бути присутньою” [5].
Таким чином, для суду виклик особи, 

стосовно якої передбачається застосування 
примусових заходів медичного характеру, 
- це одночасно і право, і обов’язок. Такий 
обов’язок виникає не тільки під час судо-
вого розгляду, але й під час призначення 
підготовчого судового засідання незалеж-
но від викладеної у клопотанні про засто-
сування примусових заходів медичного 
характеру позиції слідчого та прокурора 
щодо можливості забезпечення участі такої 
особи під час судового провадження за ста-
ном здоров’я.
Враховуючи зазначене, вважаємо за до-

цільне ч. 2 ст. 314 КПК України після слів 
„Підготовче судове засідання відбувається 
за участю прокурора, обвинуваченого” до-
повнити текстом наступного змісту „особи, 
стосовно якої передбачається застосування 
примусових заходів медичного характеру 
(за винятком випадків, коли цьому пере-
шкоджає характер її захворювання), закон-
ного представника” і далі по тексту.
У випадку неявки особи, стосовно якої 

передбачається застосування примусових 
заходів медичного характеру, питання про 
можливість продовження судового розгля-
ду чи необхідність його відкладення вирі-
шується у загальному порядку. Недотри-
мання зазначених вимог, на нашу думку, 
повинно розглядатись як істотне порушен-
ня норм кримінального процесуального 
Закону та бути підставою для скасування 
судового рішення.
Необхідно погодитися з думкою О.В. 

Міщенко про те, що при вирішенні питан-



Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

112Ïðàâî.ua ¹ 3, 2015

ня про участь особи, стосовно якої перед-
бачається застосування примусових заходів 
медичного характеру, суд повинен виходи-
ти тільки зі стану її здоров’я, але аж ніяк 
з недоцільності її присутності в силу того, 
що вона не може давати показання і брати 
участь у дослідженні доказів. 
Вирішення питання про участь особи з 

психічним розладом у судовому засіданні 
суддя (суд) приймає з урахуванням думки 
експерта-психіатра. І в тих випадках, коли 
відповідь експерта буде позитивною, на суд 
повинен покладатися обов’язок виклику 
такої особи в судове засідання. 
На думку О.В. Міщенко, для вирішення 

зазначеного питання суду достатньо отри-
мати консультативні довідку лікаря-психіа-
тра, а у випадку якщо ж в ході проведення 
експертизи на досудовому розслідуванні 
ставилося питання про можливість участі 
психічно хворого у процесуальних діях, і 
якщо його стан не погіршився, то таким ви-
сновком можна керуватися в суді. Якщо ж 
це питання не порушувалося органами до-
судового розслідування, то письмову думку 
фахівця може бути оформлено у вигляді до-
відки лікаря-психіатра [3, с. 146]. 
Відстоюючи доцільність участі особи, 

стосовно якої передбачається застосування 
примусових заходів медичного характеру, 
в суді, А.А. Хомовський зазначив, що це до-
зволяє суду самому вирішити, критично ця 
особа ставиться до вчиненого, до свого хво-
робливого стану, чи здатна вона розуміти, 
що відбувається і т.п. [11, c. 10]. Така по-
зиція викликає заперечення, оскільки дум-
ка фахівця є більш компетентною з цього 
питання, ніж думка суду. 
Заслуговує на увагу з цього приводу по-

зиція Л.Г. Татьяніної, яка вважає, що перед 
прийняттям рішення про виклик особи, 
стосовно якої передбачається застосування 
примусових заходів медичного характеру, 
в судове засідання, судді необхідно про-
вести огляд цієї особи лікарями-психіатра-
ми, з’ясувати їхню думку про можливість її 
участі у судовому розгляді. У разі негатив-
ного висновку викликати її в судове засі-
дання не доцільно. 
У юридичній літературі неодноразо-

во висловлювалась думка про обов’язкову 

участь експертів-психіатрів у судовому роз-
гляді кримінального провадження щодо 
застосування примусових заходів медич-
ного характеру [13, c. 499; 12, c. 127; 7, c. 
495; 6, c. 34; 2, c. 43]. Причому, залежно від 
конкретних обставин, суд може викликати 
в судове засідання всіх експертів, що дава-
ли висновок, або одного з них. 
Участь експерта дозволяє суду з’ясувати 

всі складні питання, пов’язані з поведінкою 
хворого особи, і об’єктивно дослідити ви-
сновок експертизи. У випадку, якщо суд 
викликає експертів, які раніше не брали 
участь при проведенні експертизи, то він 
повинен винести ухвалу про призначення 
повторної експертизи.
Особливо важливе значення для захис-

ту прав і законних інтересів осіб, щодо яких 
передбачається застосування примусових 
заходів медичного характеру, має участь у 
судовому засіданні їх законних представни-
ків. 
Чинний КПК України не визначає пе-

релік прав, якими можуть користуватися 
законний представник. 
Вважаємо, що законні представники 

особи, щодо якої передбачається застосу-
вання примусових заходів медичного ха-
рактеру, повинні бути наділені такими ж 
правами, якими закон наділяє саму цю осо-
бу, а також правами, які надані законним 
представникам неповнолітнього або особи, 
визнаної у встановленому законом порядку 
недієздатною чи обмежено дієздатною. 
Зі змісту ч. 1 ст. 512 КПК України вбача-

ється, що неявка законних представників є 
підставою для відкладення судового роз-
гляду, а також, як вже зазначалось, підго-
товчого судового засідання. Таку позицію 
вважаємо виправданою, оскільки незалеж-
но від участі у судовому засіданні представ-
леної особи законні представники забезпе-
чують її права і законні інтереси і більше 
повне встановлення даних про особу, сто-
совно якої передбачається застосування 
примусових заходів медичного характеру. 
Таким чином, що у кримінальному про-

вадженні щодо застосування примусових 
заходів медичного характеру судам необ-
хідно розглядати випадки неявки або не-
своєчасної явки в судове засідання без по-
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важної причини учасників провадження. 
Якщо в судовому засіданні бере участь 

особа, стосовно якої передбачається засто-
сування примусових заходів медичного ха-
рактеру, суд повинен встановити її особу, 
а у підготовчому судовому засіданні також 
перевірити факт своєчасності вручення їй 
копії клопотання про застосування приму-
сових заходів медичного характеру. 
Під час встановлення особи, стосовно 

якої передбачається застосування при-
мусових заходів медичного характеру або 
вирішувалося питання про їх застосуван-
ня, суду на виконання вимог ст. 348 КПК 
України необхідно з’ясувати не тільки її 
прізвище, ім’я, по батькові, місце і дату на-
родження, місце проживання, заняття та 
сімейний стан, але й психофізіологічний 
стан. У випадку, якщо особа скаржиться 
на погане самопочуття, то суддя повинен 
перевірити можливість участі такої особи у 
судовому розгляді.
Перевіряючи факт своєчасності вручен-

ня копії клопотання про застосування при-
мусових заходів медичного характеру, суд 
повинен встановити отримання її не тіль-
ки особі, стосовно якої передбачається за-
стосування примусових заходів медичного 
характеру, її захиснику та законному пред-
ставнику [4, c. 95]. Пропонується направля-
ти копію клопотання захиснику за місцем 
його роботи в адвокатуру, законному пред-
ставнику – вручати під розписку у прокура-
турі або надсилати поштою з повідомлен-
ням про вручення [8, c. 389].
Законний представник, діючи у кримі-

нальному провадженні від імені представ-
леної ним особи, повинен ознайомитися з 
копією клопотання, щоб мати можливість 
належним чином підготуватися до судового 
засідання. Законом встановлено для цього 
термін: не менше п’яти днів (термін з дня 
надходження клопотання до дня підготов-
чого судового засідання).
Якщо особа, стосовно якої передбача-

ється застосування примусових заходів 
медичного характеру, в силу свого стану 
здоров’я не може бути присутньою в судо-
вому засіданні або не здатна адекватно ро-
зуміти, що відбувається, то, вважаємо, що 
у таких випадках необхідно передбачити 

обов’язок головуючого судді оголосити ан-
кетні дані такої особи. 
Важливе значення має роз’яснення 

особі, стосовно якої передбачається за-
стосування примусових заходів медично-
го характеру, і її законному представнику 
процесуальних прав та обов’язків під час 
судового провадження (ст. 345 КПК Укра-
їни). 
Виходячи з аналізу чинного законодав-

ства, юридичної літератури і узагальненої 
практики можна прийти до наступного ви-
сновку. 
Особа, стосовно якої передбачається за-

стосування примусових заходів медичного 
характеру, під час судового провадження 
наділяється правами та несе обов’язки, які 
могли б бути сформульовані в такій редак-
ції: «Особа, стосовно якої передбачається 
застосування примусових заходів медич-
ного характеру, має право давати пояснен-
ня; подавати докази; заявляти клопотання; 
мати захисника з моменту, передбаченого 
цим Кодексом; брати участь при прова-
дженні процесуальних дій; брати участь у 
дослідженні доказів і в судових дебатах; за-
являти відводи; знайомитися з журналом 
судового засідання; оскаржувати судові рі-
шення; знати про подані скарги і подавати 
на них заперечення; брати участь у судово-
му розгляді заявлених скарг; захищати свої 
права та законні інтереси будь-якими ін-
шими засобами і способами, не суперечать 
закону.
Особа, стосовно якої передбачається 

застосування примусових заходів медич-
ного характеру, зобов’язана виконувати 
правила провадження судово-психіатрич-
ного огляду; з’являтися за викликом суду; 
дотримуватися порядку в судовому засі-
данні; підкорятися розпорядженням голо-
вуючого. Якщо в силу психічного розладу, 
зазначена особа не в змозі самостійно здій-
снювати свої процесуальні права, то суд 
зобов’язаний роз’яснити ці права її закон-
ному представнику».
Щодо законного представника, то, як 

вже зазначалось, чинне законодавство 
його також не називає серед осіб, яким 
роз’яснюються процесуальні права. Між 
тим, зі змісту ст. 345 КПК України ви-
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пливає, що судовий розпорядник роздає 
пам’ятку про права та обов’язки усім осо-
бам, які беруть участь у судовому розгляді, 
в тому числі законному представнику. 
Особливо важливим є вручення та-

кої пам’ятки, а у необхідних випадках і 
роз’яснення прав і обов’язків законного 
представника з огляду на те, що у кримі-
нальних провадженнях про застосування 
примусових заходів медичного характеру 
законний представник, як вже зазначалось, 
часто діє замість особи, а не поряд з нею. 
Хворобливий стан психічно хворого не до-
зволяє законному представнику погоджу-
вати з ним позицію у судовому проваджен-
ні. З тієї ж причини законний представник 
діє самостійно і тоді, коли в судовому засі-
данні психічно хворий не в змозі належним 
чином усвідомити, що відбувається, і реалі-
зувати свої процесуальні права. 
Саме зазначені причини обґрунтовують 

необхідність роз’яснення та надання за-
конному представнику особи, стосовно якої 
передбачається застосування примусових 
заходів медичного характеру, процесуаль-
них прав. 

Висновки і перспективи подальших 
розвідок

Таким чином, особливості підготовчої 
частини судового розгляду у кримінально-
му провадженні щодо застосування приму-
сових заходів медичного характеру голо-
вним чином обумовлені психічним станом 
особи, стосовно якої передбачається засто-
сування примусових заходів медичного ха-
рактеру, негативним впливом процедури 
кримінального провадження на осіб, які 
мають психічні відхилення, їх здатністю са-
мостійно здійснювати захист своїх прав та 
законних інтересів.
З огляду на необхідність забезпечення 

обов’язкової участі захисника у криміналь-
ному провадженні щодо осіб, стосовно яких 
передбачається застосування примусових 
заходів медичного характеру або вирішу-
ється питання про їх застосування, питання 
про його залучення вирішується не тільки 
у підготовчій частині судового розгляду у 
першій, апеляційній чи касаційній інстан-
ціях, але й у судовому засіданні під час роз-

гляду слідчим суддею клопотань, а також 
скарг на рішення, дії чи бездіяльність орга-
нів досудового розслідування чи прокурора 
під час досудового розслідування. 
За умови, якщо характер розладу пси-

хічної діяльності чи психічного захворю-
вання особи, стосовно якої передбачається 
застосування примусових заходів медич-
ного характеру, не перешкоджає її участі у 
судовому розгляді, обов’язковим для суду 
є також виклик цієї особи. Такий виклик 
здійснюється незалежно від викладеної у 
клопотанні про застосування примусових 
заходів медичного характеру позиції слід-
чого та прокурора щодо можливості забез-
печення участі такої особи під час судового 
провадження за станом здоров’я.
Для вирішення питання про участь у су-

довому розгляді особи, стосовно якої перед-
бачається застосування примусових заходів 
медичного характеру, головуючому необхід-
но провести огляд цієї особи лікарями-пси-
хіатрами, з’ясувати їхню думку про можли-
вість її участі у судовому розгляді.
З метою ефективного захисту прав та 

законних інтересів особи, щодо якої перед-
бачається застосування примусових заходів 
медичного характеру, її законні представ-
ники повинні бути наділені такими ж пра-
вами, якими закон наділяє саму цю особу, а 
також правами, які надані законним пред-
ставникам неповнолітнього або особи, ви-
знаної у встановленому законом порядку 
недієздатною чи обмежено дієздатною.
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SUMMARY 
There are explored theoretical and practical 

problems of procedure of the preparatory part of the 
trial in the criminal proceedings about application 
of compulsory medical measures. On the basis of 
current legislation of Ukraine the author reveals the 
list of persons whose participation in the proceedings 
of the criminal proceedings on application of 
compulsory medical measures is necessary. Based on 
the position of scientists analyzed feasibility and the 
procedure for making a decision on participation 
in the trial of the person on which the application is 
supposed to compulsory medical measures.

АНОТАЦІЯ 
У статті досліджуються теоретичні та 

практичні проблеми проведення підготовчої 
частини судового засідання у кримінальному 
провадженні щодо застосування примусових 
заходів медичного характеру. На основі поло-
жень чинного законодавства України автор 
встановлює переліку осіб, участь яких у судово-
му розгляді кримінального провадження щодо 
застосування примусових заходів медичного 
характеру, є обов’язковою. З урахуванням по-
зицій науковців аналізується доцільність та 
порядок прийняття рішення про участь у 
судовому розгляді особи, стосовно якої перед-
бачається застосування примусових заходів 
медичного характеру.
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Постановка проблеми
Теорія і практика цивільного права все 

більшу увагу приділяє проблематиці ав-
торського права. Проте до повного їх до-
слідження та вирішення ще доволі таки да-
леко, особливо в умовах стрімкої динаміки 
інтелектуальної, творчої діяльності. Вирі-
шивши одну проблему у цій галузі, згодом 
виникає кілька нових. Проте таке станови-
ще не є виправданим, слід і далі вдоскона-

лювати національне законодавство в сфері 
авторського права на підґрунті подальших 
наукових досліджень.
За своєю сутністю авторські твори, як 

результати інтелектуальної, творчої діяль-
ності, є проявом духовної творчості люди-
ни. Відповідно є чи не найбільш цінними 
об’єктами цивільних прав, та важливими 
для кожної держави, і зокрема для України. 
Існує досить велика кількість авторських 
творів щодо яких припинився строк пра-
вової охорони, вони стали суспільним над-
банням, але при цьому вони не стали менш 
цінними. Суспільне надбання це такі твори 
літератури, науки та мистецтва щодо яких 
не виникла чи припинилась правова охоро-
на і відповідно відсутня виключність у їх ви-
користанні.
Це означає, що ними може користува-

тися будь-яка особа. Може тиражувати, по-
ширювати, зберігати, тощо і не виплачувати 
при цьому авторської винагороди. Правда, 
це не означає, що взагалі ніяких прав щодо 
даного об’єкту не існує. У процесі викорис-
тання суспільного надбання необхідно суво-
ро дотримуватися таких немайнових прав 
автора, як на захист репутації автора, на 
ім’я та на авторство. Тим не менш «прина-
лежність надбання суспільству» як така не 
гарантує свободи доступу до ресурсів, які в 
ньому містяться. Доступ до творів, що є сус-
пільним надбанням, залежить від багатьох 
факторів [1].
Говорячи про те, що суспільне надбання 

досі є предметом гострих дискусій, необхід-

В статье рассматриваются особенно-
сти правового регулирования перехода про-
изведения в общественное достояние. Де-
лается вывод о том, что существующее 
законодательство не предоставляет автору 
права добровольной передачи произведения в 
общественное достояние. Наличие «государ-
ственного реестра» произведений, которые яв-
ляются гордостью национальной истории и 
культуры, и которые перешли в общественное 
достояние, безусловно, способствовало бы рас-
ширению круга возможностей по правомерно-
муиспользованиюю любым лицом, так же как 
и информация на произведениях о том, что 
они относятся к общественному достоянию. 
С окончанием сроков действия исключитель-
ные имущественные права на произведение 
нельзя считать прекращенными. Государ-
ство в лице Кабинета Министров Украины 
получает хотя и ограниченые, но все же ис-
ключительные имущественные права на про-
изведение.
Ключові слова: твір, авторське право, строк охо-

рони, суспільне надбання.
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но підкреслити, що відбувається це в усьо-
му світі. Справа в тому, що в різних країнах 
строки, коли твір переходить у надбання 
суспільства, відрізняються між собою, тощо.

Аналіз останніх досліджень
Сформульовані в статті теоретичні ви-

сновки ґрунтуються на загальних досяг-
неннях юридичної науки, в тому числі, на 
результатах досліджень таких відомих на-
уковців, як М.В. Гордон, І.О. Грингольц, 
О.В. Дзера, І.А. Зенін, В.Я. Іонас, О.С. Іоф-
фе, В.О. Калятiн, М.І. Нікітіна, В.І. Сере-
бровський, А.П. Сергеєв, С.А. Сударіков, 
тощо. Вивчення та аналіз праць цих науков-
ців дали змогу визначити й оцінити стан до-
сліджуваної проблеми, виявити та проана-
лізувати питання, що постали на сучасному 
етапі у цій сфері.

Метою статті є розробка теоретичних 
та практичних проблем пов’язаних з при-
пиненням чинності виключних майно-
вих прав на твір та переходом його у сус-
пільне надбання, а також удосконалення 
пpавозастосовчої практики окремих аспек-
тів прав автора в епоху становлення та роз-
витку інформаційного суспільства.

Виклад основного матеріалу
Насамперед, правова охорона може бути 

припинена лише стосовно виключних май-
нових прав на твір. Закон України «Про ав-
торське право і суміжні права» в ст. 15 ви-
значає майнові прав, які належать авторам 
творів науки, літератури і мистецтва [2]. Ав-
тору або іншій особі, що має авторське пра-
во, належать виключні права на викорис-
тання твору в будь-якій формі і будь-яким 
способом. Отже законодавством встановле-
но всі можливі способи і форми отримання 
будь-якої вигоди із творів науки, літератури 
і мистецтва охоплюється поняттям «вико-
ристання твору».
Так, використанням твору є: відтворен-

ня твору;публічне виконання і публічне 
сповіщення творів; публічна демонстрація 
і публічний показ; будь-яке повторне опри-
люднення творів, якщо воно здійснюється 
іншою організацією, ніж та, що здійснила 
перше оприлюднення; переклади творів; 

переробки, адаптації, аранжування та інші 
подібні зміни творів; включення творів як 
складових частин до збірників, антологій, 
енциклопедій тощо; розповсюдження тво-
рів шляхом першого продажу, відчужен-
ня іншим способом або шляхом здавання 
в майновий найм чи у прокат та шляхом 
іншої передачі до першого продажу при-
мірників творів; подання своїх творів до за-
гального відома публіки таким чином, що її 
представники можуть здійснити доступ до 
творів з будь-якого місця і у будь-який час 
за їх власним вибором; здавання в майно-
вий найм і (або) комерційний прокат після 
першого продажу, відчуження іншим спо-
собом оригіналу або примірників аудіові-
зуальних творів, музичних творів у нотній 
формі, а також творів, зафіксованих у фоно-
грамі чи відеограмі або у формі, яку зчитує 
комп’ютер;імпорт примірників творів. На-
ведений перелік не є вичерпним, можуть 
бути й інші форми використання твору [2]. 
Крім зазначених виключних майнових прав 
у ст. 440 Цивільний Кодекс України (надалі 
– ЦК України) містить і такі майнові права 
на твір, як: виключне право дозволяти ви-
користання твору; право перешкоджати не-
правомірному використанню твору, в тому 
числі забороняти таке використання; інші 
майнові права інтелектуальної власності, 
встановлені законом [3].
Чинне законодавство України про автор-

ське право передбачає чіткі строки правової 
охорони виключних майнових прав на твір. 
Статтею 28 Закону України «Про авторське 
право та суміжні права» встановлено строк 
дії авторського права на твір, який складає, 
з окремими виключеннями, 70 років [2]. За-
кінчення строку чинності майнових автор-
ських прав на твір означає, що цей об’єкт 
може вільно та безоплатно використовува-
тися будь-якою особою, за винятками, вста-
новленими законом (ст.447 ЦК України) [3]. 
Відповідно до чинного законодавства Укра-
їни припинення правової охорони твору на-
самперед означає, що цей об’єкт переходить 
у суспільне надбання, тобто стає вільним 
(ст.447 ЦК України, ч. 2 ст. 30 Закону Украї-
ни «Про авторське право та суміжні права»). 
Твір, який перейшов у суспільне надбання, 
може вільно використовуватись будь-якою 
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особою без будь-якої згоди або дозволу і без 
виплати авторської винагороди за його ви-
користання з дотриманням особистих не-
майнових прав автора.
Будь-яка особа – означає, що це може 

бути як фізична, так і юридична особа, як ві-
тчизняна, так і іноземна. Таке становище не 
відповідає інтересам ні правоволодільця, ні 
самої держави. На нашу думку, припинення 
правової охорони у зв’язку із закінченням 
строку чинності майнових прав на твір не 
припиняє прав на зазначений об’єкт. І саме 
чому це так спробуємо довести.
Перш за все, визначимось із сутністю ка-

тегорії «суспільне надбання». Враховуючи 
законодавство у сфері права інтелектуальної 
власності, суспільне надбання (лат. public 
domain, фр. domaine public) – це термін, що 
стосується певних об’єктів права інтелек-
туальної власності щодо яких припинилась 
або взагалі не виникла правова охорона і 
якими може вільно користуватись будь-яка 
особа. В тому числі й твору, як об’єкта ав-
торського права. При цьому не має значен-
ня, чому на твір не поширюється охорона: 
чи тому, що термін дії авторського права 
закінчився, або твір ніколи не охоронявся в 
певній країні (деякі твори іноземних авто-
рів, вперше опубліковані за кордоном і не 
мають відповідного оприлюднення на тери-
торії України). Відповідно до чинного зако-
нодавства перехід твору у суспільне надбан-
ня відбувається автоматично та не вимагає 
дотримання будь-яких формальностей.
Слушною з цього приводу є думка О.О. 

Штефан, яка розділяє визначення поняття 
«суспільне надбання» на два значення – ши-
роке та вузьке. Так, у широкому розумінні 
суспільне надбання – це можливість для 
вільного використання будь-якою особою 
об’єктів авторського права. У вузькому ро-
зумінні суспільне надбання – це наявність 
деяких об’єктів авторського права, які ніко-
ли не мали правової охорони і (або) право-
ва охорона на які перестала діяти у зв’язку 
з закінченням строку її дії [4, с.214; 5, с.369].
В ст. 18 Бернської конвенції про охорону 

літературних і художніх творів вказано на іс-
нування творів, які є суспільним надбанням 
у країні походження щодо яких закінчився 
термін охорони [6]. Йдеться про припинен-

ня правової охорони творів науки, літерату-
ри і мистецтва взагалі, тобто коли зазначе-
ний об’єкт позбавляється правової охорони. 
А чи є це на справді так?
Закінчення строку чинності виключ-

ного майнового права на твір спричиняє і 
припинення договорів направлених на ви-
користання твору у той чи інший спосіб, 
що діють на момент припинення правової 
охорони, і узятих за ними зобов’язаннями 
(видання твору, сплата винагороди тощо). 
Але на практиці це може викликати певні 
труднощі, пов’язані з певними прогалинами 
в чинному законодавстві. Закон не перед-
бачає прямо наслідків закінчення терміну 
дії авторського права, лише обумовлює про 
«винятки, встановлені законом» (ст.447 ЦК 
України). Пояснимо це на прикладі. Із спад-
коємцями майнових авторських прав був 
укладений договір про перевидання твору. 
При укладенні договору спадкоємцям був 
наданий аванс у рахунок майбутніх виплат. 
Але ще до того, як видавництво надрукувало 
(чи повинно було надрукувати) примірники 
твору, закінчився строк чинності виключно-
го майнового права на твір, у зв’язку з чим 
виникло питання про те, чи слід виплачува-
ти останню частину винагороди і власне, що 
робити з екземплярами твору.
Є загальноприйнятою думка про те, що 

після закінчення строку чинності виключ-
ного майнового права на твір такий договір 
слід вважати таким, що припинив свою дію 
на майбутнє, але не із зворотною силою, а 
з моменту припинення строку чинності ви-
ключного майнового права на твір (ст.1110 
ЦК України). При цьому спадкоємець має 
право лише на ту частку винагороди, право 
на яку виникло за договором протягом стро-
ку чинності виключного майнового права на 
твір.
Визнання в даних умовах договору дій-

сним після закінчення строку чинності ви-
ключного майнового права на твір означало 
б продовження строку чинності майнового 
авторського права за угодою сторін. У та-
кому разі видавництво повинно було б ви-
платити не лише частку винагороди, що за-
лишилася, але і винагороду за подальше 
перевидання твору протягом терміну дії до-
говору. Але, зазначені виплати суперечили 
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б не тільки національному законодавству а і 
міжнародному.
Отже, що користувач твору (видавни-

цтво) в такому випадку не мусить здійсню-
вати виплату коштів, передбачених догово-
ром, у зв’язку з відсутністю управомоченої 
особи – отримувача цих коштів. То може 
тоді визнавати договір таким, що повністю 
втратив чи припинив дійсність?
Користувач (видавець) зробив відповід-

ні приготування до використання (видання) 
твору або навіть приступив до використан-
ня (видання), вважаючи при цьому, що че-
рез укладений договір жодна інша особа не 
використовуватиме твір аналогічним чином. 
Загалом такі приготування до видання тво-
ру можуть сягати значних розмірів (рекла-
ма, проведення маркетингу, налаштування 
обладнання, купівля сировини тощо).З ме-
тою урахування балансу прав та інтересів 
правоволодільців та користувачів та не див-
лячись на можливість припинення договір-
них обов’язків на підставі закінчення строку 
чинності майнового авторського права на 
твір, певні права, отримані користувачем за 
договором, зберігаються або на певний час 
або до певного моменту у часі. Наприклад 
такі, як продаж виготовлених екземплярів 
твору чи направлення у мережу їх збуту.
Що стосується дійсності у часі особистих 

немайнових прав, то це питання вимагає 
окремого дослідження. Особисті немайнові 
права автора, тобто право авторства, право 
на ім’я і право на недоторканність твору, у 
зв’язку з їх особливим змістом охороняються 
безстроково. Слід підкреслити, що безстро-
кова дія авторського права не поширюєть-
ся на інші права (право на оприлюднення, 
право на відзив твору), тому що ці особисті 
права можливі при здійсненні лише за на-
явності особистого волевиявлення автора 
твору. Неможливо оприлюднити твір, якщо 
є пряма заборона не це автора, навіть після 
його смерті. Якщо таке оприлюднення все 
ж таки мало місце, воно буде вважатись не-
правомірним.
Як ми вже зазначали, авторське пра-

во на твори науки, літератури і мистецтва 
може припинитися лише в однин спосіб – 
закінченням строків їх правової охорони. 
Інших способів припинення правової охо-

рони щодо цих творів чинне законодавство 
України не містить. Хоча і не містить жод-
них застережень щодо можливості автора 
чи його спадкоємців розпорядитись майно-
вим правом на твір у такий спосіб, як пере-
дати (відмовитись від майнових прав) твір у 
суспільне надбання до сплину строку дії ви-
ключного майнового права.
У такому розрізі, необхідно віднай-

ти рішення на два питання. Перше – чи є 
припускає законодавство перехід твору у 
суспільне надбання до сплину строку дії ви-
ключного майнового права і якщо так то в 
яких випадках? Друге – чи враховується за-
конодавством воля автора і правоволоділь-
ця щодо використання твору в режимі сус-
пільного надбання? 
Після смерті автора його майнові права 

переходять у порядку спадкоємства до його 
спадкоємців на строк, встановлений зако-
ном (ст.29 Закону України «Про авторське 
право та суміжні права». Отже, суб’єктами 
прав на твори науки, літератури і мисте-
цтва після смерті автора стають його спад-
коємці. [2]. Порядок спадкування докладно 
визначено кн. 6 ЦК України. Слід відзна-
чити, що успадковуватися можуть тільки 
виключні майнові права, особисті немайно-
ві права припиняються не успадковуються, 
і надалі триває лише охорона певних благ 
(авторство, ім’я автора та недоторканність 
твору). Особисті немайнові права охороня-
ються безстроково (ст. 28 Закону України 
«Про авторське право та суміжні права») та 
не можуть бути передані (відчужені) іншим 
особам (ст. 14 Закону України «Про автор-
ське право та суміжні права») та не можуть 
входити до складу спадщини (ст. 1219 ЦК 
України). Спадкоємці наділяються правом 
захищати авторство на твір, протидіяти пе-
рекрученню, спотворенню чи іншій зміні 
твору, а також будь-якому іншому посяган-
ню, що може завдати шкоди честі та репута-
ції автора.
Особливістю спадкування виключних 

прав на твір, як об’єкт права інтелектуаль-
ної власності є неможливість застосування 
до нього режиму відумерлого майна. У тих 
випадках, коли відсутні спадкоємці як за за-
коном, так і за заповітом, або ніхто зі спад-
коємців не має права успадковувати, або всі 
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спадкоємці відсторонені від спадкування, 
або ніхто зі спадкоємців не прийняв спад-
щини, або всі спадкоємці відмовилися від 
спадщини й при цьому ніхто з них не вка-
зав, що відмовляється на користь іншого 
спадкоємця, майно переходить у власність 
територіальної громади за місцем відкрит-
тя спадщини (ст. 1277 ЦК України). З ви-
ключним правом на твір ситуація інша. У 
зазначених випадках виключне право при-
пиняється, й твір переходить у суспільне 
надбання. Фактично мова йде про один 
випадок дострокового переходу твору в 
суспільне надбання, а саме коли виключне 
право на твір входить до складу відумерло-
го майна (ст. 1277 ЦК України). Це право 
припиняється, і твір переходить у суспільне 
надбання (на відміну від інших видів майна, 
що переходить у власність територіальної 
громади). Таким чином, законодавство при-
пускає можливість дострокового переходу 
творів в суспільне надбання.
Стаття 442 ЦК України встановлює, що 

«у разі смерті автора його правонаступники 
мають право на опублікування твору, якщо 
це не суперечить волі автора». Виходячи з 
законодавчого визначення поняття опри-
люднення, опублікування твору є однією з 
форм його оприлюднення. Відповідно до 
ст.1 Закону України «Про авторське право 
та суміжні права» оприлюднення (розкрит-
тя публіці) твору – здійснена за згодою ав-
тора чи іншого суб’єкта авторського права і 
(або) суміжних прав дія, що вперше робить 
твір доступним для публіки шляхом опублі-
кування, публічного виконання, публічного 
показу, публічної демонстрації, публічного 
сповіщення тощо. Тобто не оприлюднений 
твір, який перейшов у суспільне надбан-
ня, може бути оприлюднений будь-якою 
особою за умови, що це не суперечить волі 
автора, виразно виражено ним у будь-якій 
формі, що дає змогу встановити дійсну волю 
автора (заповіт, листи, щоденники тощо).
Отже, щодо твору, який перейшов у сус-

пільне надбання, допускається обмеження 
в його використанні в частині оприлюднен-
ня і, відповідно, опублікування, якщо така 
воля автора, чітко виражена ним у письмо-
вій формі в будь-який спосіб. Однак закон 
нічого не говорить про те, як повинна бути 

виражена воля автора, якщо він хоче, щоб 
його твір перейшов у суспільне надбання до 
закінчення строку дії виключного права і це 
його рішення не могло бути надалі оспоре-
но його спадкоємцями.
В ст. 440 ЦК України встановлено, що 

правоволоділець може дозволяти викорис-
тання твору та має інші майнові права інте-
лектуальної власності, встановлені законом. 
А відповідно до ч.2 ст.15Закону України 
«Про авторське право та суміжні права» ви-
ключне право на використання твору авто-
ром (чи іншою особою, яка має авторське 
право) дозволяє йому використовувати твір 
у будь-якій формі і будь-яким способом, 
тобто правоволоділець може розпоряджа-
тися виключним правом на твір. Однак ЦК 
України в гл.75 визначив тільки два осно-
вних способи розпорядження: за договором 
про передання виключних майнових прав 
інтелектуальної власності і за договором про 
надання права використовувати об’єкт пра-
ва інтелектуальної власності. Питання пе-
редачі творів правоволодільцем в суспільне 
надбання – як способу розпорядження ви-
ключним правом – законодавством не вре-
гульовані. Хоча йому і не суперечить. Отже, 
варто зазначити, що автор або інший пра-
воволоділець може достроково відмовитись 
від власних прав на твір. Тоді такий твір 
слід також визнати суспільним надбанням 
навіть тоді, коли встановлений законодав-
ством строк не сплинув.
Щодо охорони прав на твори науки, лі-

тератури і мистецтва, то слід зазначити, що 
із закінченням строків чинності виключ-
ні майнові права на твір неможна вважати 
припиненими. Оскільки відповідно до За-
кону України «Про авторське право і суміж-
ні права» твір стає надбанням суспільства в 
особі держави (п. 3 ст. 30 зазначеного Зако-
ну). Передбачено, що Постановами Кабінету 
Міністрів України можуть встановлюватися 
спеціальні відрахування до фондів творчих 
спілок України за використання на терито-
рії України творів, що стали надбанням сус-
пільства. Але наразі жодної постанови Кабі-
нету Міністрів України з цього приводу не 
існує. Коли так, тоді постає питання, на якій 
підставі держава в особі Кабінету Міністрів 
України має збирати кошти за користуван-
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ня щоб потім їх відраховувати до творчих 
спілок. Якщо виходити з того, що «викорис-
тання» на території України творів, що ста-
ли надбанням суспільства є однією із право-
мочностей, яка складає зміст виключного 
майнового права на твір, тоді держава в осо-
бі Кабінету Міністрів України отримує хоча 
і обмежені але все таки виключні майнові 
права на твір.
Інакше, складається досить парадок-

сальна ситуація. З одного боку, суспільство 
та держава визнають результати інтелек-
туальної, творчої діяльності найціннішим 
капіталом, а з іншого – відмовляється від 
нього. Державі від них відмовлятися про-
сто нераціонально. Безумовно, що не кож-
ного «вільного» об’єкта авторського права 
слід встановити такий режим використання. 
Варто на законодавчому рівні встановити 
критерії та порядок визнання того чи іншо-
го «вільного» об’єкта авторського права та-
ким, що держава може поширити на нього 
режим виключних майнових прав на твір. 
Щоправда, проти цієї тези можуть запере-
чити, що за загальним правилом зазначені 
об’єкти права інтелектуальної власності уже 
втрачають цінність товару. У тих випадках, 
коли правова охорона припиняється після 
закінчення терміну її дії, це може бути так. 
Але і в цьому разі можуть знайтися об’єкти, 
які ще не втратили своєї значущості з огля-
ду на історичну та культурну цінність. Саме 
тому, зазначені об’єкти можуть використо-
вуватися і будь-яка особа має можливість 
одержувати від цього певний дохід, але з 
певними відрахуваннями до Державного 
бюджету України.
Чому суспільство, держава повинні від-

мовлятись від такого доходу? Має бути 
встановлений спеціальний державний ре-
єстр таких об’єктів і до нього повинні за-
носитися всі об’єкти, які з тих чи інших 
причин втратили правову охорону чи її 
скасували незалежно від ринкової вартості 
цих об’єктів. Держава повинна бути визна-
на суб’єктом права інтелектуальної влас-
ності. Це дозволяє стверджувати, що охо-
рона прав на твір після закінчення строку 
чинності виключних майнових авторських 
на твір повинна здійснюватися державою 
в особі Кабінету Міністрів України. В свою 

чергу Кабінет Міністрів України має право 
в окремих випадках встановлювати певні 
відрахування. Але порядок виплат відра-
хувань їх розмір та випадки при наявності 
яких можливі відрахування за використан-
ня авторських творів, що перейшли у сус-
пільне надбання повинні бути деталізовані 
у законодавстві України.

Висновок
Насамкінець зазначимо, що при вико-

ристання творів, які перейшли у суспільне 
надбання повинні дотримуватися особисті 
немайнові права автора. Вільне використан-
ня допустиме при обов’язковому зазначенні 
імені автора твору і джерела запозичення. 
Крім того, ніхто не має права вносити до 
твору будь-які зміни (переклади, адаптації 
тощо), здатні завдати шкоди репутації авто-
ра. На жаль, такі порушення законодавства 
є масовим.
Загалом питання підвищення ефектив-

ності використання творів, які перейшли 
в суспільне надбання, потребує більш гли-
бокого вивчення. Хотілося б тільки відзна-
чити, що наявність «державного реєстру» 
творів, які є гордістю національної історії та 
культури, та які перейшли в суспільне над-
бання, безумовно, сприяло б розширенню 
кола можливостей щодо правомірного ви-
користання будь-якою особою, так само як і 
інформація на творах про те, що вони є сус-
пільним надбанням.
Із закінченням строків чинності виключ-

ні майнові права на твір не можна вважати 
припиненими. Держава в особі Кабінету Мі-
ністрів України отримує хоча і обмежені але 
все таки виключні майнові права на твір.
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АНОТАЦІЯ 
У статті аналізуються окремі корупцій-

ні ризики при веденні Державного земельного 
кадастру та шляхи їх мінімізації. Вказано на 
недоліки земельного законодавства. Запропо-
новано шляхи вирішення окремих правових 
проблем.

SUMMARY 
The article analyzes some corruption risks in 

the management of the State land cadaster and the 
ways to minimize them. Pointed to the shortcomings 
of the land legislation. The ways of solving 
individual legal problems.
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ÏÐÈ ÂÅÄÅÍÍ² ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ 

ÊÀÄÀÑÒÐÓ ÒÀ ¯Õ Ì²Í²Ì²ÇÀÖ²ß

Корупція у земельних правовідносинах 
набула в Україні значного поширення, що ви-
магає не лише посилення відповідальності в 
межах адміністративного чи кримінального 
законодавства за вчинення корупційних ді-
янь, а й насамперед удосконалення чинного 
земельного законодавства з метою запобігти 
її поширенню, розробки наукових положень 
земельного права з цією метою. 
Окремі особливості запобігання коруп-

ції у земельних правовідносинах, окремі 
корупційні ризики досліджувалися, зокре-
ма, П.Т.Гегою, А.Г.Мартином, П.Ф. Кули-
ничем, А.М. Мірошниченком, В.В. Носіком, 
О.Г. Поліщуком, А.І. Ріпенком, В.І.Семчиком, 
О.В. Шкуропатом, М.В. Шульгою та іншими 
науковцями. Поміж тим, не усі з цих ризиків 
були досліджені належним чином, а окремі їх 
аспекти також залишилися поза межами на-
укових досліджень.
Порівняно недавно в Україні було істот-

но реформоване законодавство про ведення 
Державного земельного кадастру. Поміж тим, 
аналіз практики застосування кадастрового за-
конодавства засвідчує, що, на жаль, ціла низка 

традиційно характерних для ведення Держав-
ного земельного кадастру України корупцій-
них ризиків не лише не були виключені, а по-
декуди навіть поглибилися. Окремими такими 
корупційними ризиками, які, на наш погляд 
залишилися, є відсутність належного доступу 
до даних Державного земельного кадастру, ду-
блювання земельно-кадастрової інформації в 
інших реєстрах, а також делегування функцій 
із ведення Державного земельного кадастру 
господарюючим суб’єктам. Вивчення цих ко-
рупційних ризиків та запропонування шляхів 
їх мінімізації і є метою цієї статті.
Відсутність належного доступу до даних 

Державного земельного кадастру. Частина 
існуючих проблем обумовлені суб’єктивними 
факторами – насамперед, відвертим ігнору-
ванням вимог чинного законодавства. Це 
стосується, зокрема, побудови програмного 
забезпечення Державного земельного када-
стру таким чином, що всупереч вимогам ч.1 
ст.38 Закону України «Про Державний зе-
мельний кадастр» та ст.28-1 Закону України 
«Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень» нотаріуси та 
державні реєстратори прав позбавлені пря-
мого доступу до даних Державного земельно-
го кадастру, що створює «штучну потребу» в 
одержанні витягів із Державного земельного 
кадастру при укладанні цивільно-правових 
угод із земельними ділянками [1, с. 11]. 
Втім, інша частина проблем обумовлена 

саме недосконалістю законодавства. Так, до-
ступу до кадастрових даних штучно позбав-
лені землевпорядники, геодезисти, оцінювачі 

В статье анализируются отдельные кор-
рупционные риски при ведении Государствен-
ного земельного кадастра и пути их мини-
мизации. Указано на недостатки земельного 
законодательства. Предложены пути реше-
ния отдельных правовых проблем.
Ключові слова: корупційний ризик, державний 

земельний кадастр, державні реєстри, дублювання 
інформації, делегування функцій.
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та банки, що різко знижує цінність цих даних 
для суспільства, не дозволяє отримувати відо-
мості про координати меж земельних ділянок 
для вирішення земельних спорів [1, с. 11]. 
Корупційні ризики можна мінімізувати, 

розширивши можливості для зацікавлених 
осіб щодо внесення відомостей до кадастру та 
їх отримання. У цьому відношенні слід підтри-
мати проект Закону України «Про внесення 
змін до Закону України «Про Державний зе-
мельний кадастр» (щодо оптимізації повнова-
жень Державних кадастрових реєстраторів)» 
(р.н. 4083а від 16.06.2014) [2], яким передба-
чається надання можливості кадастровим ре-
єстратором вносити та отримувати кадастрові 
відомості незалежно від місцезнаходження зе-
мельної ділянки. Із закінченням повноважень 
Верховної Ради України минулого скликання 
в силу вимог ч.1 ст.95 Регламенту Верховної 
Ради України проект вважається знятим з 
розгляду (оскільки він не був ухвалений хоча 
б в першому читанні), тому внесення анало-
гічної законодавчої ініціативи до парламенту 
є актуальним.
Більш того, видається перспективним вза-

галі мінімізувати необхідність контакту заці-
кавлених осіб з кадастровими реєстраторами, 
забезпечивши розміщення максимального 
обсягу інформації у відкритому доступі. Так, 
сьогодні лише частина відомостей Держав-
ного земельного кадастру оприлюднюється 
в мережі Інтернет. При цьому це частина по-
рівняно незначна – достатньо порівняти обсяг 
ст.ст.8-19 Закону України «Про Державний 
земельний кадастр», які встановлюють склад 
відомостей Державного земельного кадастру, 
та положення ст.36 Закону, яка визначає, які 
відомості Державного земельного кадастру 
підлягають оприлюдненню на офіційному 
веб-сайті центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері 
земельних відносин.
Вбачається, що оприлюднення відомостей 

у мережі Інтернет має бути загальним прави-
лом, а не винятком. Винятки повинні стосува-
тися лише випадків, коли закриття доступу до 
певних відомостей обумовлено необхідністю 
захисту державної таємниці. 
На наш погляд, оприлюдненню підляга-

ють навіть дані про власників конкретного 
майна. Хоча кожна особа, поза сумнівом, має 

конституційне право на повагу до особистого 
життя (ст.32 Конституції України), право на 
повагу до приватного життя, а також право 
на захист персональних даних, існування цих 
прав не є перешкодою для оприлюднення 
особи суб’єкта права.
Що стосується права на повагу до особис-

того життя (ст.32 Конституції України), мож-
на стверджувати, що саме по собі оприлюд-
нення особи власника певної нерухомості не 
може вважатися порушенням цього права. 
Врешті-решт, положення ст.32 Основного за-
кону слід розуміти в сукупності із нормою ч.3 
ст.13 – «власність зобов’язує». Більш того, вра-
ховуючи, що право власності є абсолютним, 
тобто власнику протистоїть необмежене коло 
суб’єктів, які повинні не порушувати його 
права, необхідно повідомити зобов’язаних 
осіб про особу власника з тим, щоб вони мо-
гли здійснити свій обов’язок.
Такий висновок підтверджується аналізом 

ситуації з оприлюдненням особи власника не-
рухомості через призму положень Конвенції 
про захист прав людини і основоположних 
свобод, яка гарантує право на повагу до при-
ватного життя (ст.8), а також практики Євро-
пейського суду з прав людини з приводу за-
стосування відповідних положень Конвенції. 
Перш за все, слід відзначити, що право на 
повагу до приватного життя за ст.8 Конвенції 
допускає обмеження. Згідно з § 2 ст.8 «органи 
державної влади не можуть втручатись у здій-
снення цього права, за винятком випадків, 
коли втручання здійснюється згідно із зако-
ном і є необхідним у демократичному суспіль-
стві в інтересах національної та громадської 
безпеки чи економічного добробуту країни, 
для запобігання заворушенням чи злочинам, 
для захисту здоров’я чи моралі або для захис-
ту прав і свобод інших осіб». Відзначимо, що 
саме по собі оприлюднення імені власника 
(суб’єкта іншого речового права) земельної 
ділянки хоча і складає втручання у приват-
не життя особи, проте інтенсивність такого 
втручання є порівняно незначною (якщо по-
рівнювати, наприклад, з таким поширеним 
видом втручання як прослуховування теле-
фонних переговорів).
На даний час Європейський суд з прав лю-

дини не сформував практики по застосуванню 
ст.8 у контексті оприлюднення персональних 
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даних у реєстрах нерухомості. Здебільшого 
рішення, прийняті по ст.8 [3; 4; 5], стосуються 
поліцейських чи медичних баз даних. Інфор-
мація, вміщена до цих баз, вочевидь є більш 
чутливою і тому повинна характеризуватися 
вищим ступенем захисту. Втім, навіть у ситуа-
ціях, коли йдеться про такі бази даних, мож-
на побачити, що збирання та оприлюднення 
персональних даних без дозволу особи можуть 
бути виправдані певною правомірною метою 
за умови наявності ефективних механізмів або 
ж гарантій запобігання зловживанню такою 
інформацією та можливості особи вимагати, у 
необхідних випадках, виправлення. 
Оприлюднення відомостей про власників 

(суб’єктів інших речових прав) земельних ді-
лянок, які містяться у Державному земельно-
му кадастрі, необхідно оцінити з точки зору 
узгодженості із положеннями Закону Укра-
їни «Про захист персональних даних». Вка-
заний Закон (зокрема, ст.16) встановлює до-
звільний порядок доступу до персональних 
даних, обумовлений наданням згоди суб’єкта 
персональних даних. Втім, ч.1 допускає ви-
няток «відповідно до вимог закону». Вбача-
ється, що навіть без цього застереження вне-
сення відповідних змін до Закону України 
«Про Державний земельний кадастр» було б 
достатньо для того, щоб змінити режим до-
ступу до відповідних персональних даних, 
адже відповідні зміни мали б безумовний 
пріоритет як більш пізній закон - lex posterior 
(детальніше див. [6, с. 183-198]).
Оприлюднення основної частини відомос-

тей Державного земельного кадастру у мере-
жі Інтернет дозволить ліквідувати витяги із 
Державного земельного кадастру (ст.38 та ін. 
Закону України «Про Державний земельний 
кадастр») як явище. Всі відомості можна буде 
отримати при безпосередньому звернення 
до Державного земельного кадастру у мере-
жі Інтернет. Це ліквідує загалом можливість 
будь-якої корупції при отриманні витягів з 
Державного земельного кадастру.
Перспективним напрямком мінімізації 

корупційних ризиків при веденні Державно-
го земельного кадастру повинна стати його 
автоматизація. Зокрема, у спеціальній літе-
ратурі вже висловлювалася слушна пропо-
зиція затвердити нові методики нормативної 
грошової оцінки земель, що дозволятимуть 

здійснювати оцінку у автоматичному режимі 
із застосуванням наявних даних Державно-
го земельного кадастру, а також вільно і без-
оплатно надавати інформацію про таку оцінку 
через офіційний веб-сайт Держземагентства 
України [1, с. 21]. 
Аналогічно, варто передбачити можливість 

електронного звернення зацікавлених осіб з 
різних питань ведення Державного земельно-
го кадастру, насамперед – заяв про внесення ві-
домостей до Державного земельного кадастру 
(ст.21 та ін. Закону України «Про Державний 
земельний кадастр»). Більш того, програмне 
забезпечення ведення Державного земельно-
го кадастру може передбачати опрацювання 
подібних звернень на засадах «мовчазної зго-
ди» - за відсутності реакції з боку реєстратора 
принаймні деякі відомості можуть вноситися 
автоматично. Застосування описаного підходу 
має бути поєднане із відмовою від «паперово-
го» ведення земельно-кадастрової документа-
ції – насамперед, Поземельної книги. На да-
ний час існування «паперового» дублювання 
інформації, що міститься в електронній базі да-
них, можна пояснити хіба що психологічними 
чинниками. Водночас, таке ведення вимагає 
значних ресурсів – це папір, а головне – час, 
який витрачається. 
Дублювання земельно-кадастрової інфор-

мації в інших реєстрах. Слід пам’ятати, що 
кожен додатковий контакт між державним 
службовцем та зацікавленою особою, як пра-
вило, створює ризик корупції. Попри те, що 
більшість державних та єдиних реєстрів (ка-
дастрів) в Україні вже давно ведуться у елек-
тронній формі, існує проблема відсутності 
інформаційної взаємодії між ними, внаслідок 
чого інформація почасти дублюється, а заці-
кавлені особи змушені витрачати час та ре-
сурси для внесення до реєстрів інформації, 
яка вже міститься в інших реєстрах [1, с. 12].
Наприклад, позбавлені доступу до реєстрів 

актів громадянського стану та реєстрів прав 
власності органи місцевого самоврядування 
не можуть своєчасно вживати заходів щодо 
визнання майна відумерлою спадщиною або 
безхазяйним, що стимулює його нелегальне 
використання. Відсутність належного обмі-
ну інформацією між Державним земельним 
кадастром та Державним реєстром речових 
прав вже стала причиною масових шахрайств 
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на ринку оренди земель (т.зв. «подвійна орен-
да») у 2013-2014 роках [1, с. 12]. 
Висловлюється слушна пропозиція про-

вести інвентаризацію державних та єдиних 
реєстрів (кадастрів) та забезпечити прямий 
обмін інформацією між ними у рамках авто-
матизованих систем через систему гіперпо-
силань (Державний земельний кадастр, Дер-
жавний реєстр речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень, ЄДРПОУ, Державний 
реєстр актів цивільного стану громадян, реє-
стри платників податків тощо) [1, с. 13].
Найбільш очевидним рішенням щодо 

об’єднання реєстрів є об’єднання Державно-
го реєстру речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень та Державного земельного 
кадастру. Справді, відомості про право – це 
лише один із багатьох параметрів, що харак-
теризують конкретну земельну ділянку. 
Делегування функцій із ведення Держав-

ного земельного кадастру господарюючим 
суб’єктам. Істотним недоліком законодавства 
про ведення Державного земельного када-
стру є те, що важливі функції із ведення Дер-
жавного земельного кадастру покладено на 
господарюючого суб’єкта - ДП «Центр дер-
жавного земельного кадастру», який є «адмі-
ністратором системи» (ч.3 ст.6 Закону України 
«Про Державний земельний кадастр»). 
ДП «Центр державного земельного када-

стру» отримує конкурентні переваги на ринку 
землевпорядних робіт завдяки доступу до ка-
дастрової бази даних [1, с. 11]. Це істотно спо-
творює конкуренцію, перешкоджає правомір-
ній діяльності інших суб’єктів, а з точки зору 
споживачів послуг – призводить до цінових 
зловживань, адже за відсутності конкуренції 
монополісти можуть диктувати свої ціни. 
Відзначимо, що аналогічні проблеми іс-

нують при веденні реєстрів, що належать до 
сфери Міністерства юстиції України, де функ-
ції «адміністратора» виконує ДП «Інформа-
ційний центр».
Першопричиною можливості описаних 

зловживань при веденні реєстрів іноді [1, с. 
18-19] помилково вказують те, що програм-
не забезпечення не є власністю держави, що 
дає підстави для сплати роялті власникові. 
Але проблема знаходиться, на наше переко-
нання, глибше. Справді, дуже просто уявити 
ситуацію, коли аналогічні суми будуть сплачу-

ватися не як «роялті», а як плата за «обслуго-
вування» чи «підтримку» програмного забез-
печення, що є власністю держави. Причиною 
ситуації насправді є те, що частиною схеми 
є суб’єкт господарювання, який має значно 
більше «простору» для витрачання «заробле-
них» грошей, ніж державні органи.
Очевидним вирішенням проблеми є вне-

сення змін до Закону України «Про Держав-
ний земельний кадастр», якими визначити 
адміністратором Державного земельного ка-
дастру безпосередньо центральний орган ви-
конавчої влади, що реалізує державну політи-
ку у сфері земельних відносин.
ДП «Центр державного земельного када-

стру» є не єдиним суб’єктом господарювання, 
що виконує державні функції. У сфері управ-
ління Держгеокадастру/Держземагентства 
України діє 30 державних топографо-геоде-
зичних та картографічних підприємств (6 нау-
ково-виробничих підприємств, 5 центрів гео-
дезичних та геоінформатики, 12 підприємств 
геодезії, картографії, кадастру та геоінформа-
тики, Державне підприємство «Український 
державний науково-виробничий інститут 
зйомок міст та геоінформатики ім. А.В. Шаха», 
Державне підприємство «Науково-дослідний 
інститут геодезії і картографії», Державне під-
приємство «Державний картографо-геоде-
зичний фонд України» [7].
Державний картографо-геодезичний 

фонд України – це галузевий державний ар-
хів, створений постановою Кабінету Міністрів 
України від 20.06.1996 № 661 «Про створення 
Державного картографо-геодезичного фонду 
України» відповідно до положень тодішньої 
редакції ст.9 Закону України «Про Націо-
нальний архівний фонд і архівні установи». 
Режим інформації у цьому архіві визначається 
головним чином положеннями Закону Укра-
їни «Про топографо-геодезичну та картогра-
фічну діяльність». Відповідно до ч.5 ст.19 За-
кону Державний картографо-геодезичний 
фонд України формується спеціально уповно-
важеним центральним органом виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері 
земельних відносин, Міністерством оборони 
України та іншими органами виконавчої вла-
ди за матеріалами виконаних топографо-гео-
дезичних та картографічних робіт. Жодних 
законодавчих підстав для надання якомусь 
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суб’єкту господарювання монопольного до-
ступу до фонду не існує.
Втім, відповідно до п.4-1 Положення про 

порядок надходження, зберігання, використан-
ня та обліку матеріалів Державного картогра-
фо-геодезичного фонду України, затверджено-
го постановою Кабінету Міністрів України від 
22.07.1999 № 1344, «функції з ведення Держ-
картгеофонду виконує визначене Держзема-
гентством державне підприємство, яке нале-
жить до сфери його управління». При цьому, 
згідно із п.27 того ж Положення, топографо-гео-
дезичні, картографічні та інші матеріали Держ-
картгеофонду є об’єктами державної власності і 
надаються у користування «органам виконавчої 
влади та органам місцевого самоврядування без 
права використання в комерційних цілях – без-
оплатно, крім витрат на послуги та пересилку», 
а «юридичним та фізичним особам - на договір-
них умовах». І це при тому, що саме підприєм-
ство отримує всі ці матеріали безоплатно.
Така ситуація є не просто корупціогенною 

– це і є корупція у чистому вигляді. Держав-
ні функції віддані на відкуп суб’єкту госпо-
дарювання, фактично поза межами системи 
оподаткування запроваджено обов’язковий 
платіж у вигляді плати за отримання в ко-
ристування топографо-геодезичних та карто-
графічних матеріалів, надходження з якого 
спрямовується не у державний бюджет, а на 
користь підприємства. Цілком очевидно, що 
функції з ведення Державного картографіч-
ного фонду України та матеріали, включені 
до фонду, слід передати державним органам. 
Погоджуємося з думкою, що найкращим рі-
шенням була б передача цих функцій органам 
земельних ресурсів [1, с. 19]. Крім того, було 
б правильним надавати вільний та безоплат-
ний доступ до геодезичних та картографічних 
матеріалів, а оптимальним рішенням було б 
оцифровування матеріалів та розміщення їх у 
мережі Інтернет. Таким чином, всі корупційні 
ризики у цій сфері були б ліквідованими.
Іншим випадком нав’язування суб’єктам 

господарювання, що займаються виконанням 
топографо-геодезичних робіт, платних послуг 
державних підприємств-монополістів є опла-
та т.зв. адміністрування Державної геодезич-
ної мережі та «банку геодезичних даних».
Відповідно до ч.1 ст.12 Закону України 

«Про топографо-геодезичну і картографіч-

ну діяльність», Кабінет Міністрів України 
уповноважений встановлювати порядок по-
будови державної геодезичної мережі. Реа-
лізуючи дане повноваження, постановою від 
07.08.2013 № 646 «Деякі питання реалізації 
частини першої статті 12 Закону України 
«Про топографо-геодезичну і картографічну 
діяльність»» Кабінет Міністрів України затвер-
див Порядок побудови Державної геодезич-
ної мережі. При цьому, згідно з п.43 Порядку 
«функції адміністратора банку геодезичних 
даних виконує визначене Держгеокадастром 
державне підприємство, що належить до сфе-
ри його управління». Таким державним під-
приємством на сьогодні є Державне підпри-
ємство «Науково-дослідний інститут геодезії і 
картографії» (наказ Держземагентства Украї-
ни від 10.01.2014 № 3 «Про банк геодезичних 
даних»), яке «організовує доступ до геодезич-
ної інформації», звісно, на платних засадах. 
Ціни на бази цифрових векторних картогра-
фічних даних на території АР Крим та облас-
тей України варіюються від 3125 грн. до 7000 
грн., а база цифрових векторних картографіч-
них даних, наприклад, на м. Дніпропетровськ 
складає 17550 грн. [8].
Слід повністю підтримати пропозицію 

про вилучення із Порядку положення про 
«адміністратора банку геодезичних даних», 
і що ще більш важливо, забезпечити публіч-
ність відомостей про параметри Державної 
геодезичної мережі через офіційний веб-сайт 
Держгеокадастру України, включно із серві-
сами з трансформації геодезичних координат 
[1, с. 25]. Тільки таке комплексне рішення 
здатне ліквідувати існуючу корупційну схему.
Специфічною є ситуація з правовим ре-

гулюванням використання апаратури супут-
никових радіонавігаційних систем (СРНС) 
під час проведення топографо-геодезичних, 
картографічних, аерофотознімальних, про-
ектних, дослідницьких робіт і вишукувань 
та кадастрових зйомок. Без будь-якого зако-
нодавчого уповноваження Кабінет Міністрів 
України прийняв постанову від 13.07.1998 
№ 1075 «Про Порядок використання апара-
тури супутникових радіонавігаційних систем 
під час проведення топографо-геодезичних, 
картографічних, аерофотознімальних, проек-
тних, дослідницьких робіт і вишукувань та ка-
дастрових зйомок». Слід повністю погодитися 
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АНОТАЦІЯ 
У статті аналізуються окремі корупцій-

ні ризики при веденні Державного земельного 
кадастру та шляхи їх мінімізації. Вказано на 
недоліки земельного законодавства. Запропо-
новано шляхи вирішення окремих правових 
проблем.

SUMMARY 
The article analyzes some corruption risks in 

the management of the State land cadaster and the 
ways to minimize them. Pointed to the shortcomings 
of the land legislation. The ways of solving 
individual legal problems.

із думкою, за якою передбачені постановою 
бюрократичні бар’єри щодо застосування су-
часних засобів супутникової навігації є неза-
конними [1, с. 25].
Зокрема, п.4 Порядку передбачає, що 

«уся апаратура СРНС зарубіжного або вітчиз-
няного виробництва, що використовується 
для виконання топографо-геодезичних ро-
біт, підлягає обов’язковій реєстрації та облі-
ку в Держгеокадастрі за винятком апаратури 
СРНС Міноборони, МВС, СБУ, реєстрація та 
облік якої здійснюється Генеральним шта-
бом Збройних Сил України у визначеному 
ним порядку». Згідно з п.8, «технічні проек-
ти (програми) на виконання топографо-гео-
дезичних робіт з використанням апаратури 
СРНС за участю нерезидентів України по-
винні узгоджуватися з Міноборони, Держ-
комсекретів та Держгеокадастром. Порядок 
обробки і використання результатів спосте-
режень установлюється в технічних проек-
тах (програмах)». Подібні вимоги є не лише 
незаконними, вони суперечать здоровому 
глузду і жодного результату, окрім створення 
штучних перешкод для виконання топогра-
фо-геодезичних робіт та створення підґрунтя 
для корупції, не досягає. Єдино можливою 
реакцією на існуючу ситуацію має бути скасу-
вання постанови Кабінету Міністрів України 
від 13.07.1998 № 1075.
Безумовно, корупційні ризики при веден-

ні Державного земельного кадастру не обмеж-
уються тими, що були наведені у цій статті. Є 
й інші ризики, як, наприклад, проблема «на-
кладки» земельних ділянок. Усі вони потре-
бують свого детального вивчення, яке може 
ґрунтуватися, зокрема, на висновках, зробле-
них у цій статті. 
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ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Нагальною вимогою для реформування 
цивільного судочинства України є залучен-
ня правових цінностей європейського спів-
товариства для підвищення ефективності 
розгляду і вирішення цивільних справ. 
Прецедента практика Європейського суду 
з прав людини (надалі – Європейський суд, 
ЄСПЛ) поряд із нормами Конвенції про за-
хист прав людини і основоположних свобод 
(надалі – Конвенція) є частиною національ-
ного законодавства України, що є проявом 
наближення українського судового право-
застосування до вимог європейського су-
дівництва.
Свідченням справедливого судочин-

ства, на думку Європейського суду, є до-

тримання національними судами вимоги 
щодо мотивованості судових рішень. Ця 
вимога стосується рівною мірою усіх видів 
українського судочинства, в тому числі і ци-
вільного процесу. 
Аналіз стану реалізації вимоги моти-

вованості судових рішень у цивільному 
судочинстві України свідчить про існуван-
ня проблем в цьому аспекті. Ці проблеми 
проявляються у відсутності нормативно-
го закріплення вимоги мотивованості як 
окремої вимоги до судового рішення у ци-
вільній справі. Також існує низка проблем 
практичного характеру щодо якості мо-
тивованості рішень в цивільному процесі 
України. З огляду на це видається доціль-
ним на підставі аналізу цивільного процесу-
ального законодавства України та практи-
ки розгляду цивільних справ з’ясувати стан 
дотримання вимоги мотивованості судових 
рішень у цивільних справах, виокремити 
існуючі проблеми в цьому аспекті та сфор-
мулювати пропозиції щодо їх подолання. 
Дослідження мотивованості як вимоги 

до судового рішення у цивільних справах 
здійснювалось такими зарубіжними на-
уковцями як А. Султанов, Ф. Зайцев, Д. 
Тарабрін. Однак ця проблематика наразі 
не викликала суттєвого інтересу з боку ві-
тчизняних науковців та не стала окремим 
предметом наукових досліджень в Україні. 
Така вимога до судового рішення як 

його мотивованість безпосередньо не закрі-
плена в цивільному процесуальному зако-
нодавстві України. Адже у ст. 213 Цивільно-

Статья посвящена анализу реализации 
требования Европейского суда по правам че-
ловека в судебных решений в части их над-
лежащей мотивированности в гражданском 
судопроизводстве Украины. Сформулированы 
сущность и значение соблюдения этого тре-
бования для качества судебного решения. Вы-
делены основные недостатки мотивирован-
ности судебных решений как в теории, так и 
в практике гражданского процесса. Предло-
жены пути совершенствования гражданского 
процессуального законодательства Украины в 
части надлежащего мотивирования судебных 
решений.
Ключові слова: вимоги Європейського суду з прав 

людини, цивільне судочинство, мотивованість судо-
вого рішення, недоліки мотивованості рішень суду у 
цивільних справах.
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го процесуального кодексу України (надалі 
– ЦПК) [1] передбачено вичерпний перелік 
вимог до рішення суду, а саме – воно має 
бути законним та обгрунтованим. Разом з 
тим не можна стверджувати, що вимога мо-
тивованості повністю проігнорована зако-
нодавцем. Зокрема, ЦПК приурочує ідею 
мотивувати рішення суду до вимоги щодо 
оцінки доказів. Так, відповідно до ст. 212 
ЦПК результати оцінки доказів суд відо-
бражає в рішенні, в якому наводяться мо-
тиви їх прийняття чи відмови у прийнятті. 
Згадка про мотивованість рішення існує і в 
ст. 215 ЦПК, відповідно до якої складовою 
частиною змісту судового рішення має бути 
мотивувальна частина. 
Важливість мотивувати судове рішення 

опосередковано визнається законодавцем 
в процедурі ухвалення судового рішення, 
адже залежно від складності справи скла-
дання повного рішення з мотивувальною 
частиною може бути відкладено на строк не 
більш як п’ять днів з дня закінчення роз-
гляду справи, але вступну і резолютивну 
частини суд має проголосити в тому самому 
засіданні (ч. 3 ст. 209 ЦПК). 
Як свідчить судова практика у цивіль-

них справах, рішення судів, як правило, 
структурно відповідають вимогам закону 
та містять мотивувальну частину. Проте, 
на жаль, доводиться констатувати, що на-
явність мотивувальної частини не означає, 
що рішення у справі є мотивованим. 
Недоліками мотивації можна вважати 

ігнорування аргументів і доводів сторін. В 
літературі зазначається про те, що як би 
суди не намагались мотивувати неправо-
судні акти, завжди видно як в даних актах 
відбувається спотворення не лише доводів 
сторін, але інколи навіть підміняються пи-
тання, поставлені перед судом в позовній 
заяві[2]. Тому суди в своїх рішеннях, на-
магаючись не спотворювати аргументи і 
доводи сторін, просто їх ігнорують, за ви-
ключенням тих, які повністю узгоджують-
ся з логікою судового рішення. Видається, 
що таке ігнорування, на думку суддів, є 
меншим порушенням, ніж відверте спо-
творення позиції сторін. Проте рішення 
від цього не стає правосудним. Але рішен-
ня, в якому не зачіпаються «гострі кути», 

має значно більше шансів вистояти у судах 
вищих інстанцій, ніж рішення, в якому 
детально описані позиції сторін, і в яких 
зроблена спроба мотивувати неправосуд-
не рішення. Таке спостереження виявляє 
також той факт, що при ухваленні судово-
го рішення суддя кладе на чашу терезів з 
одного боку власне міркування у конкрет-
ній справі, а на другому боці цих терезів 
перебуває ризик скасування судового рі-
шення судом вищої інстанції. Ігнорування 
доводів скарги заявника, на думку науков-
ців, є підставою для скасування судового 
рішення [3]. Європейський суд у рішенні 
«Нечипорук і Йонкало проти України», 
розглядаючи питання про справедливість 
провадження у цій справі, визнав, що ре-
акція як суду першої інстанції, так і Вер-
ховного Суду на аргументи заявника є 
вражаюче недостатньою та неадекватною. 
Ігноруючи конкретний, доречний і важли-
вий аргумент заявника, національні суди 
не виконали своїх зобов’язань за пунктом 
1 статті 6 Конвенції [4]. Випадки ігнору-
вання судами доводів і аргументів сторін 
часто зустрічаються в судовій практиці 
України. 
На практиці ігнорування доводів за-

явника може проявлятись у надмірній 
лаконічністі судового рішення. Підтвер-
дженням цьому слугує дружня порада до-
свідченого судді своєму колезі-початківцю: 
«не пиши в рішенні багато, чим більше на-
пишеш, тим легше скасувати рішення» [2]. 
Безперечно, в цивільному процесі та й, 
зрештою, у всіх інших видах українського 
судочинства, існує потреба достатньо по-
вно й переконливо формулювати у рішенні 
фактичні та юридичні мотиви. Не йдеться 
про детальний звіт по кожному аргументу 
сторін. ЄСПЛ неодноразово вказував на 
те, що обсяг мотивації судом рішення може 
змінюватись залежно від природи рішення 
та обставин справи. На думку ЄСПЛ, суд 
може не давати відповіді на простий аргу-
мент сторін, але, вибираючи лаконічну від-
повідь, суд може дати підставу для неясно-
сті, через що ЄСПЛ зобов’язаний глибоко 
вивчити справу, щоб переконатись в тому, 
що правила справедливого процесу не були 
порушені [5, 420-422]. 
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Для того, щоб уникнути надмірної ла-
конічності науковці пропонують встанови-
ти обов’язок суду, що розглядає справу у 
першій інстанції, давати оцінку в мотиву-
вальній частині рішення всім доказам, що 
є матеріалах справи, на які посилаються 
особи, що беруть участь у справі, для під-
твердження своїх вимог і заперечень, а не 
обмежуватись тільки детальним аналізом 
фактів і обставин, що співпадають з позиці-
єю суду [6, 20-23]. 
Найчастіше недолік надмірної лако-

нічності виявляється в ухвалах судів апе-
ляційної та касаційної інстанцій. Ці судові 
рішення часто настільки короткі, що сприй-
маються не як судові акти, а як відписки. 
Безперечно, це не додає довіри до суду, 
адже в таких ухвалах практично не видно, 
що доводи заявників були прочитані, взяті 
до уваги або не прийняті з певних мірку-
вань. Разом з тим судова практика свідчить 
про те, що судді іноді ухвалюють рішення, 
у яких не те що недостатньо мотивації, а 
взагалі відсутня мотивувальна частина [7].
На противагу надмірній лаконічності 

рішення суду може страждати від надмір-
ної мотивованості. З цього приводу Верхо-
вний Суд України вказав, що рішення не 
повинно містити зайвої деталізації, яка не 
має правового значення в даній справі [8]. 
Крім цього, «суд не має права мотивувати 
своє рішення правовими доводами, які він 
висунув за своєю ініціативою, не запропо-
нувавши попередньо сторонам представи-
ти свої міркування щодо таких доводів» [9, 
15]. Йдеться про неможливість для суду ви-
ходити за межі позовних вимог сторін. На 
думку Верховного Суду України, суд має 
право вийти за межі заявлених вимог (ви-
рішити незаявлену вимогу, задовольнити 
вимогу позивача у більшому розмірі, ніж 
було заявлено) лише у випадках, прямо пе-
редбачених законом. Наприклад, суд має 
право вийти за межі заявлених вимог і з 
власної ініціативи вирішити питання про 
стягнення аліментів на дитину одночасно 
з позбавленням батьківських прав чи за-
стосувати наслідки недійсності нікчемного 
правочину[8]. 
Іншим недоліком, який існує поряд з 

наведеними дефектами мотивації судового 

рішення є незрозумілість судового рішен-
ня. З цього приводу ЄСПЛ неодноразово 
наголошував, що суди повинні вказати з 
достатньою ясністю та зрозумілістю моти-
ви, на яких ґрунтуються рішення[6]. Вер-
ховний Суд України також зазначив, що 
рішення не повинно містити незрозумілих 
словосполучень та занадто довгих речень, 
через які викладення фактичних обставин 
важко сприймається [8]. 
Важливою запорукою зрозумілості мо-

тивації судового рішення є мова правозас-
тосовця, за допомогою якої він доносить 
до суспільства результати розгляду справи. 
З погляду Д. Луспеника, завдяки мові та 
стилю викладення тексту судового рішен-
ня, кожен має можливість дати свою оцінку 
культурі судочинства та, звичайно, культу-
рі судді, а зрештою — справедливості судо-
вої влади [10; 10-12]. Цей автор слушно за-
значає, що «судові процесуальні документи 
повинні бути викладені та оформлені гра-
мотно. Неправильне вживання юридичних 
термінів, наявність орфографічних, пунк-
туаційних чи стилістичних помилок, не-
точних, двояких для розуміння понять та 
формулювань, громіздких речень та інших 
недоліків негативно позначається на якос-
ті судового документа, а то й викликають 
неповагу до нього, а значить підривають 
авторитет суду. При написанні рішення 
слід дотримуватися послідовності у викла-
денні подій, фактів, інших відомостей, не 
переходити хаотично з одного питання 
до іншого і знову повертатися до попере-
днього. Вимога дотримуватися доречності 
у викладенні тексту полягає в тому, щоб 
судові акти оформлювалися з дотриманням 
правил письмової мови (ділового стилю). У 
зв’язку з цим недоречне використання еле-
ментів усної розмовної мови, застосування 
неологізмів, емоційно- прикрашених, про-
стомовних та жаргонних слів, які знижують 
офіційний тон документа» [10; 10-12]. 
Слід погодитись, що, зазвичай, в моти-

вувальній частині рішення судді викорис-
товують стандартні, шаблонні вислови, що 
переходять з одного рішення в друге, не 
розкриваючи при цьому їх змісту, або зо-
всім не мотивують рішення належним чи-
ном [11; 74-77]. Судова практика свідчить 
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про недоліки мотивованості судових рішень 
саме через низьку якість мовно-стилістич-
ного викладу суддями мотивів ухвалення 
того чи іншого рішення. З цього приводу 
Вищий господарський суд зазначив, що 
рішення має бути викладено чітко, зрозу-
міло, грамотно (тобто не містити граматич-
них і стилістичних помилок, виправлень) 
[12]. Така вимога не викликає жодних за-
перечень і щодо застосування її у цивільно-
му процесі, адже суддя – це насамперед ви-
сокоосвічена особа, і вимога володіти нею 
мистецтвом грамотного і логічного викладу 
своєї думки має стояти поряд із вимогою 
глибокого знання і розуміння права. 
Зауважимо, що в судових рішеннях 

може зустрічатись не один з наведених де-
фектів мотивованості, а декілька одночас-
но. Так, надмірна мотивованість рішення 
як правило передбачає і незрозумілість 
цього рішення через низьку якість мовно-
стилістичного викладу тексту рішення. 
Таким чином, недоліки мотивації судо-

вого рішення зазвичай є відображенням 
процесуальних порушень процедури дока-
зування у цивільному процесі, що достат-
ньо демонстративно проявляється у моти-
вувальній частині судового рішення. 
Висновки. З погляду Європейського 

суду з прав людини, важливою вимогою до 
справедливості судового рішення у цивіль-
ному процесі, є його мотивованість.
Належна мотивованість рішення є ло-

гічною основою ухвалення законного і об-
ґрунтованого рішення. Мотивованість рі-
шення пояснює чому суд застосував певну 
норму права та взяв до уваги певні дока-
зи, а інші – відкинув. Відсутність або нена-
лежність мотивації зводить нанівець саму 
справедливість судового рішення, адже 
таке рішення, навіть будучи законним та 
обґрунтованим, не ліквідує правового кон-
флікту між сторонами, оскільки не пояснює 
чому суд прийшов саме до такого висновку.
Мотивованість як самостійна вимога до 

судового рішення прямо не закріплена у 
Цивільному процесуальному кодексі Укра-
їни. Беручи до уваги правові позиції Євро-
пейського Суду з прав людини, нормативне 
закріплення цієї вимоги є нагально необ-
хідне. 

Таким чином, практика українського 
цивільного судочинства дає підстави для 
висновку про те, що основними недоліками 
мотивованості судових рішень є повна від-
сутність мотивування шляхом замовчуван-
ня аргументів і доводів сторін, недостатня 
мотивованість або надмірна мотивованість 
рішення. Крім цього, низька якість мовно-
стилістичного викладу мотивів судового 
рішення також є недоліком мотивування, 
оскільки спричиняє незрозумілість цього 
рішення.
Вважаємо, що наявність у рішенні суду 

будь-якого з наведених недоліків свідчить 
про неналежне мотивування рішення, а 
тому має бути підставою для скасування та-
кого рішення судом вищої інстанції. 
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АНОТАЦІЯ 
Статтю присвячено аналізу реалізації 

вимоги Європейського суду з прав людини до 
судових рішень в частині їх належної моти-
вованості в цивільному судочинстві України. 
Сформульовано сутність і значення дотри-
мання цієї вимоги для якості судового рішен-
ня. Виокремлено основні недоліки мотивова-
ності судових рішень як у теорії, так і в прак-
тиці цивільного процесу. Запропоновано шля-
хи вдосконалення цивільного процесуального 
законодавства України в частині належного 
мотивування судових рішень.

SUMMARY 
The article analyzes the implementation of the 

requirements of the European Court of Human 
Rights judgments as to their proper motivation 
of civil proceedings in Ukraine. Formulated the 
essence and importance of compliance with this 
requirement for quality judgment. Thesis there is 
determined basic lacks motivation of court rulings 
both in theory and in practice civil process. Ways of 
improving civil procedure law of Ukraine regarding 
the proper motivation of judicial decisions.
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ÅÒÀÏÈ ÐÅÔÎÐÌÓÂÀÍÍß Â²Ò×ÈÇÍßÍÎ¯ 
Ô²ÍÀÍÑÎÂÎ¯ ÑÈÑÒÅÌÈ ÄÅÐÆÀÂÈ

Пильна увага до тематики фінансової 
системи обумовлено тим, що у фінансо-
вій сфері української держави мають міс-
це активне перетворення, що зумовлюють 
стрімкий розвиток різного роду фінансових 
відносин, в тому числі податкових, бюджет-
них, валютних, банківських правовідно-
син, інших відносин грошово-майнового 
характеру. Подібні явища викликані різ-
ними передумовами, причинами як власне 
правовими, так і політичними, фінансово-
економічними, соціальними та ін. Одна із 
зазначених передумов – спроба наблизити 
фінансову практику України до фінансо-
во-економічній практиці зарубіжних кра-
їн, особливо тих, в яких фінансова система 
досягла високого рівня нормативної пра-
вової регламентації внаслідок проведених 
в суспільстві соціально-економічних, полі-
тичних реформ, що відповідають потребам 
населення і держави в цілому. Такі держави 
прагнуть максимально чітко відрегулювати, 
організувати закладені в рамках фінансової 
системи грошові процеси, що спонукає інші 
держави, у тому числі Україну, запозичува-

ти їх досвід стабілізації фінансової системи 
через нормативний вплив на відповідні сус-
пільні відносини. Так само однією з актуаль-
них причин посилення уваги фахівців, як 
теоретиків-представників фінансово-право-
вої та економічної науки, так і практиків, до 
функціонування фінансової системи Укра-
їни послужив тісний зв’язок, взаємозумов-
леність фінансової сфери і політики, який 
в свою чергу відрізняється нестабільністю 
на внутрішньодержавному і міжнародному 
рівні. Як показує історія розвитку держави 
і права – фінансова система держави – це 
статика фінансової діяльності держави, до 
певної міри її «фотографія». Звертаючись 
до загальної характеристики фінансової сис-
теми тієї чи іншої держави, або фінансовій 
системі держави в різні епохи можна про-
стежити їх подібності та відмінності. Дані 
дослідження можуть допомогти уникнути 
повторення помилок, які мали місце вже в 
історії розвитку фінансової системи держави 
як нашого вітчизняного досвіду, так і зару-
біжного. Саме з цією метою ми спробуємо 
проаналізувати етапи реформування вітчиз-
няної фінансової системи держави. І визна-
чити загальну картину всіх плюсів і мінусів у 
розвитку фінансової системи на кожному з її 
етапів розвитку.
Основний зміст. Фінанси, як і фінан-

сова система в цілому, мають визначальне 
значення для розвитку суспільства; вони 
служать економічною основою (базисом) 
самого існування держави. Фінансова сис-
тема сприяє розвитку ринкових інституцій, 

В статье были проанализированы этапы 
реформирования отечественной финансовой 
системы государства. И определена общая 
картина всех плюсов и минусов в развитии 
финансовой системы на каждом из ее этапов 
развития.

Ключові слова: фінансова система; фінан-
си; фінансова діяльність; бюджет; страхування; 
міжнародні фінанси.
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оскільки за своєю суттю і в якості необхідної 
передумови передбачає принципи свободи, 
рівності усіх перед законом, можливість еко-
номічного маневру та інші ринкові умови [4, 
с.23-24]. Як відомо, фінансова система Укра-
їни концентрує в собі фінансові ресурси 
держави (у першу чергу і головним чином, 
бюджет, валютні резерви, високоліквідні ак-
тиви) та органів місцевого самоврядування, 
Державного пенсійного фонду, фінанси На-
ціонального банку та комерційних банків, 
корпоративного сектору, фінанси підпри-
ємств, підприємницької сфери, населення, 
а також ресурси фінансового ринку (фондо-
вий ринок, ринок капіталів, валютний ри-
нок тощо) та ринку фінансових послуг (стра-
хова справа, недержавні пенсійні фонди, 
інститути спільного інвестування, кредитні 
спілки, гральний бізнес, ломбарди), страхові 
резервні фонди, благодійницькі (децентра-
лізовані) фонди [4, с.25]. Але слід зазначити, 
що такий перелік складових фінансової сис-
теми був не завжди таким. У різні періоди 
існування фінансова система змінювалась, 
змінювалися і її складові. Говорячи про фі-
нансову систему держави, насамперед, слід 
зазначити динамічну єдність, взаємозумов-
леність і взаємодію всіх елементів у процесі 
функціонування. Набір структурних частин 
повинен бути одно порядковим, з тим щоб 
не співвідносити спільне з його частиною. 
Як стверджує проф. С.В. Запольський фі-
нансовій системі притаманна особливість, 
а саме – глибока залежність від соціально-
економічної формації, пануючої в цей чи 
інший період у суспільному виробництві. І 
оскільки фінансові відносини є відносинами 
економічними, логічно припустити, що оче-
видно, можлива як «фінансиалізація», так і 
«дефінансиалізація» тих чи інших відносин, 
так само як і загальне розширення або ско-
рочення обсягу фінансової системи [2, с. 48]. 
Як зазначає С.В. Запольський «відобража-
ючи закономірності панівної економічної 
формації, фінансова система виконує роль 
своєрідної матриці для законодавчих акцій 
в галузі фінансів, для діяльності виконавчих 
і судових органів в цій же області» [2, с.50].
Як вже нами зазначалось, фінансова сис-

тема держави – це статика фінансової діяль-
ності держави, до певної міри її «фотогра-

фія». По фінансовій системі, що мала місце в 
епоху Олександра II, історики можуть зрозу-
міти, як здійснювалася фінансова діяльність 
Російської держави в другій половині ХІХ 
ст., яка фінансова політика проводилася в 
часи російського самодержавства [11, с.27-
28]. У процесі свого розвитку держава посту-
пово збільшує частку централізованих гро-
шових коштів, які вона не тільки акумулює 
у себе, але і в міру свого розвитку все більше 
повертає їх суспільству в якості матеріаль-
ної основи забезпечення своїх функцій. До 
ХIХ ст. в діяльності Російської держави став 
простежуватися механізм прямих і зворот-
них зв’язків, які формуються за допомогою 
фінансових інструментів. У той же самий пе-
ріод багато вчених у центрі своїх праць про 
фінанси розглядали фінансове управлін-
ня як частину державного управління, яке 
пов’язане із сутністю держави, його завдан-
нями на певному етапі. Один з засновником 
науки про фінанси, І.І. Янжул, вказував, що 
фінансове право є «сукупність законодавчих 
постанов про фінансовий устрій і фінансове 
управління держави» [12, с.13]. Загалом іс-
торія розвитку держави відображає процес 
поступової еволюції певних форм і методів 
використання державою грошей в ролі фі-
нансових інструментів управління справами 
суспільства.
Говорячи про фінансову систему держа-

ви складно сформулювати її поняття і, тим 
більше, складно говорити про єдиний підхід 
до визначення її складових. Так, наприклад, 
ряд вчених проводять паралель фінансової 
системи з системою фінансового права [5, 
с.11]. І виходячи з таких підстав сукупність 
правових інститутів входять до складу сис-
теми фінансового права та включаються до 
складу фінансової системи держави. К.С. 
Бєльський звертає увагу, що у фінансовому 
праві існує якась системність елементів, між 
якими існують зв’язки і взаємозалежність, 
інакше кажучи, один з правових інститу-
тів володіє родовими рисами і обумовлює 
виникнення інших правових інститутів, у 
зв’язці з якими він знаходиться, утворюючи 
систему фінансового права [1, с.59]. У меж-
ах історичного періоду правові інститути, 
що утворюють систему фінансового права 
(податкове, бюджетне і т.д.), розвиваються 
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по-різному, не обов’язково синхронно, то 
відстаючи, то випереджаючи один одного, 
але в цілому злагоджено. Наприклад, у пе-
ріод правління Петра І на передній план 
виходить податкове (податне) право з його 
непомірною по тяжкості подушної кріпа-
ками. У перші роки пореформений період 
найбільш інтенсивно, рівняючись на західні 
стандарти, розвивається бюджетне право, 
про що свідчать прийняті в 1862 р «Прави-
ла про складання, розгляд, затвердження 
і виконання державного розпису» [8] и до-
повнення до них 1873 г. [1, с.59] Один із 
фундаторів радянського фінансового права 
Ю.А. Ровинський у складі фінансової сис-
теми вирізняв децентралізовані грошові 
фонди, що служать для забезпечення госпо-
дарської діяльності, і централізовані грошо-
ві фонди. При цьому він підкреслював, що 
єдина бюджетна система сприяє утворенню 
й використанню головного загальнодержав-
ного централізованого грошового фонду – 
Державного бюджету і спеціального фонду 
– бюджету державного соціального страху-
вання [10, с.7,8]. Таким чином, грошові фон-
ди пов’язувалися ним з існуванням центра-
лізованих фондів – у формі безпосередньо 
акумульованих державою, яка безпосеред-
ньо реалізує всі повноваження власника, та 
фондів, які належать державі, але надані в 
господарське віддання державним підпри-
ємствам та організаціям. 
В історії Росії, якщо подивитися пано-

рамно за останні три століття, можна виді-
лити чотири генетичних ряду системи або 
три стани фінансового права: фінансове 
право (законодавство), встановлене Петром 
І, яке збереглося аж до 1861 р.; фінансове 
право пореформеної Росії (1861-1917 рр.); 
фінансове право СРСР; пострадянський 
період фінансового права [1, с.58]. На наш 
погляд, до цих етапів можна ще сьогодні 
додати і стан фінансового права в сучасній 
українській державі, оскільки ряд змін у фі-
нансовому законодавстві пов’язано з тими 
особливостями, які відбуваються на сучас-
ному етапі розвитку України (це політичні, 
економічні, соціальні та інші умови).
Використовуючи метод порівняльного 

правознавства в дослідженні фінансової сис-
теми можна помітити порівнювані фінансо-

во-правові явища, які являються схожими 
не зовнішньо, а по суті. «Однакові причини, 
– писав видатний російський історик і мето-
долог Н.І. Карєєв, – не можуть не породжу-
вати однакових наслідків, схожі умови – не 
сприяти виникненню подібних явищ» [3, 
с.147]. Наприклад, податкові системи з їх тя-
гарем, який зазнавало селянство у Франції в 
епоху Людовика XIV, в Россі – за царювання 
Петра I, в СРСР – в період правління Сталі-
на, мали велику схожість по суті. Вони мало 
враховували податкову платоспроможність 
населення, а кожен з правителів виконував 
непосильну для країни програму: перший 
безперервно вів завойовницькі війни в ім’я 
величі Франції і будував Версальський па-
лац; другий вів Північну війну і будував Пе-
тербург; третій здійснював індустріалізацію 
та мілітаризацію країни. Говорячи про поді-
бність податкових систем трьох епох, мож-
на констатувати, по Н.І. Карєєву, наявність 
однакових причин такого оподаткування та 
однакових умов розвитку країн [1, с.62]. Як 
стверджує К.С. Бєльський «у старому мате-
ріалі, законодавчому та науковому, можна 
несподівано виявити положення, цілком 
актуальні для розробки наукової концепції, 
і правові норми, придатні для сучасного за-
конодавця [1, с.64]. Недарма історик права 
К.А. Неволін вказував, що в «законах часів, 
які пройшли ... ховаються закони теперіш-
нього часу» [6, с.16]. Не випадково в пра-
вознавстві існує поняття «рецепція права». 
Так от, при порівнянні трьох податкових 
систем (Людовика XIV, Петра І, Сталіна) і 
встановленні їх вражаючої схожості, їх від-
мінність полягає в тому, що перші дві подат-
кові системи з їх непомірним податковим 
тягарем не переходили кордон розумності. 
Сталінська ж податкова система перейшла 
межу, за якою починався податковий абсурд 
і голодомор, що забрав життя мільйонів ро-
сійських і українських селян [1, с.64].
Також слід звернути увагу, що найчас-

тіше вчені наполягають на ідентичності по-
нять фінанси, фінансова система, фінансова 
діяльність [2, с.6-7]. Здається, що в цьому 
випадку, якщо протиріччя і існує, то лише 
формальне, оскільки такий підхід підкрес-
лює багатоаспектність того поняття, яке ви-
значається як фінанси. З приводу цього О.А. 
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Лукашевим було проведено дослідження 
найбільш узагальненої та принципової пері-
одизації розвитку фінансів, яка пов’язана з 
категорією інтересу. Виходячи з цього, ав-
тор виділяє два глобальних етапи. Перший 
етап, коли фінанси задовольняли приватні 
інтереси, та етап, на якому зміст фінансів 
пов’язувався з реалізацією державного ін-
тересу. На першому етапі завдяки фінансо-
вим важелям реалізовувались та забезпечу-
вались приватні інтереси, які обслуговували 
спочатку ще несистематичні акти обміну, 
розподілу продуктів. При цьому змінюва-
лись і форми фінансових еквівалентів, існу-
вала велика кількість підстав для конфлік-
тів між учасниками фінансових відносин, 
протиріч у реалізації приватних інтересів. 
На другому етапі в ці відносини як учасник 
втручається держава, яка організовує фінан-
сові відносини і забезпечує певні форми та 
гарантії їх існування. Фінанси виникають на 
стадії розподілу та перерозподілу сукупного 
суспільного продукту, що обумовлює похід-
ний, залежний зміст фінансів та фінансових 
ресурсів від поведінки учасників відносин 
на стадії виробництва, від того, що на цьому 
етапі створено і що необхідно розподіляти. 
Саме в цьому і полягає зміст фінансової ді-
яльності [5, с.9].
Характеризуючи стан фінансової сис-

теми держави радянського періоду слід за-
значити, що крах радянської економіки був 
у тому числі пов’язаний і з натуралізацією 
економічних відносин, зі зведенням ролі 
грошей до чисто розрахункового інструмен-
ту, із забороною частого підприємництва, 
з зведенням всіх фінансових відносин до 
державних. Ніякі Держплан і політбюро не 
могли замінити ініціативу мільйонів вільних 
суб’єктів ринкових відносин. Соціалістична 
держава не розвивається, а заборона ринку 
призвела до економічної і соціальної кризи, 
в тому числі і фінансової. Наслідки 70-річно-
го панування антиринкового режиму дуже 
важкі. Хоча ринкові реформи тривають уже 
понад 25 років, але нормальний ринок поки 
ще не утворився. Завдання сучасної держа-
ви – удосконалювати та розвивати ринок, 
покращувати фінансове становище госпо-
дарюючих суб’єктів, проводити ефективну 
кредитно-грошову і бюджетну політику і 

на цій основі зміцнювати державні (публіч-
ні) фінанси. Державна фінансова система 
в умовах ринкового господарства володіє 
більшими потенційними можливостями з 
регулювання динаміки виробництва, зміни 
його структури в бажаному напрямку, за рі-
шенням різноманітних соціальних проблем. 
Але подобний вплив повинен узгоджувати-
ся з ринковими принципами функціонуван-
ня економіки і не створювати протиріч між 
державними та ринковими підходами до ре-
гулювання економіки. Важливо також від-
значити, що історичний досвід свідчить, що 
не слід ставити ринок і державу в положення 
підпорядкування одного від іншого. Мова 
йде саме про партнерство, про узгоджені дії 
в спільних інтересах. Держава зацікавлена 
у розвитку ринку, як економічної основи 
всього суспільства, як джерела коштів для 
формування державного грошового фон-
ду, потрібного для покриття суспільних 
потреб, у тому числі і для існування самої 
держави та її апарату. Ринок зацікавлений у 
діяльності держави щодо створення право-
вої бази економічного життя, яка забезпечує 
стабільність і порядок у ділових відносинах, 
щодо формування та своєчасному поши-
рення інформації про найважливіші еконо-
мічні, політичні і соціальні питання, щодо 
створення фондів підтримки державою най-
більш ризикованих, але важливих проектів 
і т. д. На сучасному етапі в питаннях впливу 
держави на розвиток економіки визначаль-
ну роль відіграють фінансово-правові меха-
нізми в системі державного управління. За 
допомогою їх використання держава прагне 
забезпечити комплекс умов для залучення 
інвестицій в економіку. Під фінансово-пра-
вовими механізмами розуміється врегульо-
ваний нормами права комплекс управлін-
ських відносин щодо застосування методів, 
інструментів, правил, що мають грошовий і 
пов’язаний з ними організаційний, обліко-
вий та контрольний зміст. Всі ці елементи 
застосовуються в процесі впливу уповнова-
женими суб’єктами держави і муніципаль-
них утворень щодо порядку формування та 
використання централізованих і децентра-
лізованих фондів грошових коштів, а також 
щодо діяльності господарюючих суб’єктів 
з метою забезпечення цілей державного 
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управління. До переліку фінансово-право-
вих механізмів включені: бюджет як модель 
державного управління, податкові механіз-
ми, страхування і банківська діяльність, гро-
шово-валютне законодавство, фінансовий 
контроль, інвестиції, цінні папери, а також 
такі нові елементи, як діяльність державних 
корпорацій, державно-приватне партнер-
ство в фінансовій сфері та ін.. [9, с. 2].
На основі проведеного аналізу [7, с. 211-

213] фінансової системи, як матеріальної 
системи, нами було встановлено, що до її 
складу входять дві сфери: базові (публічні 
фінанси та фінанси суб’єктів господарюван-
ня) та додаткові (міжнародні фінанси та фі-
нансовий ринок). Що включення чи виклю-
чення інших складових із її складу пов’язано 
із запровадженням новітніх світових підхо-
дів до національної економічної системи, за-
провадження або адаптація національного 
законодавства до норм міжнародного права, 
а також зміна ролі держави на фінансовому 
ринку. Додаткові сфери виникають та функ-
ціонують у фінансових системах залежно від 
багатьох умов: вихід України на міжнародні 
рики, розвитком економічних відносин, гло-
балізація України та ін.. Щодо базових сфер 
(публічні фінанси та фінанси суб’єктів госпо-
дарювання), то, на наш погляд, вони є осно-
воположними у фінансовій системі держави 
та взаємопов’язаними один з одним. Що сто-
сується додаткових сфер (міжнародні фінан-
си, фінансовий ринок), то і теорія і практика 
(радянського періоду) показує, що фінан-
сова система може існувати без них, але чи 
можна це називати відкритою фінансовою 
системою, що розвивається – навряд чи. 
Україна з проголошенням незалежності та 
визначенням ринкових відносин у державі 
потребувала виходу на зовнішні ринки, які 
дали можливість молодій державі, з ураху-
ванням суспільних інтересів значною мірою 
упорядковувати відносини зовнішньоеко-
номічного характеру, створити відповідний 
правовий режим, дотримання якого сприяє 
розвитку міжнародного співробітництва, 
підвищує його ефективність. Одна з найго-
стріших проблем, яку необхідно розв’язати 
Україні сьогодні, знаходження коштів для 
свого подальшого успішного соціально-еко-
номічного розвитку.

Висновки. Підсумовуючи все вище за-
значене, можна дійти до наступних висно-
вків: по – перше, фінансова система держави 
– це статика фінансової діяльності держави, 
до певної міри її «фотографія». По фінансо-
вій системі можна зрозуміти як здійснюва-
лася фінансова діяльність у той чи інший 
період часу, яка фінансова політика прово-
дилася в той чи інший період часу; по-друге, 
що у фінансовій системі існує системність 
елементів, між якими існують зв’язки і вза-
ємозалежність, інакше кажучи, один з пра-
вових інститутів володіє родовими рисами 
і обумовлює виникнення інших правових 
інститутів, у зв’язці з якими він знаходить-
ся, утворюючи фінансову систему. У межах 
історичного періоду правові інститути, що 
утворюють фінансову систему (податковий, 
бюджетний і т.д.), розвіваються по-різному, 
не обов’язково синхронно, то відстаючи, то 
випереджаючи один одного, але в цілому 
злагоджено; по-третє, використовуючи ме-
тод порівняльного правознавства в дослі-
дженні фінансової системи можна помітити 
порівнювані фінансово-правові явища, які 
являються схожими не зовнішньо, а по суті. 
Однакові причини не можуть не породжу-
вати однакових наслідків, схожі умови – не 
сприяти виникненню подібних явищ; по-
четверте, в історії вітчизняної науки, якщо 
подивитися панорамно за останні три сто-
ліття, можна виділити чотири генетичних 
ряду системи або чотири стани фінансової 
системи (поява фінансового законодавства), 
яка встановлена Петром І і збереглася аж до 
1861 р.; фінансова система пореформеної Ро-
сії (1861-1917 рр.); фінансова система СРСР; 
пострадянський період функціонування фі-
нансової системи; стан фінансової системи в 
сучасній українській державі, оскільки ряд 
змін у фінансовому законодавстві пов’язано 
з тими особливостями, які відбуваються на 
сучасному етапі розвитку України (це полі-
тичні, економічні, соціальні та інші умови); 
по-п’яте, необґрунтовано висока частка цен-
тралізації фінансових ресурсів призводить 
до негативних наслідків, оскільки на рівні 
соціальної централізації важко здійснюва-
ти раціональний розподіл і забезпечувати 
їх ефективне використання. З іншого боку, 
зниження централізації при високій частці 
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АНОТАЦІЯ 
У статті було проаналізовано етапи ре-

формування вітчизняної фінансової систе-
ми держави. І визначено загальну картину 
всіх плюсів і мінусів у розвитку фінансової 
системи на кожному з її етапів розвитку.

SUMMARY 
The article analyzes the stages of reforming 

the domestic fi nancial system. And to determine 
the overall picture of the pros and cons in the 
development of the fi nancial system in each of its 
stages of development.

державної власності спричиняє безгоспо-
дарність і різні перекоси в розподілі та вико-
ристанні фінансових ресурсів, а у кінцевому 
підсумку – фінансовий розлад у державі. 
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ÁÞÄÆÅÒÍÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÓ

Постановка проблеми
На кожній із стадій бюджетного процесу 

приймають участь в межах своїх повноважень 
певні учасники бюджетного процесу. Кожний 
із учасників бюджетного процесу наділений 
певними правами та обов’язками щодо бю-
джету, тобто бюджетними повноваженнями. 
Саме завдяки повній, чіткій та вчасній реа-
лізації бюджетних повноважень кожного із 
учасників бюджетного процесу здійснюється 
бюджетний процес. Без належного визначен-
ня змісту та особливостей стадій бюджетного 
процесу, не можливо визначити які суб’єкти 
повинні здійснювати відповідні дії в межах 
бюджетного процесу, а які повинні утримува-
тись від таких дій. Також це обумовлює про-
блеми притягнення до відповідальності за не 
здійснення або неналежне здійснення дій, які 
направлені на реалізацію бюджетного про-
цесу, тому що суб’єкти, які можуть бути при-
тягнені до відповідальності за такі дії, є лише 
учасники бюджетного процесу.

Ступінь наукової розробки проблеми
Дослідження щодо учасників бюджетно-

го процесу та їх повноважень здійснювались 
у підручниках з фінансового та бюджетного 
права, науково-практичних коментарях Бю-
джетного кодексу України, наукових публі-
каціях. Але слід зазначити, що дослідження 
не мали комплексного характеру, а здійсню-
вались в певному аспекті.
Певні аспекти цього питання висвітлю-

вали у своїх працях В.П. Битяк, Л.К. Во-
ронова, Л.Н. Древаль, Н.П. Кучерявенко, 
А.А. Лежебокова, О.П. Орлюк, Л.А. Савчен-
ко, В.Д. Чернадчук.

Мета статті полягає у дослідженні пи-
тання щодо визначення змісту першої стадії 
бюджетного процесу, її меж, що в свою чер-
гу дає можливість визначення суб’єктного 
складу учасників бюджетного процесу на 
цій стадії та їх бюджетні повноваження.

Викладення основного матеріалу до-
слідження

Бюджетний процес щорічно поновлюєть-
ся, проходячи одні і ті ж самі стадії. І скільки 
існує бюджет, стільки існують і ці стадії бю-
джетного процесу [1, С. 63]. На кожній ста-
дії перед учасниками бюджетного процесу 
стоять певні, конкретні завдання, тому кож-
на стадія являє собою завершений етап бю-
джетного процесу, який увінчується певним 
юридичним фактом – складанням економіко-
правового документу чи прийняття рішення, 
що має певні економіко-правові наслідки.

Статья посвящена анализу прав и обя-
занностей участников бюджетного процесса 
на стадии составления проекта бюджета и 
выявлению особенностей первой стадии бюд-
жетного процесса, что непосредственно вли-
яет на субъектный состав участников бюд-
жетного процесса на данной стадии, а также 
на содержание и объем их правового статуса.
Ключові слова: бюджетний процес, стадії бю-

джетного процесу, учасники бюджетного проце-
су, бюджетні повноваження, бюджетно-правовий 
статус.
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Вбачається, що перелік та назви стадій, 
що передбачені бюджетним законодав-
ством, не повністю відповідають сукупності 
тих дій, які здійснюються на певних етапах 
бюджетного процесу.
Бюджетний кодекс України вказує, що 

складання проекту бюджету є першою стаді-
єю бюджетного процесу, початком комплек-
су робіт щодо бюджету на плановий період. 
Значення складання проекту бюджету важ-
ко переоцінити. Саме на ній здійснюється 
планування, прогнозування, збалансування 
доходних можливостей та видаткових по-
треб [2, С. 2]. Як зазначено в Бюджетному 
кодексі України, проект державного бю-
джету складається Міністерством фінансів 
України. Але при цьому слід враховувати, 
що для його складання Міністерство фі-
нансів має отримати відповідні документи, 
розрахунки, статистичні та аналітичні дані, 
де висвітлюється динаміка окремих еконо-
мічних показників по доходах та видатках, 
а також зведені бюджетні запити з еконо-
мічними обґрунтуваннями показників щодо 
обсягів необхідного бюджетного фінансу-
вання, тобто складанню проекту бюджету 
передує значна за обсягом робота, яка теж 
є невід’ємною частиною бюджетного про-
цесу, проте не знайшла своє відображення 
в бюджетно-процесуальних нормах, що є 
значною прогалиною, оскільки звужується 
зміст першої стадії бюджетного процесу та 
коло її учасників. Тому вбачається за необ-
хідне визначати першу стадію бюджетного 
процесу як стадію бюджетного планування.
Під бюджетним плануванням необхідно 

розуміти урегульовану правовими нормами 
діяльність уповноважених органів по збору 
інформації, аналізу економічних показни-
ків, прогнозуванню, складанню розрахунків 
щодо визначення обсягу доходів та видат-
ків бюджету з їх економічним обґрунтуван-
ням. Методологія бюджетного планування 
дає змогу ув’язати бюджетні показники від 
мікро- до макрорівня та врегулювати між-
бюджетні відносини для досягнення опти-
мального результату щодо ефективності ви-
користання бюджетних ресурсів. Бюджетне 
планування складається з певних етапів, які 
мають певну послідовність з тим, щоб кожен 
попередній етап створював умови для реа-

лізації наступного. В свою чергу, складання 
проекту бюджету є завершальним етапом 
стадії бюджетного планування.
Бюджетне планування має велике зна-

чення, так як від того, наскільки об’єктивні 
та реальні показники закладені в бюджет, 
залежить його ефективне виконання. Саме 
на цій стадії здійснюється бюджетне пла-
нування як комплекс робіт, завдяки якому 
вдається звести бюджет, збалансувати мож-
ливості щодо доходів та потреби щодо ви-
датків.
Початком першої стадії бюджетного 

процесу слід вважати дату затвердження 
плану заходів Міністерства фінансів Укра-
їни щодо забезпечення складання проекту 
Державного бюджету України на плановий 
рік, що здійснюється у лютому року, який 
передує плановому. Терміном закінчення 
першої стадії необхідно вважати дату при-
йняття Кабінетом Міністрів України по-
станови про схвалення проекту закону про 
Державний бюджет України ( до 10 верес-
ня).
Метою першої стадії є створення завер-

шеного економічно обґрунтованого проек-
ту Державного бюджету України на відпо-
відний бюджетний період для подальшого 
його внесення на розгляд та затвердження 
до парламенту. 
Таким чином, визначення змісту та меж 

першої стадії бюджетного процесу дає мож-
ливість говорити, що до учасників бюджет-
ного процесу на цій стадії поряд з Кабінетом 
Міністрів України, Міністерством фінансів 
України, Верховною Радою України, Наці-
ональний банк України, належать Міністер-
ство економічного розвитку і торгівлі Укра-
їни, Державна статистична служба України, 
цільові фонди соціального забезпечення та 
розпорядники бюджетних коштів різних 
рівнів.
Складання проекту бюджету є виключ-

ною прерогативою виконавчих органів дер-
жавної влади. Так відповідно до п. 6 ст. 116 
Конституції України, ч.1 ст. 32 Бюджетного 
кодексу України та в п. 1 ч. 1 ст. 20 Закону 
України «Про Кабінет Міністрів України» 
на Кабінет Міністрів України покладено по-
вноваження щодо розробки проекту закону 
про Державний бюджет України.
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Стаття 37 Бюджетного кодексу України 
визначила повноваження Кабінету Міні-
стрів України щодо подання проекту закону 
про Державний бюджет України з відпо-
відними матеріалами Верховній Раді Укра-
їни та Президентові України не пізніше 15 
вересня року, що передує плановому. Од-
разу необхідно зазначити, що це право не 
є диспозитивним, тобто Кабінет Міністрів 
України не може на свій розсуд вирішува-
ти, чи подавати проект чи ні. Хоча на за-
конодавчому рівні це закріплено як право, 
але фактично це є його обов’язок. До того 
ж, відповідно до Рішення Конституційного 
Суду України 2001 р., Президент України, 
народні депутати України, Кабінет Міні-
стрів України, Національний банк України 
можуть подавати до Верховної Ради Укра-
їни законопроекти із будь-якого питання, 
крім тих законопроектів, які, відповідно до 
Конституції України, можуть вноситися спе-
ціально визначеними нею суб’єктами зако-
нодавчої ініціативи, зокрема, проект закону 
про Державний бюджет України на кожний 
наступний рік розробляє та подає до Вер-
ховної Ради України лише кабінет Міністрів 
України [3]. Це положення наділяє Кабінет 
Міністрів України виключним правом се-
ред суб’єктів права законодавчої ініціативи 
щодо внесення проекту закону про Дер-
жавний бюджет України на розгляд та за-
твердження Верховній Раді України, тобто 
до розгляду береться безпосередньо проект 
закону про Державний бюджет України, що 
був запропонований Кабінетом Міністрів 
України. 
Кабінет Міністрів України щороку при-

ймає постанову про Основні засади складан-
ня проекту державного бюджету. У постано-
ві Кабінету Міністрів України викладаються 
завдання щодо розробки прогнозу соціаль-
но-економічного розвитку України і проек-
ту Державного бюджету.
У відповідності до бюджетного законо-

давства Кабінет Міністрів України не піз-
ніше 1 квітня року, що передує плановому, 
розглядає та схвалює проект Бюджетної ре-
золюції, тобто проект Основних напрямів 
бюджетної політики України на наступний 
бюджетний період, та в триденний термін 
подає Верховній Раді України [4, ст. 33]. 

Кабінет Міністрів України визначає та-
кож перелік головних розпорядників ко-
штів державного бюджету. У Бюджетному 
кодексі України, а саме у п. 2 ст. 22 міститься 
перелік головних розпорядників бюджет-
них коштів. Але слід мати на увазі, що це ви-
ключний перелік суб’єктів, які можуть бути 
головними розпорядниками бюджетних ко-
штів державного бюджету. Сам же перелік 
головних розпорядників бюджетних коштів 
на відповідний бюджетний період склада-
ється безпосередньо Кабінетом Міністрів 
України і знаходить своє відображення у 
Бюджетній резолюції.
Після того, як буде складено проект за-

кону про Державний бюджет України, він 
подається для розгляду та схвалення на засі-
данні Кабінету Міністрів України до 25 серп-
ня. Кабінет Міністрів України, до схвален-
ня проекту закону про Державний бюджет 
України подає Раді національної безпеки і 
оборони України цей проект закону по стат-
тях, пов’язаних із забезпеченням національ-
ної безпеки і оборони України. Розглянув-
ши проект, Кабінет Міністрів України не 
пізніше 15 вересня подає до Верховної Ради 
України проект закону про Державний бю-
джет України на наступний рік разом із по-
яснювальними документами [4, ст. 37].
На стадії бюджетного планування бере 

участь і Президент України, хоча це не за-
значено безпосередньо в Бюджетному ко-
дексі України. Відповідно до п. 2 ст. 106 
Конституції України Президент України 
наділений правом звертатися із щорічним 
та позачерговим посланням про внутрішнє 
і зовнішнє становище України, тобто про 
основні напрямки внутрішньої та зовніш-
ньої політики. У межах цього послання Пре-
зидент України звертає увагу на проблеми 
та пріоритетні напрями бюджетної політи-
ки, що будуть покладені в основу бюджетної 
резолюції.
Президента України, відповідно до п. 2 

статті 22 Бюджетного кодексу України, та-
кож наділено правом самостійно визначати 
бюджетну установу, яка ним уповноважу-
ється, забезпечувати його діяльність і ви-
ступати головним розпорядником бюджет-
них коштів щодо коштів, що виділяються в 
бюджеті для забезпечення його діяльності. 
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Кошторис видатків такої установи щодо ко-
штів, передбачених у Державному бюджеті 
України, затверджує Президент України за 
поданням Глави цієї установи.
Наступним учасником бюджетного про-

цесу на першій стадії бюджетного процесу 
є Міністерство фінансів України. Мініс-
терство фінансів України виконує прак-
тично всі основні функції, пов’язані як із 
формуванням, так і з виконанням бюдже-
ту. Міністерство фінансів України наділене 
повноваженнями щодо здійснення бюджет-
ного планування, тобто формування проек-
ту Державного бюджету України, які, у свою 
чергу, можна поділити на певні складові. Це 
повноваження щодо формування та зведен-
ня прогнозних макропоказників соціально-
го та економічного розвитку держави як на 
середньостроковий, так і на короткостроко-
вий період, повноваження щодо бюджетних 
запитів розпорядників бюджетних коштів 
та повноваження щодо проекту Закону про 
Державний бюджет України на наступний 
рік.
Так, Міністерство фінансів України від-

повідає за складання проекту закону про 
Державний бюджет України, визначає осно-
вні організаційно-методичні засади бюджет-
ного планування, які використовуються для 
підготовки бюджетних запитів і розроблен-
ня проекту Державного бюджету України 
та прогнозу Державного бюджету України 
на наступні за планом два бюджетні періоди 
[4, п. 2 ст. 32].
Одним з основних завдань Міністерства 

фінансів України є проведення разом з ін-
шими органами виконавчої влади аналізу 
фінансово-економічного становища держа-
ви, перспектив її подальшого розвитку [5, п. 
3]. Міністерство фінансів України за участю 
Міністерства економічного розвитку і тор-
гівлі України, Національного банку Украї-
ни, а також головних розпорядників коштів 
державного бюджету складає прогноз Дер-
жавного бюджету України на наступні за 
плановим два бюджетні періоди. Прогноз 
Державного бюджету України на наступні 
за плановим два бюджетні періоди подаєть-
ся до Верховної Ради України разом з про-
ектом закону про Державний бюджет Укра-
їни, уточнюється на підставі прийнятого 

закону про Державний бюджет України та 
схвалюється Кабінетом Міністрів України у 
місячний строк із дня опублікування закону 
про Державний бюджет України [4, ст. 21].
Міністерство фінансів встановлює типо-

ві форми бюджетних запитів, які знаходять 
своє відображення в інструкціях щодо під-
готовки бюджетних запитів. У двотижневий 
строк після одержання постанови Кабінету 
Міністрів України про Основні напрями 
бюджетної політики Міністерство фінансів 
України доводить до головних розпоряд-
ників граничні обсяги видатків загального 
фонду проекту Державного бюджету Укра-
їни на плановий рік, виходячи з прогноз-
ного обсягу ресурсів разом з інструкціями 
з підготовки бюджетних запитів та іншими 
документами, необхідними для складання 
бюджетних запитів на плановий рік [6, п. 
25]. 
На основі аналізу бюджетних запитів, а 

також з урахуванням Основних макропоказ-
ників економічного і соціального розвитку 
України, прогнозних монетарних показни-
ків, та виходячи з інформації про підсумки 
виконання закону про Державний бюджет 
України за минулий рік і хід його виконання 
в поточному році, пропозицій органів дер-
жавної влади, Національного банку Укра-
їни, а також організацій, що визначаються 
Кабінетом Міністрів України, Міністерством 
фінансів України, готує проект закону про 
Державний бюджет України. Проект зако-
ну про Державний бюджет на наступний 
рік разом із додатками, передбаченими Бю-
джетним кодексом України, Міністерство 
фінансів зобов’язане внести до Кабінету Мі-
ністрів України до 15 серпня [6, п. 41]. Про-
ект закону вноситься з відповідними пропо-
зиціями щодо строків та порядку розгляду 
його в Кабінеті Міністрів України.
Важливе значення має взаємодія між 

бюджетною політикою Уряду та грошово-
кредитною політикою Національного банку 
України, що впливає на забезпечення по-
дальшої стабілізації національної грошової 
одиниці, зміцнення її валютних пропозицій, 
збільшення валютних резервів.
Національний банк України до 15 бе-

резня року, що передує плановому, подає 
до Верховної Ради України та Кабінету Мі-
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ністрів України прогнозні монетарні показ-
ники на наступний рік [7, ст. 24]. Так, Рада 
Національного банку України відповідно до 
загальнодержавної програми економічного 
розвитку та основних параметрів економіч-
ного та соціального розвитку України до 
15 березня розробляє та подає Президенту 
України, Верховній Раді України та Кабіне-
ту Міністрів України прогнозні монетарні 
показники і показники валютно-курсової 
політики на плановий період, а також за-
тверджує кошторис доходів та витрат На-
ціонального банку та подає Верховній Раді 
України та Кабінету Міністрів України до 
1 квітня та до 1 вересня поточного року ін-
формацію про розрахунок частини прогно-
зованого прибутку до розподілу відповідно 
поточного та наступного року, яка підляга-
тиме перерахуванню до державного бюдже-
ту. 
Наступним учасником бюджетного про-

цесу на стадії бюджетного планування є 
Верховна Рада України. На першій стадії 
бюджетного процесу проводяться парла-
ментські слухання з питань бюджетної по-
літики на наступний бюджетний період. 
Бюджетний комітет як профільний комітет 
парламенту, у свою чергу, узагальнює та 
представляє під час розгляду бюджетної 
резолюції пропозиції народних депутатів 
щодо проекту бюджетної резолюції. Верхо-
вна Рада України заслуховує та обговорює 
проект Основних напрямів бюджетної полі-
тики на наступний бюджетний період, після 
чого за результатами слухань приймає по-
станову про схвалення не пізніше 30 квітня 
[8, ст. 152].
Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі України разом з Міністерством фі-
нансів, іншими міністерствами, Державною 
статистичною службою України та Націо-
нальним банком України розробляють та 
вносять Кабінету Міністрів України основні 
показники функціонування економіки краї-
ни – заходи з фінансової та економічної ста-
більності, макроекономічні показники, що 
характеризують стан економіки, та інші по-
казники, що уточнюють прогноз соціально-
економічного розвитку України.
Прогноз економічного і соціального роз-

витку України на короткостроковий період 

розробляється щорічно на наступний рік, 
який подається Міністерством економічного 
розвитку і торгівлі України на затверджен-
ня Кабінету Міністрів України не пізніше 23 
квітня [6, п. 20]. Показники прогнозу еконо-
мічного і соціального розвитку України на 
короткостроковий період використовують-
ся для розроблення Державної програми 
економічного і соціального розвитку Укра-
їни та для оцінки надходжень і формування 
показників Державного бюджету України. 
Державна програма економічного і соці-
ального розвитку України на короткостро-
ковий період розробляється щороку взаємо 
узгоджено з проектом Державного бюджету 
України на відповідний рік. Одним із осно-
вних завдань Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України є забезпечення 
формування та реалізації в межах своїх по-
вноважень державної економічної політики, 
здійснення прогнозування та державного 
регулювання національної економіки, а та-
кож розроблення відповідних прогнозних і 
програмних документів [9].
Для виконання цих завдань Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі України: 1) 
разом з іншими органами державної влади 
готує прогнози економічного і соціального 
розвитку України на середньо- та коротко-
строковий періоди і Державну програму 
економічного і соціального розвитку Укра-
їни на наступний рік, здійснює щокварталь-
ний моніторинг її виконання; 2) здійснює 
організаційно-методичне керівництво та ко-
ординує підготовку прогнозів економічного 
і соціального розвитку Автономної Республі-
ки Крим, областей, районів і міст на серед-
ньостроковий період та короткостроковий 
період [10, ст. 17]. Міністерство економічно-
го розвитку і торгівлі України також щоро-
ку, не пізніше 1 березня, подає Міністерству 
фінансів України та Національному банку 
України прогнози на поточний, наступний 
та три подальші роки щодо попередніх по-
казників валового внутрішнього продук-
ту, інфляції, зовнішньої торгівлі та прямих 
іноземних інвестицій та інших показників, 
необхідних для розрахунку показників до 
проекту Державного бюджету [6, п. 11].
Таким чином, з вищезазначеного ви-

пливає, що макропоказники безпосередньо 
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впливають на зміст бюджету та відіграють 
велику роль при складанні проекту бюдже-
ту, але в Бюджетному кодексі України взага-
лі не згадується Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України та не знайшло 
відображення коло його повноважень щодо 
розробки прогнозних показників економіч-
ного та соціального розвитку України. Це є 
суттєвою прогалиною в бюджетному зако-
нодавстві і має бути виправлено.
Ще одним суб’єктом, діяльність якого 

спрямована на здійснення бюджетного про-
цесу, є Державна статистична служба Укра-
їни. Вона подає Міністерству економічного 
розвитку і торгівлі України, Міністерству 
фінансів статистичну інформацію за показ-
никами, узгодженими з ними, та забезпечує 
надання територіальним органам статис-
тичної інформації, необхідної для розробки 
прогнозів та проектів місцевих бюджетів. 
Так, Державна статистична служба України 
зобов’язана оперативно забезпечувати Мі-
ністерство економічного розвитку і торгівлі 
України, інші центральні органи виконав-
чої влади, Національний банк України, Раді 
Міністрів АРК, місцевим державним адміні-
страціям статистичну інформацію для про-
гнозних і програмних документів [6, п. 6].
Отже, Державна статистична служба 

України відповідно до покладених на неї 
завдань, забезпечує формування інформа-
ційної бази для прогнозування та аналізу 
тенденцій і закономірностей соціально-еко-
номічного розвитку [11, п. 4]. Для цього 
вона здійснює збір, узагальнення та аналіз 
інформації, перевіряє достовірність первин-
них та статистичних даних, може залучати 
експертів та фахівців органів державної вла-
ди. Загальним обов’язком та вимогою щодо 
інформації, яка подається статистичною 
службою, є достовірність та обґрунтованість 
інформації. 
Під час складання проекту бюджету 

Пенсійний фонд України та інші Фонди со-
ціального страхування, як розпорядники 
бюджетних коштів, що отримують бюджетні 
кошти, до 15 липня подають проекти своїх 
кошторисів на розгляд Міністерства соціаль-
ної політики України та Міністерства фінан-
сів України, а до 15 серпня року, що передує 
плановому, подають до Кабінету Міністрів 

проекти кошторисів разом із висновками 
цих міністерств щодо проектів кошторисів 
зазначених фондів і щодо узгодження їх з 
проектами державного бюджету.
Наступними учасниками бюджетного 

процесу є розпорядники бюджетних ко-
штів. Основними бюджетними повноважен-
нями розпорядників бюджетних коштів є 
складання та подання бюджетних запитів. 
Головні розпорядники бюджетних коштів 
організують розроблення бюджетних запи-
тів для подання Міністерству фінансів Укра-
їни відповідно до вимог інструкції з підго-
товки бюджетних запитів, тобто вони несуть 
відповідальність за своєчасність, достовір-
ність та зміст поданих Міністерству фінансів 
України бюджетних запитів, які мають міс-
тити всю інформацію, необхідну для аналізу 
показників проекту Державного бюджету 
України згідно з вимогами Міністерства фі-
нансів України [12, п. 11].

Висновок
Складанню проекту бюджета пере-

дує значна за обсягом робота, яка теж є 
невід’ємною частиною бюджетного проце-
су, проте не знайшла своє відображення в 
бюджетно-процесуальних нормах, що є зна-
чною прогалиною, оскільки звужується зміст 
першої стадії бюджетного процесу та коло її 
учасників. Визначення меж та змісту першої 
стадії бюджетного процесу у якості стадії 
бюджетного планування дає можливість до 
учасників бюджетного процесу на цій стадії 
поряд з Кабінетом Міністрів України, Мініс-
терством фінансів України, Верховною Ра-
дою України, Національний банк України, 
віднести Міністерство економічного розви-
тку і торгівлі України, Державну статистич-
ну службу України, публічні цільові фонди 
соціального забезпечення та розпорядників 
бюджетних коштів різних рівнів.
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена аналізу прав та 

обов’язків учасників бюджетного процесу 
на стадії складання проекту бюджету та 
виявленню особливостей першої стадії бю-
джетного процесу, що безпосередньо впливає 
на суб’єктний склад учасників бюджетного 
процесу на цій стадії, а також на зміст та 
об’єм їх правового статусу.

SUMMARY 
This article analyzes the rights and obligations 

of participants in the budget process at the stage 
of drawing up the draft budget and identifi es the 
features of the fi rst stage of the budget process that 
directly affects the subject structure of the budget 
process at this stage, as well as on the content and 
scope of their legal status.
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Відповідно до Угоди про асоціацію 
між Україною та Європейським Союзом в 
нашій країні було розроблено Стратегію 
сталого розвитку [1] (далі Стратегія), яка 
визначила мету, вектори руху та першо-
чергові пріоритети соціально-економічних 
і політико-правових умов становлення та 
розвитку нашої держави. Основною метою 
Стратегії є впровадження в Україні євро-
пейських стандартів життя та її вихід на 
провідні позиції в світі. А одним з основних 
пріоритетів є забезпечення правових засад 
діяльності податкової системи країни.
Проблемам правового забезпечення по-

даткової системи присвячена низка праць 
вітчизняних вчених таких, як Бандур-
ка О.М., Бандурка О.О., Воронова Л.К., Го-
ловач А.В., Іванов Ю.Б., Когановська Т.Є., 
Кучерявенко М.П., Попова С.М., Процен-
ко Т.О., Савченко Л.А., та інших. Але впро-
вадження багатьох реформаторських змін, 
у тому числі передбачених Податковим ко-
дексом України, потребує нових підходів 
до вирішення цих питань.

Тому метою статті є узагальнення реко-
мендацій з податкового адміністрування в 
умовах правової реформи, яка проводиться 
в Україні.
Адміністрування (від англ. 

«administration») означає управління, ор-
ганізація, виконання, здійснення, нагляд 
(контроль), і у загальному розумінні, це 
– організаційно-розпорядча діяльність 
керівників та органів управління, що 
здійснюється шляхом видання наказів і 
розпоряджень.
Існують різні види адміністрування у 

фінансовій та економічних сферах. Адмі-
ністрування ж процесів оподаткування 
об’єднує за допомогою однієї ідеї комплекс 
заходів, спрямованих на забезпечення ви-
конання законодавчих та інших норматив-
но-правових актів з питань оподаткування. 
Тобто податкове адміністрування пред-
ставляє собою комплекс правових, еконо-
мічних і фінансових заходів держави для 
формування системи оподаткування, за-
безпечення своєчасної та повної сплати по-
датків і зборів з метою задоволення фінан-
сових потреб суспільства в цілому, а також 
розвитку раціональної структури економі-
ки країни шляхом перерозподілу фінансо-
вих ресурсів [2, с.120].
С.М. Попова адміністрування податків 

визначає як регламентовану законами та 
іншими правовими актами організаційну, 
управлінську діяльність уповноважених 
державних органів за дотриманням по-
даткового законодавства, забезпеченням 

В статье раскрыто понятие, значение и 
исследована система администрирования на-
логов в Украине. В ней обобщены рекомендации 
по налоговому администрированию в условиях 
правовой реформы, которая проводится в на-
шей стране.

Ключові слова: адміністрування податків, по-
даткова система, Державна фіскальна служба 
України, Податковий кодекс України, адміністра-
тивно-правова реформа.
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повноти та своєчасності надходження по-
датків до бюджетної системи, притягнен-
ням до відповідальності порушників подат-
кового та іншого законодавства… [2, с. 122 
– 123].
Ю.Б. Іванов [3, с. 11] пропонує розгля-

дати податкове адміністрування як у широ-
кому, так і у вузькому розумінні. У широ-
кому плані під адмініструванням податків 
і зборів (обов’язкових платежів) розумієть-
ся процедура реалізації прав і обов’язків 
суб’єктів оподаткування стосовно погашен-
ня податкових зобов’язань.
У вузькому розумінні податкове адмі-

ністрування визначається як комплекс дій 
адміністративного характеру, що здійсню-
ється контролюючими органами для за-
безпечення справляння податків і збрів. 
Але це поняття визначає адміністрування 
податків лише тільки з боку однієї групи 
суб’єктів податкового права, що є некорек-
тним з огляду на необхідність забезпечен-
ня паритету інтересів всіх учасників подат-
кових відносин.
З цієї точки зору, більш точне визна-

чення дає О.М. Бандурка [4, с. 33 – 34]. Він 
вважає, що під податковим адмініструван-
ням слід розуміти сукупність норм (пра-
вил), методів, засобів і дій, за допомогою 
яких спеціально уповноважені органи дер-
жави здійснюють управлінську діяльність у 
податковій сфері, спрямовану на контроль 
за дотриманням законодавства про подат-
ки та збори (обов’язкові платежі), за пра-
вильністю нарахування, повнотою і своє-
часністю внесення у відповідні бюджети 
податків і зборів, а у випадках, передбаче-
них законами України, – за правильністю 
нарахування, повнотою та своєчасністю 
надходжень у відповідний бюджет інших 
обов’язкових платежів та притягнення до 
відповідальності порушників податкового 
законодавства.
Об’єктом податкового адміністру-

вання є процес організації відносин між 
суб’єктами податкового процесу, які визна-
чають процедури узгодження й погашення 
зобов’язань платників податків та надхо-
дження цих коштів у відповідні бюджети. 
Предметом податкового адміністрування 
виступає система заходів та процедур за-

безпечення виконання обов’язків платни-
ка податків щодо погашення податкових 
зобов’язань перед бюджетами різних рів-
нів. Метою податкового адміністрування 
є забезпечення погашення податкових 
зобов’язань платників шляхом оптималь-
ного втручання в їхню господарську ді-
яльність через застосування законодавчо 
встановлених механізмів і процедур. Метод 
податкового адміністрування передбачає 
використання імперативних норм, які базу-
ються на владному підпорядкуванні однієї 
сторони (платників податків) іншій (контр-
олюючому органу). Основним завданням 
адміністрування податків є закріплення в 
його межах такого порядку застосування 
правових норм, який би гарантував форму-
вання у необхідній кількості дохідних час-
тин бюджетів усіх рівнів.
Основи адміністрування податків і збо-

рів в Україні були закладені у 90-х роках 
ХХ сторіччя одночасно з розбудовою наці-
ональної системи оподаткування. Але в цей 
період механізми податкового адміністру-
вання мали суто фіскальний характер і не 
сприяли налагодженню партнерських вза-
ємовідносин між податковими органами та 
платниками податків.
Адміністративно-правові реформи, що 

проводяться в Україні, показали числен-
ні недоліки існуючої податкової системи. 
Економічний розвиток України на початку 
ХХІ сторіччя висунув на перший план про-
блему невідкладності реформування систе-
ми взаємовідносин суб’єктів податкового 
процесу на принципах рівності прав контр-
олюючих органів і платників. Тому в берез-
ні 2014 року було ліквідовано Міністерство 
доходів і зборів України та створено Дер-
жавну фіскальну службу України [5], на яку 
покладено обов’язки з адміністрування по-
датків. Державна фіскальна службу Укра-
їни є центральним органом виконавчої 
влади, діяльність якого спрямовується та 
координується Кабінетом Міністрів Украї-
ни через Міністра фінансів України.
Загальні принципи адміністрування по-

датків і зборів визначені розділом ІІ Подат-
кового кодексу України [6].
Система адміністрування податків, як 

і будь-яка інша система, складається з ці-
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лого ряду взаємопов’язаних елементів, 
до яких відносяться: постановка на облік, 
ведення обліку та декларування податко-
вих зобов’язань, визначення податкових 
зобов’язань контролюючими органами, 
організація податкового контролю та по-
рядок оскарження рішень контролюючих 
органів, примусове забезпечення виконан-
ня податкових зобов’язань, застосування 
юридичної відповідальності за порушення 
податкового законодавства.
Першим кроком у процедурі податко-

вого адміністрування є організація облі-
ку платників податків і зборів. Взяттю на 
облік або реєстрації в органах Державної 
податкової служби України підлягають усі 
платники податків, і саме після взяття на 
облік особа стає платником податків. При 
взятті на облік платника податків інформа-
ція про нього вноситься в спеціальний банк 
даних – реєстр, який забезпечує ідентифі-
кацію платників у масштабах усієї країни. 
В залежності від статусу платників їх облік 
ведеться в різних реєстрах, таких як Єди-
ний банк даних про платників податків – 
юридичних осіб, Державний реєстр фізич-
них осіб – платників податків (складовими 
частинами яких є Реєстр самозайнятих осіб 
та Реєстр фізичних осіб – платників подат-
ків – суб’єктів підприємницької діяльності), 
Реєстр неприбуткових організацій та уста-
нов, Реєстр платників податків постійних 
представництв нерезидентів в Україні, Ре-
єстр великих платників податків.
Процес адміністрування передбачає, 

що для цілей оподаткування платники 
зобов’язані вести облік доходів, витрат та 
інших показників, пов’язаних з визначен-
ням об’єктів оподаткування та податкових 
зобов’язань, на підставі первинних доку-
ментів, регістрів бухгалтерського обліку, 
фінансової звітності, інших документів, 
пов’язаних з обчисленням і сплатою по-
датків і зборів, ведення яких передбачено 
законодавством. Забороняється формуван-
ня показників податкової звітності та мит-
них декларацій на підставі даних, не під-
тверджених відповідними. Для розрахунку 
об’єкту оподаткування платник податку на 
прибуток повинен використовувати дані 
бухгалтерського обліку щодо доходів і ви-

трат із врахуванням положень розділу ІІІ 
Податкового кодексу України [6]. Платни-
ки податків повинні забезпечити зберіган-
ня документів, пов’язаних із виконанням 
вимог законодавства, контроль за дотри-
манням якого покладено на контролюючі 
органи, не менш як 1095 днів з дня подан-
ня податкової звітності, для складання якої 
використовуються зазначені документи, а у 
разі її неподання – з передбаченого гранич-
ного терміну подання такої звітності.
На підставі документального підтвер-

дження даних платник податку у строки, 
передбачені законом, подає податковому 
органу податкову декларацію (розраху-
нок) – документ, на підставі якого здійсню-
ється нарахування та сплата податкового 
зобов’язання, чи документ, що свідчить про 
суми доходу, нарахованого (виплаченого) 
на користь платників податків – фізичних 
осіб, суми утриманого або сплаченого по-
датку. Податкова декларація подається 
за звітний період в установлені законом 
строки органу Державної фіскальної служ-
би України, в якому перебуває на обліку 
платник податків. Причому, платник по-
датків зобов’язаний за кожний встановле-
ний звітний період подавати податкові де-
кларації щодо кожного окремого податку, 
платником якого він є , незалежно від того, 
чи проводив такий платник господарську 
діяльність у звітному періоді.
Прийняття податкової декларації є 

обов’язком органів фіскальної служби. 
Причому, під час прийняття податкової 
декларації уповноважена особа фіскаль-
ної служби повинна перевірити наявність 
та достовірність заповнення лише всіх 
обов’язкових реквізитів. Інші показни-
ки, зазначені у податковій декларації, до 
її прийняття перевірці не підлягають. За 
умови дотримання цих вимог посадова осо-
ба зобов’язана зареєструвати декларацію 
датою її фактичного отримання органом 
фіскальної служби і така декларація вважа-
ється прийнятою.
Особливістю механізму податкового 

адміністрування є те, що за зверненням 
платників податків контролюючі органи 
можуть надавати безоплатно консультації 
з питань практичного використання окре-
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мих норм податкового законодавства про-
тягом 30 календарних днів, що настають за 
днем такого звернення. Причому, за вибо-
ром платника податків консультації можуть 
надаватися в усній, письмовій або електро-
нній формі.
Платник податків, як правило, са-

мостійно обчислює суму податкового 
зобов’язання та пені, яку зазначає у подат-
ковій декларації. Але контролюючий орган 
зобов’язаний самостійно визначити суму 
грошових зобов’язань, якщо:

1) платник не подає в установлені 
строки податкову декларацію;

2) дані перевірок результатів діяль-
ності платника свідчать про занижен-
ня або завищення суми його податкових 
зобов’язань;

3) згідно з податковим законодав-
ством, особою, відповідальною за нараху-
вання податкових зобов’язань з окремого 
податку та за нарахування штрафних (фі-
нансових) санкцій, є контролюючий орган;

4) рішенням суду, що набрало закон-
ної сили, особу визначено винною в ухи-
ленні від сплати податків;

5) дані перевірок свідчать про пору-
шення правил нарахування, утримання та 
сплати до відповідних бюджетів податків і 
зборів;

6) результати митного контролю, 
отримані після закінчення процедури мит-
ного оформлення, свідчать про заниження 
або завищення податкових зобов’язань.
Рішення ж, прийняті контролюючим 

органом, можуть бути оскаржені в адміні-
стративному або судовому порядку, за ви-
нятком податкових зобов’язань, самостійно 
визначених платником податків. А суми 
податкового зобов’язання, помилково або 
надміру сплачені, підлягають поверненню 
платнику, крім випадків наявності у такого 
платника податкового боргу.
У разі, коли сума боргового зобов’язання 

платника податків розраховується само-
стійно контролюючим органом, то цей 
орган надсилає (вручає) платнику повідо-
млення-рішення, яке повинно містити: 
підставу для нарахування податкового 
зобов’язання, посилання на норму Подат-
кового кодексу України або іншого закону, 

контроль за виконанням якого покладе-
но на контролюючий орган, відповідно до 
якої був зроблений перерахунок грошових 
зобов’язань платника податків, гранич-
ні строки сплати грошового зобов’язання 
та строки виправлення показників по-
даткової звітності; попередження про на-
слідки несплати грошового зобов’язання 
у встановлений строк; граничні строки, 
передбачені для оскарження цього повідо-
млення-рішення. До такого повідомлення-
рішення додається розрахунок податково-
го зобов’язання та штрафних (фінансових) 
санкцій.
Якщо платник податків не сплачує суму 

грошового зобов’язання в установлені за-
конодавством строки, орган Державної 
фіскальної служби України надсилає (вру-
чає) такому платнику податкову вимогу, 
яка повинна містити відомості про факт ви-
никнення грошового зобов’язання та пра-
ва податкової застави, розмір податкового 
боргу, який забезпечується податковою 
заставою, обов’язок погасити податковий 
борг та можливі наслідки його непогашен-
ня в установлений строк, попередження 
про опис активів, які відповідно до законо-
давства можуть бути предметом податкової 
застави, а також про можливі дату та час 
проведення публічних торгів з їх продажу. 
Але податкова вимога може не надсилати-
ся, якщо загальна сума податкового боргу 
платника не перевищує одного неоподат-
ковуваного мінімуму доходів громадян.
Одним з найважливіших елементів адмі-

ністрування податків є податковий контр-
оль, який здійснюється шляхом ведення 
обліку платників податків, інформаційно-
аналітичного забезпечення діяльності по-
даткових органів, проведення перевірок та 
звірок відповідно до вимог податкового за-
конодавства.
З метою здійснення податкового контр-

олю в рамках адміністрування податків ор-
гани Державної фіскальної служби України 
мають право проводити камеральні, до-
кументальні (планові або позапланові; ви-
їзні або невиїзні) та фактичні перевірки, а 
також зустрічні звірки. Платник податків 
зобов’язаний надати посадовим (службо-
вим) особам органів фіскальної служби у 
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повному обсязі всі документи, що належать 
до предмета перевірки. Такий обов’язок 
виникає у платника податків після початку 
перевірки.
Ці документи, а також інша податкова 

інформація, експертні висновки, судові рі-
шення та інші матеріали є підставами для 
висновків щодо дотримання податкового 
законодавства суб’єктами підприємницької 
діяльності.
Результати перевірок (крім камераль-

них) оформляються у формі акта або довід-
ки, які підписуються посадовими особами 
органу фіскальної служби та платниками 
податків. В акті перевірки зазначаються як 
факти заниження, так і факти завищення 
податкових зобов’язань платника.
У разі незгоди платника податків з ви-

сновками акта, такий платник зобов’язаний 
підписати акт перевірки із зауваженнями, 
які він має право надати разом з підписа-
ним актом або окремо. Але відмова плат-
ника податків від підписання акту пере-
вірки або отримання його примірника не 
звільняє такого платника від обов’язку 
сплатити визначені органом фіскальної 
служби за результатами перевірки грошові 
зобов’язання.
Основними засобами забезпечен-

ня виконання платником податків своїх 
обов’язків, що передбачені механізмом ад-
міністрування податків, є:

– податкова застава;
– поручительство;
– адміністративний арешт майна;
– примусове стягнення коштів та про-

даж майна, що перебуває у податковій за-
ставі.
Одним з найефективніших засобів забез-

печення податкових зобов’язань є податко-
ва застава. Причому, право податкової за-
стави не потребує письмового оформлення. 
Майно, на яке поширюється право подат-
кової застави, оформляється актом опису. 
Однак право податкової застави не засто-
совується, якщо загальна сума податково-
го боргу платника податків не перевищує 
двадцяти неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян.
Слід зазначити, що жодний механізм 

податкового адміністрування не буде ефек-

тивним, якщо він не буде передбачати 
юридичної відповідальності за порушення 
вимог податкового законодавства. Тому за 
порушення законів з питань оподаткуван-
ня та іншого законодавства, контроль за 
дотриманням якого покладено на органи 
Державної фіскальної служби України, за-
стосовуються такі види юридичної відпові-
дальності: а) фінансова; б) адміністративна; 
в) кримінальна; г) дисциплінарна.
Особливістю відповідальності за пору-

шення податкового законодавства є її ком-
пенсаційно-каральний характер, сутність 
якого полягає в необхідності відшкодуван-
ня збитків державі, що виникли внаслідок 
недотримання податкових надходжень до 
бюджетів усіх рівнів. Тобто відповідаль-
ність за порушення податкового законо-
давства повинна об’єднувати дві моделі 
юридичної відповідальності: правовіднов-
лювальну (компенсаційну) та штрафну (ка-
ральну). Саме це підкреслює стаття 112 
Податкового кодексу України [6], в якій 
зазначено, що притягнення до фінансової 
відповідальності платників податків за по-
рушення законів з питань оподаткування, 
не звільняє їх посадових осіб, за наявнос-
ті відповідних підстав, від притягнення до 
адміністративної або кримінальної відпові-
дальності.
Таким чином, в умовах сьогодення 

важливу роль відіграє вдосконалення дер-
жавної політики з адміністрування подат-
ків, що покладено на Державну фіскальну 
службу України. Механізм податкового 
адміністрування, визначений Податковим 
кодексом України, повинен створити кращі 
умови для поліпшення бізнес-клімату в на-
шій країні. Скорочення кількості податків, 
і тим самим, зниження адміністративного 
та фіскального тиску на суб’єктів підприєм-
ництва, автоматизація їх взаємовідносин з 
податківцями, ліквідація корупційної скла-
дової контролю податків сприятиме по-
дальшій детінізації економіки й підвищен-
ню доходів державного бюджету.
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АНОТАЦІЯ 
У статті розкрито поняття, значен-

ня та досліджено систему адміністрування 
податків в Україні. В ній узагальнено реко-
мендації з податкового адміністрування в 
умовах правової реформи, яка проводиться 
в нашій країні.

SUMMARY 
The article explores the concept, importance 

and investigated the system of tax administration 
in Ukraine. It summarizes recommendations on tax 
administration in the context of legal reform, which 
is carried out in our country.
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Проблема правовідносин сторін у мор-
ському перевезенні вантажів має важливе 
значення у міжнародному морському приват-
ному праві, оскільки пов’язана з комплексом 
правових питань і зумовлена тим, що кожна 
зі сторін морського перевезення має певні 
права і обов’язки, обсяг яких передбачено її 
правовим положенням у договорі морського 
перевезення та тими правовими можливостя-
ми, які гарантовано їй матеріальними норма-
ми. Своєю чергою невиконання тих чи інших 
обов’язків однією зі сторін породжує для неї 
факт цивільно-правової відповідальності.
Перевезення вантажів морем означає 

транспортування наземним чином прийня-

Автором рассмотрена проблема правового 
регулирования прав и обязанностей сторон в 
международных морских перевозках. Определе-
ны стороны в правоотношениях, возникающих 
в связи с договором морской перевозки. Проана-
лизированы особенности исполнения договора 
морской перевозки. Выписано возможности 
использования договаривающимися сторонами 
своих прав для отстаивания интересов в ходе 
исполнения договора морской перевозки. Пока-
зано различия в законодательстве отдельных 
стран по урегулированию вопросов, возникаю-
щих во время морских перевозок грузов. В част-
ности, внимание уделено вопросам условий 
приема и выдачи грузов при осуществлении 
международных морских перевозок.
Ключові слова: міжнародне морське право, мор-

ські перевезення, договір морського перевезення, тор-
гове мореплавання.

тих для доставки на морському судні предме-
тів у твердому, рідкому або газоподібному ста-
ні. Перевезення людей та їх майна не входить 
до поняття перевезення вантажів.
Морське перевезення вантажів здійсню-

ється перевізниками, тобто особами, в розпо-
рядженні яких є судно.
Відносини, пов’язані з морським переве-

зенням вантажів, визнаються правовідноси-
нами, якщо їх зміст зумовлений договором. 
Договір може бути укладений або на умовах 
чартеру, або на умовах коносаменту, що дифе-
ренціює ці договори за їх правовим характе-
ром, суб’єктами, а також за можливістю пере-
ходу прав суб’єктів до інших осіб.
Питання правовідносин сторін у зв’язку з 

морським перевезенням вантажів має важливе 
значення у міжнародному морському приватно-
му праві. Спори про права і обов’язки – це осо-
блива категорія спорів, які виникають у зв’язку 
з морським перевезенням вантажів і зачіпають 
комплекс правових питань, одним з яких є саме 
питання реалізації прав сторін. Останнє харак-
теризується сукупністю тих справ, які належить 
реалізувати в конкретному суді.
Питання міжнародних морських переве-

зень аналізуються у працях Іванова Г.Г., Куз-
нєцова С.О., Пашковської Л.І., Маковсько-
го А.Л., Шемякіна О.М. та ін.
Мета статті полягає у дослідженні право-

вого регулювання питання прав і обов’язків 
сторін, шляхом порівняння правових поло-
жень міжнародних конвенцій, що регулюють 
питання міждержавних морських перевезень 
і національного законодавства України.
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 За договором перевезення вантажу одна 
сторона (перевізник) зобов’язується доста-
вити довірений їй другою стороною (від-
правником) вантаж до пункту призначення 
та видати його особі, яка має право на одер-
жання вантажу (одержувачеві), а відправник 
зобов’язується сплатити за перевезення ван-
тажу встановлену плату. (частина 1 статті 909 
Цивільного Кодексу України) [1]. Таким чи-
ном, сторонами у договорі перевезення ван-
тажу є перевізник, відправник та одержувач. 
Перевізниками вважаються ті транспортні 
організації, які мають права юридичної осо-
би та яким надано право укладати договори 
перевезення безпосередньо або через свої 
підрозділи транспортними статутами (кодек-
сами) [2]. Таким чином, при морських пере-
везеннях перевізниками виступають морські 
мореплавства.
Відправником вантажу є особа або органі-

зація, яка на підставі закону чи договору має 
намір перевезти вантаж і для цього вступає у 
відповідні договірні правовідносини із переві-
зником.
Третьою стороною цих правовідносин є 

одержувач вантажу – особа, яка повинна при-
йняти доставлений вантаж. Як правило, така 
особа перебуває у договірних відносинах із 
вантажовідправником. Про це, зокрема, за-
значено у книзі “Зобов’язальне право”: “…
обов’язок одержувача прийняти вантаж у 
пункті призначення випливає також з юри-
дичного факту укладення договору перевезен-
ня конкретного вантажу… Вантажоодержу-
вач може відмовитися від прийняття вантажу 
лише в тому разі, коли його якість внаслідок 
псування чи пошкодження змінилася настіль-
ки, що виключається можливість повного або 
часткового використання вантажу” [3].
Основні права та обов’язки всіх вищезгада-

них сторін за договором перевезення вантажу 
зводяться до наступного. Так, відправник по-
винен, за потреби, належним чином утарува-
ти та упакувати вантаж; надати перевізнику 
всі документи на вантаж, як того вимагають 
портові, митні, санітарні та інші адміністра-
тивні правила; сплатити фрахт перевізникові. 
Останній обов’язок повинен бути покладений 
на відправника чи одержувача вантажу у коно-
саменті. Так, наприклад, в Англії за умови, коли 
цього не зроблено, діють наступні правила:

1. Вантажовідправник в першу чергу 
несе відповідальність за сплату фрахту.

2. Перевізник має право вимагати спла-
ти фрахту від вантажоотримувача коли:

- останній вказаний у коносаменті як 
отримувач або коли коносамент був ним індо-
сований, а він відтак набув право власності на 
вантаж;

- вантажоотримувач бере на себе 
зобов’язання (навіть опосередковано) сплати-
ти фрахт [4].
У чинному українському праві така ситуа-

ція врегульована статтею 170 Кодексу торго-
вельного мореплавства України, яка покладає 
обов’язок сплати перевізнику фрахт при при-
йомі вантажу, якщо це не було зроблено ра-
ніше вантажовідправником. Окрім того, при 
морських перевезеннях відправник разом 
з вантажем подає перевізникові завантажу-
вальний документ, на підставі якого переві-
зник і надає відправникові коносамент (стат-
тя 137 Кодексу торговельного мореплавства 
України). Своєю чергою відправник має пра-
во передати коносамент іншій особі; вимагати 
повернення вантажу в порту відправлення до 
відходу судна чи видачі вантажу в проміжно-
му порту, або видачі не тій особі, що зазначена 
в коносаменті, за умови пред’явлення всіх ви-
даних відправнику примірників коносамента.
Звичайно, як усі вищенаведені права і 

обов’язки, так і ті, про які йтиме мова далі, 
варіюються у кожній правовій системі по-
різному, а тому ми зупинимося лише голо-
вних із них.
Щодо перевізника, то він зобов’язаний 

привести судно у відповідний технічно-мо-
рехідний стан; прийняти вантаж і надати 
відправнику коносамент; правильно розміс-
тити вантаж; перевезти вантаж, а за умови 
неможливості завершити операцію з переве-
зення, повідомити про це вантажовідправни-
ка; видати вантаж вантажоодержувачу. Щодо 
строків доставки, то, як зазначається у книзі 
“Зобов’язальне право: “…на морському тран-
спорті строки доставки вантажів можуть бути 
встановлені законом чи договором, а в разі їх 
відсутності вантаж доставляється відповідно 
до строків, зазвичай прийнятих у морській 
практиці” [5].
Умови прийому та видачі вантажів в іно-

земному порту визначаються угодою сторін, 
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а також діючими в порту правилами та зви-
чаями. Якщо отримувач в іноземному порту 
не заявив вимоги про видачу йому вантажу, 
то перевізник зобов’язаний повідомити про 
це відправника та здати незапитаний ван-
таж на зберігання. Така ситуація передбаче-
на і в українському законодавстві статтею 167 
Кодексу торговельного мореплавства. Крім 
того, Кодекс передбачає, що коли протягом 
двох місяців з дня приходу судна в порт зда-
ний на зберігання вантаж не буде запитаний 
і відправник не сплатить перевізнику всіх на-
лежних за перевезення сум, перевізник має 
право продати вантаж. Незапитаний вантаж, 
що швидко псується, може бути проданий і 
до закінчення зазначеного терміну. Про факт 
продажу вантажу перевізник повідомляє від-
правника [6].
Окрім того, можливе притримання пере-

візником вантажу, якщо отримувач не спла-
тив за перевезення, хоча повинен був це 
зробити відповідно до умов договору. Право 
утримувати вантаж виникає, якщо воно пря-
мо передбачене договором чи законом. Так, 
чинний український Кодекс торговельного 
мореплавства частиною 2 статті 163 передба-
чає, що: “…Перевізник може не видавати ван-
таж до сплати сум або надання забезпечення, 
зазначених у частині першій цієї статті (тобто 
плата за простій судна в порту вивантажен-
ня, сплата фрахту і плата за простій в порту 
навантаження)” [7]. У частині ж першій стат-
ті 163 Кодексу торговельного мореплавства 
чітко зазначається, що такі платежі здійсню-
ються одержувачем під час прийому вантажу, 
якщо це передбачено в коносаменті або іншо-
му документі, на підставі якого перевозиться 
вантаж. У частині третій статті 163 зазначаєть-
ся, що: “ Право притримання вантажу пере-
візник зберігає у випадку здачі його на склад, 
що не належить одержувачу, за умови повідо-
млення власника складу про таке право.»

 Перевізник не має права притриму-
вати вантаж за умови, що одержувач не 
зобов’язаний сплачувати платежі перевізни-
кові на момент видачі вантажу. Відповідно до 
цього зазвичай визнається, що перевізник не 
може притримувати вантаж, якщо фрахт під-
лягає сплаті до видачі коносаментів чи після 
видачі вантажу [8]. Таким чином можна зро-
бити висновок, що право притримання ван-

тажу відповідно до договору може бути здій-
снене лише за умови його чіткого закріплення 
у договорі. Якщо ж умови виникнення і зміст 
права утримання вантажу визначаються пра-
вом, що підлягає застосуванню до договору 
перевезення, то порядок його здійснення ре-
гулюється нормами права, що діють у порту 
вивантаження. Вище наводився приклад того, 
як дане питання притримання врегульоване 
у вітчизняному праві. Щодо інших держав, то 
за англійським правом перевізник може при-
тримувати вантаж як на борту судна, так і на 
складі в порту, що не належить перевізникові, 
за умови обов’язкового письмового повідо-
млення власника складу про намір переві-
зника використати право утримання. Продаж 
вантажу здійснює власник складу, який має 
пріоритетне право перед перевізником при 
задоволенні вимог за рахунок вартості реалі-
зованого вантажу. Англійською доктриною 
закріплена можливість судновласника при-
тримувати вантаж до повного розрахунку з 
ним [9]. Звільнення власності з-під арешту 
відбувається на підставі відповідного рішення 
суду і лише після сплати всіх державних збо-
рів, пов’язаних із накладенням арешту [10]. 
За французьким правом перевізник не може 
притримувати вантаж на борту судна, а має 
передати його на збереження третій особі за 
рішенням суду. Продаж вантажу теж здійсня-
ється лише за рішенням суду.
За американським правом за перевізни-

ком залишається право притримання і після 
видачі вантажу одержувачу, якщо судновлас-
ник повідомив одержувача до видачі ванта-
жу про своє право утримання, і вантаж може 
бути відділений від інших вантажів одержува-
ча [11].
Основним обов’язком одержувача, крім 

вищенаведених, є обов’язок прийняти ван-
таж від перевізника і вивезти його з порту 
призначення. Якщо одержувач не заявив ви-
моги про видачу йому вантажу чи відмовив-
ся його прийняти, перевізник зобов’язаний 
повідомити про це відправника. За умови 
договірного обов’язку одержувача сплатити 
фрахт перевізникові, він повинен це зробити. 
У будь-якому випадку при здійсненні відпо-
відних дій необхідно керуватися вимогами 
законодавства та звичаями, які діють в порту 
вивантаження.
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При вивантаженні одержувач має право 
вимагати огляду та перевірки кількості ван-
тажу. У світовій практиці прийнято, що ви-
трати, пов’язані з цим, несе той, хто вимагав 
проведення вищезазначених дій [12].
Отже, обов’язки сторін за договором між-

народного морського перевезення подібні за 
своїм обсягом до прав і обов’язків сторін за 
договором перевезення у внутрішньому спо-
лученні. Подібність зумовлена взаємодопов-
нювальним використанням положень між-
народних конвенцій і норм національного 
законодавства окремих країн. Разом із тим 
вітчизняним правом детально не регламен-
товано порядок відповідальності перевізника. 
Чітке регулювання прав і обов’язків сторін за 
договором міжнародного морського переве-
зення лише додатково гарантуватиме можли-
вості реалізації своїх прав у договірних відно-
синах. Тому окремо у Кодексі торговельного 
мореплавства України доцільно встановити 
відповідальність перевізника у такі часові про-
міжки, як момент прийняття вантажу і його 
завантаження на судно та після вивантажен-
ня до його здачі отримувачу. Норми Кодексу 
торговельного мореплавства України (Роз-
діли V і ХІ Кодексу) чітко не регламентують 
відносини сторін у ці часові проміжки.
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1. Цивільний Кодекс України від 16 січня 
2003 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page.

SUMMARY 
The author considers the problem of legal reg-

ulation of rights and obligations in international 
maritime transport. It is determined parties of le-
gal relations arising from a contract of affreight-
ment and features of the contract of affreightment. 
It is discharged the possibilities of the contracting 
parties of using their rights to defend interests in 
the performance of the contract of affreightment. 
Also are showed the differences in the legislation 
of countries in resolution of the issues that arise 
in international maritime transport. In particular, 
attention is paid to the conditions of reception and 
delivery of goods in international shipping.

АНОТАЦІЯ 
Автором розглянуто проблему правового 

регулювання прав і обов’язків сторін у між-
народних морських перевезеннях. Визначено 
сторони в правовідносинах, що виникають 
у зв’язку з договором морського перевезення. 
Проаналізовано особливості виконання дого-
вору морського перевезення. Виписано можли-
вості використання договірними сторонами 
своїх прав для відстоювання інтересів в при 
виконанні договору морського перевезення. По-
казано відмінності в законодавстві окремих 
країн по врегулюванню питань, що виника-
ють під час морських перевезень вантажів. 
Зокрема, увага приділена питанням умов при-
йому і видачі вантажів при здійсненні між-
народних морських перевезень.
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Розбіжності між національними прави-
лами, які регулюють юрисдикцію судів та 
визнання судових рішень, значно усклад-
нюють функціонування внутрішнього рин-
ку. Тому, сьогодні виключного значення 
набуває вжиття заходів для уніфікації колі-
зійних норм щодо визначення юрисдикції 
у цивільних та комерційних справах, а та-
кож для створення швидкої та простої про-
цедури визнання та виконання прийнятих 
в державах-членах ЄС судових рішень.
Вжиття таких заходів віднесено до сфе-

ри співпраці у галузі правосуддя у цивіль-
них справах, які визначені у статті 81 До-
говору про функціонування Європейського 
Союзу [1].
У зв’язку з вище викладеним, метою 

даного дослідження є аналіз міжнародно-
правових актів Європейського Союзу щодо 
визнання та виконання судових рішень у 
цивільних та комерційних справах для ви-
значення особливостей його регулювання 
та шляхів подальшого розвитку цього ін-
ституту.

Статья посвящена особенностям приме-
нения законодательства Европейского Союза 
о порядке признания и исполнения судебных 
решений по гражданским и коммерческим де-
лам. Отдельно проанализированы тексты 
регламентов ЕС и мнения ученых об отмене 
экзекватуры.
Ключові слова: Регламент; юрисдикція; визна-

ння та виконання судових рішень; Європейський 
Союз, екзекватура.

Правові основи визнання та виконан-
ня судових рішень у цивільних та комер-
ційних справах на території країн Євро-
пейського Союзу досліджувалися такими 
вченими як: М.М. Богуславський, С.І. Гла-
дишев, Р.В. Зайцев, О.В. Київець, Є.В. Ку-
дрявцева, Д.В. Литвинський, Л.А. Лунц, 
Н.І. Маришева, Г.А. Цират та інші. 
Для забезпечення вільного виконання 

судових рішень у цивільних та комерцій-
них справах Європейська Комісія відзначи-
ла необхідність та доцільність аби правила, 
які регулюють питання юрисдикції, визна-
ння та виконання судових рішень, встанов-
лювались нормативно-правовим актом Со-
юзу, який має обов’язкову юридичну силу 
та пряме застосування.

 Тому, 12 грудня 2012 року Євро-
пейським Парламентом та Радою Євро-
пейського Союзу прийнято новий норма-
тивний акт, який регламентує визнання та 
виконання судових рішень у цивільних та 
комерційних справах.
Відтепер визнання та виконання вка-

заних вище судових рішень здійснюється 
на підставі Регламенту № 1215/2012 «Про 
юрисдикцію, визнання та виконання су-
дових рішень у цивільних та комерційних 
справах» ( далі – Регламент) [2], який почав 
застосовуватися з 10 січня 2015 року, за ви-
ключенням статей 75 та 76, що застосову-
ються з 10 січня 2014 року.
Зазначений Регламент скасував Регла-

мент ЄС № 44/2001 [3] та припинив дію 
Брюссельської конвенції 1968 року [4] між 
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державами-членами ЄС, за виключенням 
територій держав-членів ЄС, на яких роз-
повсюджується дія даної Конвенції та не 
розповсюджується дія дійсного Регламенту 
згідно статті 355 Договору про функціону-
вання Європейського Союзу [1].
Крім того, згідно статті 1 та 2 Протоко-

лу 22 про положення Данії, який є додат-
ком до Договору про Європейський Союз 
та Договору про функціонування Європей-
ського Союзу, Данія не має наміру прийма-
ти участь у прийнятті дійсного Регламенту 
та не буде вважатися зобов’язаною викону-
вати його вимоги. 
Слід відмітити, що дійсний Регламент 

застосовується до судових рішень, аутен-
тичних документів та судових мирових 
угод, відповідно прийнятих, складених/за-
реєстрованих, схвалених/укладених 10 січ-
ня 2015 року або пізніше. 
У свою чергу, Регламент ЄС № 44/2001 

продовжує застосовуватися до судових рі-
шень, аутентичних документів та судових 
мирових угод, відповідно прийнятих, скла-
дених/зареєстрованих, схвалених/укладе-
них до 10 січня 2015 року [2].
Щоб зрозуміти основні положення но-

вого Регламенту, необхідно більш детально 
дослідити окремі його норми.

 Так, відповідно до статті 36 судові рі-
шення, прийняті судом держави-члена ЄС, 
визнаються в інших державах-членах ЄС 
без будь-якої додаткової процедури.
Будь-яка зацікавлена особа може, від-

повідно до процедури, передбаченої Під-
розділом 2 Розділу 3, клопотати щодо при-
йняття рішення про відсутність підстав для 
відмови у визнанні.
Якщо результат розгляду справи у суді 

держави-члена ЄС залежить від вирішення 
попереднього питання про відмову у вико-
нанні, такому суду передається юрисдикція 
щодо даного попереднього спору.
Для того, щоб рішення держави-члена 

ЄС було виконано на території іншої дер-
жави-члена ЄС, зацікавлена сторона має 
надати суду копію судового рішення, яке 
дозволяє встановити його справжність та 
свідоцтво про судове рішення у цивільній 
або комерційній справі згідно Додатку І Ре-
гламенту. 

За необхідності, суд, який розглядає 
клопотання про визнання судового рішен-
ня, прийнятого в іншій державі-члені ЄС, 
може запросити у сторони, яка клопоче про 
визнання переклад вказаного вище свідо-
цтва або судового рішення.
У такому випадку переклад здійснюєть-

ся на офіційну мову відповідної держави-
члена ЄС, а якщо в цій державі декілька 
офіційних мов – на офіційну мову або одну 
з офіційних мов судочинства в місці де по-
дається клопотання про визнання та ви-
конання судового рішення прийнятого в 
іншій державі-члені ЄС, відповідно до за-
конодавства держави, у якій подається кло-
потання. 
Регламентом передбачені випадки, за 

яких суд держави-члена ЄС, який розгля-
дає клопотання про визнання судового рі-
шення, прийнятого в іншій державі-члені 
ЄС може зупинити розгляд справи повність 
або частково.
Зокрема, якщо судове рішення оскар-

жується в державі-члені ЄС, у якій воно 
було прийнято або було подано клопотан-
ня про прийняття рішення щодо відсутнос-
ті підстав для відмови у визнанні чи клопо-
тання про відмову у його визнанні [2].
Слід відмітити, що судове рішення, яке 

прийнято в державі-члені ЄС та може бути 
примусово виконано у ньому, може бути 
виконано в іншій державі-члені ЄС без 
обов’язкого прийняття рішення щодо ви-
конання.
При цьому судове рішення, яке підля-

гає виконанню, згідно законодавства має 
на увазі можливість вжиття охоронних за-
ходів, що дозволяються законодавством 
держави-член ЄС, в якій запитується вико-
нання. 
З урахуванням положень Регламенту 

процедура виконання судових рішень, при-
йнятих в іншій державі-члені ЄС, регулю-
ється законодавством держави-члена ЄС, 
в якій запитується виконання. Виконання 
судових рішень, які були прийняті в дер-
жаві-члені ЄС і які можуть бути виконані в 
державі-члені ЄС, де запитується виконан-
ня, регулюється тими самими нормами, що 
й виконання судових рішень прийнятих в 
такій державі-члені ЄС.
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При цьому особа, яка звернулась з 
клопотанням про виконання судового рі-
шення, прийнятого в іншій державі-члені 
ЄС, необов’язково повинна мати поштову 
адресу на території держави-члена ЄС де 
запитується виконання. Особа, також не 
зобов’язана мати представника на терито-
рії держави-члена ЄС, в якій запитується 
виконання, якщо тільки наявність пред-
ставника не є обов’язковою умовою.
Для виконання судового рішення за-

цікавлена особа має надати уповноваже-
ному органу копію судового рішення та 
свідоцтво, яке підтверджує виконуваність 
рішення та містить виписку з рішення 
щодо відшкодованого судового збору та 
розрахунок процентів.
У випадку, якщо судовим рішенням 

встановлено тимчасовий, у тому числі охо-
ронний захід, особа має надати уповнова-
женому органу копію судового рішення та 
вказане вище свідоцтво, яке підтверджує 
що суд, який ухвалив рішення, володіє 
юрисдикцією стосовно основної справи, 
судове рішення підлягає виконання на те-
риторії держави, де його було ухвалено, а 
також, якщо судове рішення ухвалено за 
відсутності відповідача, підтвердження 
вручення його відповідачу.
Крім того, копія вказаного вище свідоцтва 

вручається відповідачу до застосування пер-
шого примусового заходу. Разом зі свідоцтвом 
йому надається копія судового рішення.
У тому випадку, коли відповідач має до-

міциль в іншій державі-члені ЄС, ніж та в 
якій прийнято рішення, він має право ви-
магати переклад судового рішення з метою 
оскарження його виконання на мову, яку 
він розуміє, або мову держави-члена ЄС, в 
якій він має доміциль.
Регламент чітко відмічає, що у випадку, 

коли відповідач вимагає перекладу судово-
го рішення на мову яку він розуміє, жод-
них примусових заходів, крім охоронних, 
не може бути застосовано до тих пір, поки 
йому не буде надано переклад.
Говорячи про підстави відмови у визна-

нні судового рішення, то, як й у попередніх 
актах, так і в дійсному Регламенті міститься 
така підстава як – суперечність публічному 
порядку (ordre public) .

При цьому така оговорка про публіч-
ний порядок набула широкого розповсю-
дження та використання під час вирішен-
ня питання щодо визнання та примусового 
виконання на території суверенних держав 
судового рішення, прийнятого іноземним 
судом. З цього приводу Афанас’єв Д.В. 
чітко відмічає, що за загальним правилом 
перегляд іноземного судового рішення не 
допускається, однак якщо його виконання 
може привести до порушення міжнародно-
го публічного порядку, у його визнанні та 
приведенні до виконання може бути від-
мовлено [5].
Також, у визнанні судового рішення 

може бути відмовлено за клопотанням заці-
кавленої сторони коли рішення було при-
йнято за відсутності відповідача та йому 
не було повідомлено про початок розгля-
ду справи у строк та спосіб достатній для 
підготовки захисту, за умови якщо відпові-
дач не використав можливість оскарження 
такого судового рішення; якщо рішення 
суперечить судовому рішенню, прийнято-
му в державі-члені ЄС, в якій запитується 
визнання у справі між тими самими сторо-
нами; якщо рішення суперечить судовому 
рішенню, яке прийнято раніше в іншій 
державі-члені ЄС або третій державі за по-
зовом з тих самих підстав між тими самими 
сторонами, за умови, що останнє відповідає 
критеріям, необхідним для його визнання 
в державі-члені ЄС, в якій запитується ви-
знання [2].
З вказаних вище підстав, за наявності 

клопотання особи, проти якої ухвалено су-
дове рішення, також може бути відмовлено 
й у цього виконанні.
Клопотання про відмову у виконанні 

судового рішення подається до суду, про 
який держава-член ЄС у відповідності до 
статті 75 Регламенту повідомила Європей-
ську Комісію, як про суд уповноважений 
розглядати подібні клопотання.
Зазначимо, що суд приймає рішення 

щодо клопотання про відмову у виконанні 
судового рішення негайно.
При цьому будь-яка сторона маже пода-

ти апеляцію на рішення щодо результатів 
розгляду клопотання про відмову у його 
виконанні.
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німальні стандарти, що забезпечують віль-
не знаходження в обороті рішень, постанов 
судів та інших автентичних документів за 
безспірними вимогами. Також, Регламент 
скасовує процедуру екзекватури, тобто рі-
шення автоматично визнається і викону-
ється без будь-яких посередницьких про-
цедур або підстав для відмови у виконанні 
під приводом того, що воно винесене в ін-
шій державі-члені [7]. 
У статті 4 Регламенту ЄС № 805/2004 

«вимога» визначається як «вимога про ви-
плату встановленої суми, яка підлягає ви-
платі відповідно до прийнятого рішення, 
судової ухвали або іншого автентичного 
документу».
Також, Регламент ЄС № 805/2004 надає 

визначення поняттю «безспірна вимога». 
Зокрема, позов буде визнаватися безспір-
ним, якщо: боржник чітко висловив свою 
згоду з ним шляхом визнання позову під 
час судового провадження або шляхом під-
писання угоди, яка затверджена судом, або 
укладена до суду під час виконання про-
цесуальних дій; боржник ніколи не оскар-
жував його в ході судового розгляду, при 
цьому дотримані всі процесуальні вимоги 
законодавства держави-члена ЄС; борж-
ник, спочатку висловивши протест проти 
позову в ході виконання процесуальних 
дій, в подальшому не був присутній на су-
дових засіданнях і не направляв представ-
ника, за умови, що подібна поведінка при-
рівнюється до мовчазної визнанню вимог 
або фактів, висунутих кредитором, відпо-
відно до законодавства держави-члена ЄС 
, в якому розглядається відповідний позов; 
або боржник чітко висловив згоду в справ-
жніх, належним чином засвідчених актах 
[7]. 
Цей Регламент застосовується до ци-

вільних і комерційних справ, незалежно 
від типу судового органу, який їх розгля-
дає. Він не застосовується до податкових, 
митних або адміністративних справах, а та-
кож до відповідальності держави за дії та 
бездіяльність, вчинені при здійсненні пу-
блічної влади («acta iure imperii»). 
Дія Регламенту розповсюджується на 

території всіх держав-членів ЄС, крім Да-
нії.

Апеляція на таке рішення подається до 
суду, про який держава-член ЄС повідоми-
ла Європейську Комісію, як про суд, який 
уповноважений приймачі такі апеляції.
Рішення суду апеляційної інстанції 

може бути оскаржено лише у випадку, якщо 
держава-член ЄС повідомила Європейську 
Комісію про суди, до яких може бути пода-
но відповідне клопотання.
Суд, який уповноважений розглядати 

клопотання на рішення суду першої або 
апеляційної інстанції про відмову у вико-
нанні судового рішення може зупинити 
розгляд справи, якщо до суду держави-чле-
на ЄС, в якому було ухвалено первісне су-
дове рішення у звичайному порядку була 
подана апеляція або не пройшов строк на 
його оскарження. 
При цьому, якщо судове рішення ухва-

лено в Ірландії, Кіпрі або в О’єднаному 
Королівстві, будь-яка форма апеляції, яка 
передбачена законодавством держави по-
ходження, визнається апеляцією, поданою 
у звичайному порядку [2].
Слід звернути увагу на той факт, що всі 

аспекти, які не врегульовані дійсним Регла-
ментом, регулюються національним зако-
нодавством держави-члена ЄС, в якій запи-
тується виконання.
Як вбачається, з аналізу норм Регламен-

ту, головною новелою є скасування екзек-
ватури. Слід відмітити, що в рамках Євро-
пейського Союзу вже були спроби відміни 
екзекватури у деяких категоріях справ, у 
тому числі справ з невеликою ціною позову 
та європейські судові накази. 
Так, згідно частини 1 статті 20 Регламен-

ту ЄС від 11 липня 2007 року № 861/2007 
«Про заснування європейської процедури 
врегулювання спорів з невеликою ціною 
позову» рішення, прийняте відповідно до 
Європейської процедури у справах з неве-
ликою ціною позову в одній державі-члені 
ЄС, набуває чинності та підлягає примусо-
вому виконанню в іншій державі-члені ЄС 
без необхідності в декларації та забезпе-
ченні додатковими правовими санкціями, а 
також без можливості оскарження [6]. 
Крім того, Регламентом ЄС № 805/2004 

«Про введення європейського виконавчого 
листа у безспірних позовах» встановлені мі-
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Рішення за безспірними вимогами має 
бути посвідчено Європейським виконав-
чим листом судом тієї держави-члена, в 
якій рішення було винесено згідно з кон-
кретними умовами.
Разом з цим, на думку Єви Сторскрабб 

(Eva Storskrubb), скасування процедури ек-
зекватури у Регламенті ЄС № 1215 від 12 
грудня 2012 року є не інакше як «револю-
ція» у визнання та виконання судових рі-
шень у цивільних та комерційних справах 
на території держав-членів ЄС [8].

 Підсумовуючи викладене, можна зро-
бити висновки, що сьогодні досвід країн 
Європейського Союзу є показовим при-
кладом поступової правової та економіч-
ної інтеграції країн, правові системи яких 
відрізнялися своїм розмаїттям. Зміни, які 
ми спостерігаємо на території країн ЄС в 
області визнання та виконання судових 
рішень у цивільних та комерційних спра-
вах мають велике значення, у тому числі 
для країн, які не є членами ЄС, зокрема й 
України, яка почала процес європейської 
інтеграції.
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SUMMARY 
The article is devoted to the peculiarities of the 

application of European Union law on the proce-
dure for recognition and enforcement of judgments 
in civil and commercial matters. Separately ana-
lyzed the texts of EU regulations and opinions of 
scientists on the abolition of exequatur.

АНОТАЦІЯ 
Статтю присвячено особливостям засто-

сування законодавства Європейського Союзу 
щодо порядку визнання та виконання судових 
рішень у цивільних та комерційних справах. 
Окремо проаналізовано тексти регламентів 
ЄС та думки науковців щодо скасування екзек-
ватури.
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Постановка проблеми
В науковій літературі тривалий час 

йдуть дискусії щодо місця міжнародного 
приватного права в системі права України. 
Поширеною серед фахівців є думка, що між-
народне приватне право є складовою вну-
трішньодержавного права, тобто частиною 
національної правової системи [1, 28]. До 
того ж міжнародне приватне право відно-
ситься до однієї з найдинамічніших галузей 
права, яка увесь час перебуває у постійному 
розвитку та удосконалюється [2, 4]. 

Стан дослідження
Як стверджує С.Г. Кузьменко, міжнарод-

не приватне право належить до комплек-
сних галузей права, оскільки міжнародне 
приватне право як галузь права регулює 
різноманітні невладні, приватноправові від-
носини з “іноземним елементом” [3, 4].

В статье исследуются основные признаки 
международного частного права как отрасли 
права. Представлена характеристика частно-
правовых отношений с иностранным элемен-
том. Проанализированы методы правового ре-
гулирования в международном частном праве. 
Определены правовые институты, которые 
составляют систему международного частно-
го права. 

Ключові слова: міжнародне приватне право, га-
лузь права, предмет міжнародного приватного пра-
ва, методи правового регулювання в міжнародному 
приватному праві, система міжнародного приват-
ного права.

На думку В.Л. Чубарєва, міжнародне 
приватне право – це галузь права, що скла-
дається з сукупності норм, які регулюють 
приватні (невладні) відносини, пов’язані з 
присутністю в цих відносинах “іноземного 
елементу” [1, 27]. На думку І.В. Миронен-
ка, міжнародне приватне право – складний 
комплекс правових норм, які регулюють 
приватноправові відносини, що мають між-
народний характер [4, 10]. 
У доктрині висловлювалась і проти-

лежна думка, за якою міжнародне приват-
не право слід розглядати лише як складову 
міжнародного публічного права [1, 28-29]. 
Вважаємо, що це є спірне твердження, 
оскільки є певні критерії, за якими можна 
відмежувати міжнародне приватне право 
від міжнародного права (приміром, предмет 
правового регулювання, суб’єкти правових 
відносин, джерела правового регулювання, 
місце в правовій системі тощо). 
Зовсім іншу позицію відстоює В.В. Гав-

рилов. На його думку, міжнародне приватне 
право є штучним утворенням, яке неможли-
во розглядати ані як частину міжнародно-
го, ані як частину внутрішньодержавного 
права. Не утворює воно і власної системи 
права, оскільки саме складається з норм різ-
них правових систем. Міжнародне приватне 
право – це, швидше, навчально-методичний 
і науковий термін, який використовується 
для позначення сукупності правових норм 
міжнародного та національного походжен-
ня, що перебувають у тісній взаємодії і ре-
гулюють особливу групу певною мірою 
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відокремлених суспільних відносин міжна-
родного неміждержавного невладного ха-
рактеру [1, 33]. 

Метою даної статті є дослідження пред-
мета, методів правового регулювання та 
системи міжнародного приватного права.

Виклад основного матеріалу дослідження
Для того, щоб стверджувати, що певна 

сукупність правових норм, яка регулює від-
повідні відносини, є галуззю права, вона 
повинна відповідати певним ознакам. На 
думку О.Ф. Скакун, галузь права – відносно 
самостійна сукупність норм права, що регу-
лює якісно однорідну сферу (рід) суспіль-
них відносин і володіє тільки їй властивим 
режимом правового регулювання (тобто 
предметом, методом, метою, способами, ти-
пом правового регулювання) і є підсисте-
мою системи права [5, 298]. Кваліфікуючи-
ми ознаками галузі права є предмет, методи 
правового регулювання та система. 
Основним нормативно-правовим актом 

законодавства України, що регулює між-
народні приватні відносини, є Закон Укра-
їни “Про міжнародне приватне право” від 
23.06.2005 р. (з наступними змінами). В пре-
амбулі вказаного Закону визначено, що цей 
Закон встановлює порядок урегулювання 
приватноправових відносин, які хоча б че-
рез один із своїх елементів пов’язані з одним 
або кількома правопорядками, іншими, ніж 
український правопорядок. Правові норми, 
що містяться в Законі України “Про міжна-
родне приватне право”, за змістом відповіда-
ють преамбулі цього Закону. Відповідно до 
п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону України “Про міжнарод-
не приватне право” приватноправові відно-
сини – відносини, які ґрунтуються на засадах 
юридичної рівності, вільному волевиявленні, 
майновій самостійності, суб’єктами яких є 
фізичні та юридичні особи. Тому міжнарод-
не приватне право регулює відносини, яким 
притаманні такі дві ознаки в сукупності: 1) 
це – приватні відносини; 2) один із елементів 
цих правовідносин пов’язаний з однією або 
кількома правовими системами, іншими, ніж 
українська, тобто це є міжнародні відносини.
Приватноправові відносини в міжна-

родному приватному праві – це не тільки 

особисті немайнові і майнові відносини, 
що охоплюються власне цивільним пра-
вом (власності, інтелектуальної власності, 
зобов’язальні, в тому числі деліктні, спадко-
ві), але також відносини, врегульовані нор-
мами господарського (комерційного), сімей-
ного, трудового та процесуального права в 
їх приватноправовому аспекті [4, 11]. 
У певних випадках норми міжнародного 

приватного права безпосередньо не врегу-
льовують ті чи інші суспільні відносини по-
суті, а лише визначають, право якої держави 
підлягає застосуванню. Вирішення питання 
про право, яке підлягає застосуванню до 
міжнародних приватноправових відносин, 
є головним завданням міжнародного при-
ватного права. Це питання завжди виникає 
в межах відповідного національного право-
порядку, тому у вітчизняному праві існують 
правові приписи щодо того, в яких випад-
ках виникає це питання і як воно повинно 
вирішуватися.
Предметом міжнародного приватного 

права як галузі права є міжнародні приватні 
правовідносини або, використовуючи спе-
ціальні терміни міжнародного приватного 
права, приватноправові відносини з інозем-
ним елементом. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 1 
Закону України “Про міжнародне приватне 
право” іноземний елемент – ознака, яка ха-
рактеризує приватноправові відносини, що 
регулюються цим Законом, та виявляються 
в одній або кількох з таких форм:

• хоча б один учасник правовідносин 
є громадянином України, який проживає 
за межами України, іноземцем, особою без 
громадянства або іноземною юридичною 
особою;

• об’єкт правовідносин знаходиться на 
території іноземної держави;

• юридичний факт, який створює, змі-
нює або припиняє правовідносини, мав чи 
має місце на території іноземної держави.
Іноземний елемент одночасно може ви-

ражатися у трьох вказаних формах. Для 
того, щоб приватноправові відносини ви-
знавалися предметом міжнародного при-
ватного права, цілком достатньо, щоб іно-
земний елемент виявлявся в одній із форм.
Г.С. Фединяк вказує, що в нормі, в якій 

визначено поняття та форми іноземного 
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елемента, держава як суб’єкт приватнопра-
вових відносин не зазначена. Водночас ст. 
30 Закону за назвою “Участь держави та 
юридичних осіб публічного права у приват-
ноправових відносинах з іноземним елемен-
том” передбачає застосування правил цього 
Закону до приватноправових відносин з 
іноземним елементом за участю держави та 
юридичних осіб публічного права на загаль-
них підставах, якщо інше не передбачено 
законом. Таким чином, цим Законом дер-
жава та юридичні особи публічного права 
все-таки визнаються учасниками приватно-
правових відносин з іноземним елементом 
[6, 313-314].
На нашу думку, учасником приватно-

правових відносин також може бути іно-
земна організація, яка не є юридичною осо-
бою відповідно до права іноземної держави. 
Прямим підтвердженням цього є реч. 2 ч. 
1 ст. 27 Закону України “Про міжнарод-
не приватне право”, де передбачено, якщо 
така організація діє на території України, до 
її діяльності застосовується законодавство 
України, яке регулює діяльність юридичних 
осіб, якщо інше не випливає з вимог законо-
давства чи суті правовідносин.
Наступна ознака галузі права − наяв-

ність відповідних методів правового ре-
гулювання. В теорії права розрізняють 
загальні та спеціальні методи правового 
регулювання. До загальних методів право-
вого регулювання належать диспозитивний 
(цивільно-правовий) та імперативний (ад-
міністративно-правовий) методи. Для регу-
лювання міжнародних приватних відносин 
застосовуються обидва методи. Диспозитив-
ний метод правового регулювання перед-
бачає рівність суб’єктів відповідних відно-
син, відсутність у будь-якого з них владних 
повноважень по відношенню до іншого 
суб’єкта та можливості для учасників право-
вих відносин самостійно врегулювати свою 
поведінку у визначених законодавством 
межах. Прикладом застосування імператив-
ного методу є інститут застереження про пу-
блічний порядок, взаємності, імунітету іно-
земної держави тощо.
Наявність в приватноправових відно-

синах іноземного елементу обумовлює за-
стосування для врегулювання приватних 

відносин спеціальних методів правового 
регулювання. Такими є колізійний та мате-
ріально-правовий методи правового регу-
лювання суспільних відносин. Матеріально-
правовий метод має також назву прямого 
або уніфікованого. 
Якщо для врегулювання приватних від-

носин з іноземним елементом уніфікованої 
міжнародно-правової норми немає і учасни-
ки правовідносин не здійснили вибір права, 
що застосовується до змісту правових від-
носин, то вирішити колізійну проблему ви-
бору застосовного права можна двома спо-
собами: 1) застосовувати національне право 
або 2) дозволити врегулювати відповідні 
відносини правом іноземної держави. Тому 
існує проблема вибору між національним та 
іноземним правом, яка вирішується колізій-
ною нормою.
Метод колізійного регулювання – це спо-

сіб вирішення питання про те, право якої 
держави підлягає застосуванню для врегу-
лювання відносин з іноземним елементом. 
Як слушно зауважив Є.Т. Усенко, зміст да-
ного методу зводиться до одностороннього 
“санкціонування однією державою застосу-
вання владних актів (законів) інших держав 
на своїй території чи визнання юридичних 
наслідків цих актів” [1, 76].
Наприклад, у реч. 1 ч. 1 ст. 18 Закону 

“Про міжнародне приватне право” вста-
новлено, що цивільна дієздатність фізичної 
особи визначається її особистим законом. 
Згідно з ч. 1 ст. 16 вказаного Закону осо-
бистим законом фізичної особи вважається 
право держави, громадянином якої вона є. 
Тобто діє правило: якщо іноземний грома-
дянин визнається дієздатним за законодав-
ством держави громадянства, він вважати-
меться дієздатним і в державі перебування. 
Це означає, що у випадку, коли відносини 
пов’язані з присутністю в ній іноземного 
громадянина, наприклад, англійця, питан-
ня стосовно його дієздатності повинно вирі-
шуватися відповідно до англійського права, 
де встановлено, що повної дієздатності фі-
зична особа досягає у 21 рік, а не у 18, як це 
визначено цивільним законодавством Укра-
їни. Тобто зміст колізійного методу полягає 
у тому, що не врегульовуючи відповідні від-
носини по суті, він дає можливість визначи-
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тод застосовувався тільки у сфері міжнарод-
ної торгівлі – сфері, для врегулювання якої 
національне право було найменш пристосо-
вано, а потім був розповсюдженим і на інші 
інститути міжнародного приватного права 
[1, с. 59].
З наведеного випливає, що у процесі 

уніфікації створюються норми, які є між-
народними за своїм характером. Внаслідок 
цього сутність прямого методу зводиться 
до заміни норм національного законодав-
ства двох (чи більше) правових систем, які 
претендують на врегулювання певних від-
носин, новими матеріально-правовими нор-
мами. Саме вони будуть застосовуватись у 
відповідних випадках судами всіх держав, 
що взяли участь у створенні цієї нової нор-
ми незалежно від того, в який саме спосіб 
вона може бути трансформованою в їхні на-
ціональні системи права [1, с. 59-60].
Наприклад, загальна позовна давність 

в Австрії встановлена тривалістю 3 роки, у 
Німеччині – 30 років, у Нідерландах – 20, у 
Швейцарії та за законодавством деяких шта-
тів США – 10, у Греції і Данії – 5 років тощо. 
Тобто, спектр використаних законодавцями 
рішень з даного питання є вкрай широким, у 
зв’язку з чим здійснення уніфікації положень 
про загальну тривалість позовної давності є 
необхідним. З цього питання було ухвалено 
Конвенцію про позовну давність у міжнарод-
ній купівлі-продажу товарів (1974 р.), якою 
встановлена тривалість позовної давності у 4 
роки. Конвенцію було ратифіковано Верхо-
вною Радою України 14.07.1993 р.
Матеріально-правовий метод регулю-

вання має один суттєвий недолік. Справа в 
тому, що застосування цього методу не за-
вжди можливе. Наприклад, для уніфікації 
на універсальному рівні віку, з якого у фізич-
ної особи виникає повна цивільна дієздат-
ність, необхідно досягти згоди між великою 
кількістю держав з найрізноманітнішими 
правопорядками, такими, наприклад, як Ін-
дія, Китай, ряд мусульманських країн тощо. 
Зрозуміло, уніфікацію можна чекати досить-
таки довго, а може, навіть, не дочекатися 
ніколи. Втім, відповідні відносини виника-
ють і потребують вирішення, яке не може 
бути відкладеним на невизначений термін. 
Внаслідок цього, за відсутності кращої аль-

ти, право якої держави підлягає застосуван-
ню. 
Матеріально-правовий метод регулю-

вання приватноправових відносин засто-
совується для врегулювання поведінки 
учасників приватних відносин по суті. В на-
уковій літературі зазначено, що застосуван-
ня матеріально-правового методу здійсню-
ється після вирішення колізійних проблем, 
коли вже визначено право, що підлягає за-
стосуванню до правовідносин [3, 20]. Після 
вибору застосовного права здійснюється ре-
гулювання міжнародних приватноправових 
відносин по суті за допомогою матеріально-
правових норм, що містяться у відповідно-
му національному законодавстві. Це можуть 
бути норми, які регулюють тільки право-
відносини з іноземним елементом, а також 
норми, що регулюють правовідносини, в 
яких відсутній іноземний елемент. 

 Як зазначає І.В. Мироненко, матеріаль-
но-правові норми безпосередньо застосову-
ються для врегулювання відносин за участю 
іноземного елементу, минаючи таку стадію 
як вибір компетентного права, як це має 
місце за умов колізійного регулювання [4, 
13]. Так, згідно з ч. 5 ст. 4 Закону України 
“Про міжнародне приватне право” визна-
чення права, що підлягає застосуванню до 
приватноправових відносин на підставі ко-
лізійних норм, не здійснюється, якщо між-
народним договором України передбачено 
застосування до відповідних відносин ма-
теріально-правових норм. Тобто у випадку 
існування міжнародного договору, що регу-
лює приватноправові відносини по суті, ви-
бір застосовного права не здійснюється.
Загалом, при вирішенні питання щодо 

застосовного права до міжнародних при-
ватноправових відносин цілком природ-
ним виглядає бажання замінити “різнорід-
ні положення національного законодавства 
окремих країн системою однорідних нор-
мативних приписів, призначених для без-
посереднього врегулювання міжнародних 
невладних відносин”. Створення таких од-
накових матеріально-правових норм дістало 
назву уніфікація, внаслідок чого і метод по-
дібного регулювання відповідних відносин 
отримав назву уніфікованого (або прямого). 
Як зазначає В.В. Гаврилов, спочатку цей ме-
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тернативи, законодавці та правозастосовні 
органи вимушені звертатися до колізійного 
методу правового регулювання [1, с. 74].
Наступною ознакою галузі права, як за-

значає О.Ф. Скакун, є своєрідність обсягу, 
кількості інститутів, що її складають, на-
явність чи відсутність підгалузей права [5, 
298]. Система галузі права – це її структурна 
побудова. 
Система міжнародного приватного права 

складається з двох частин: загальна та осо-
блива. До загальної частини відносяться такі 
правові інститути як: предмет, методи право-
вого регулювання та система міжнародного 
приватного права, джерела міжнародного 
приватного права, застосування колізійних 
норм та іноземного права, суб’єкти міжна-
родного приватного права. До особливої 
частини включаються такі правові інститути: 
речове право, зовнішньоекономічні контр-
акти, міжнародні перевезення, кредитно-
розрахункові відносини в міжнародному 
приватному праві, міжнародно-правовий 
захист інтелектуальної власності, деліктні 
зобов’язання, спадкове право, правове регу-
лювання міжнародних трудових відносин, 
правове регулювання сімейних відносин в 
міжнародному приватному праві, міжнарод-
ний комерційний арбітраж, визнання і вико-
нання рішень іноземних судів і арбітражів. 
Деякі вчені (О.Р. Кібенко, В.Л. Чубарєв) 

виділяють спеціальну частину міжнародно-
го приватного права – міжнародний цивіль-
ний процес, що поділяється на два інститути 
за суб’єктами правозастосування: 1) міжна-
родний цивільний процес; 2) міжнародний 
комерційний арбітраж [1, 35]. 

Висновки
Таким чином, поділяємо точку зору тих 

вчених, які відстоюють позицію щодо існу-

вання міжнародного приватного права як 
галузі права України. Визначення можна 
запропонувати таке. Міжнародне приват-
не право − галузь права, що складається з 
сукупності правових норм, які регулюють 
приватноправові відносини з іноземним 
елементом. Зважаючи на те, що предмет 
правового регулювання даної галузі пра-
ва складають всі види приватних відносин 
(цивільні, трудові, сімейні, господарські, 
процесуальні), однак це не вказує на комп-
лексний характер цієї галузі права, оскіль-
ки об’єднуючим критерієм цих відносин в 
предмет відповідної галузі права є зв’язок 
хоча б одного з елементів приватноправо-
вих відносин з одним або кількома правопо-
рядками, іншими, ніж український правопо-
рядок.
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SUMMARY 
Мain features of private international law as 

a fi eld of law are investigated in the paper. The 
characteristic of private relations with a foreign 
element is provided. The methods of legal regula-
tion of private international law are analyzed. The 
legal institutions that make up the system of private 
international law are established.

АНОТАЦІЯ 
В статті досліджуються основні озна-

ки міжнародного приватного права як галузі 
права. Подана характеристика приватнопра-
вових відносин з іноземним елементом. Про-
аналізовані методи правового регулювання в 
міжнародному приватному праві. Визначені 
правові інститути, які становлять систему 
міжнародного приватного права.



167

Øóâàëüñüêà Ë.Ð. - Ñóä ïðèñÿæíèõ ÿê ôîðìà íàðîäîâëàääÿ ó äåìîêðàòè÷í³é äåðæàâ³

ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÈÕ ßÊ ÔÎÐÌÀ 
ÍÀÐÎÄÎÂËÀÄÄß 

Ó ÄÅÌÎÊÐÀÒÈ×Í²É ÄÅÐÆÀÂ²

Постановка проблеми
Сьогодні надзвичайно важливим є пи-

тання відновлення довіри до вітчизняної 
судової системи. Це передбачає наявність 
особливого виду соціально-правової комуні-
кації між громадськістю та державою, який 
би відповідав демократичним цінностям та 
принципам, якими керується суспільство в 
царині правосуддя, справедливості та сучас-
них понять про цінності демократії. Таку 
комунікацію може забезпечити інститут 
суду присяжних, якому надається конститу-
ційне значення як одному з найважливіших 
проявів демократизації здійснення право-
суддя у кримінальних справах в ході судової 
реформи.

Актуальність
Для виконання конституційних засад в 

Україні запроваджено судово-правову ре-
форму, головною метою якої є перебудова 
судової системи, формування незалежної 
судової влади, створення нового законо-
давства, вдосконалення форм судочинства. 
Серед основних завдань реформи необхід-
но: шляхом ефективного розмежування 
повноважень гарантувати самостійність і 
незалежність судових органів від впливу за-
конодавчої і виконавчої влади; реалізувати 
демократичні ідеї правосуддя, вироблені 
світовою практикою і наукою; максимально 
наблизити суди до населення; гарантувати 
право громадянина на розгляд його спра-
ви компетентним, незалежним і неуперед-
женим судом, та ін. Сучасна науково-прак-
тична актуальність правосуддя в Україні, 
з-поміж іншого, зумовлена її соціальною 
значимістю. Правосуддя стало значним сус-
пільним та приватним інтересом людини, 
забезпечити який покликана сама система 
правосуддя. Реанімувати довіру суспільства 
до системи правосуддя в Україні можливо 
виключно введенням реального інституту 
суду присяжних, що зумовлює актуальність 
цього дослідження. 

Ступінь наукової розробки проблеми
Дослідження даної теми торкалися у 

своїх працях багато відомих вчених, зокре-
ма: А. М. Бернюков, В. С. Бігун, М. В. Кос-
тицький, В. Т. Маляренко, В. Я. Марчак, 
С. П. Погребняк, Т. І. Присяжнюк, О. О. Си-

В статье раскрывается понятие «суд 
присяжных» как одного из институтов су-
дебной системы и всей системы органов госу-
дарственной власти, воплощающий принцип 
непосредственного участия народа в отправ-
лении правосудия. Автор подчеркивает, что 
связь между правами человека и судом при-
сяжных дает преимущества этой форме судо-
производства перед традиционным порядком 
рассмотрения уголовных производств, а так-
же указывает на ее гуманистический и право-
защитный характер, возможность реаними-
ровать доверие общества к системе правосудия 
в Украине.
Ключові слова: суд присяжних, народовладдя, 

права людини, судочинство.
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дорчук, Т. А. Скуратовська, М. І. Ставнійчук, 
О. В. Стовба, В. М. Тернавська, Ю. С. Шем-
шученко, В. Ю. Шепітько, В. І. Шишкін та 
ін., проте, цей правовий інститут є мало-
дослідженим, внаслідок чого виникає бага-
то проблемних питань та спорів з приводу 
його теоретичних положень серед вчених. 
Крім того, законодавчо закріплена форма 
функціонування суду присяжних в Україні, 
на думку автора, не виконує поставлених за-
вдань здійснення правосуддя, якого очікує 
суспільство. 

Мета статті
У даному дослідженні ми спробуємо роз-

крити поняття, зміст та філософсько-правові 
принципи функціонування суду присяжних 
в Україні як безпосередньої форми реаліза-
ції судової влади народом.

Виклад основного матеріалу
Стаття 1 Конституції України проголо-

шує нашу державу демократичною, соціаль-
ною та правовою [4]. Пріоритетним прин-
ципом правової держави є утвердження і 
забезпечення прав і свобод людини. Тому 
необхідно створення і функціонування та-
ких правових інститутів, які б забезпечува-
ли для кожного громадянина можливість 
безпосереднього здійснення державної вла-
ди. Серед основних причин, що спонукали 
законодавців запровадити суд присяжних 
в систему кримінальної юстиції, слід зазна-
чити необхідність подолання кризи пра-
восуддя, відділення судової влади від ад-
міністративної, а також підвищення рівня 
довіри населення до суду. Суд присяжних 
– це один з інститутів судової системи та всі-
єї системи органів державної влади, що вті-
лює принцип безпосередньої участі народу 
у здійсненні правосуддя.
Одними із основних принципів судово-

правової реформи визнано: створення та-
кого судочинства, яке максимально гаран-
тувало б право на судовий захист, рівність 
громадян перед законом, створило б умови 
для дійсної змагальності і реалізації пре-
зумпції невинності; відповідність норматив-
них актів з питань діяльності судів і органів 
юстиції вимогам міжнародних угод, рати-
фікованих Україною; радикальне реформу-

вання матеріального і процесуального зако-
нодавства, деідеологізування і наповнення 
його гуманістичним змістом; розгляд окре-
мих категорій судових справ суддями од-
ноособово, а також колегіями професійних 
суддів та суддями з розширеною колегією 
судових засідателів, та ін.
Крім того, Стратегія розвитку судової 

системи України на 2014-2017 роки перед-
бачає заходи з реформування судової систе-
ми, яка включатиме кроки з аналізу системи 
суддівського самоврядування, оптимізації 
судової мережі, перегляд горизонтальних та 
вертикальних (апеляційних) повноважень 
судів, подальше просування пілотних про-
ектів щодо впровадження суду присяжних 
та вдосконалення фінансового управління.
Зв’язок між правами людини і судом 

присяжних підкреслює переваги цієї форми 
судочинства перед традиційним порядком 
розгляду кримінальних проваджень, а та-
кож вказує на гуманістичний і правозахис-
ний характер даної форми судочинства. 
Сучасне значення слова «жюрі» («суд 

присяжних») утворилось в англійській мові 
як лексико-семантичний варіант запозиче-
ного старо-французького слова «jury», від ла-
тинського «juro» (перекл. «присягаю»). Влас-
не, під поняттям «жюрі» слід розуміти групу 
людей, пов’язаних клятвою, яким доручено 
виконувати певні завдання. У найбільш за-
гальновживаному значенні «жюрі» означає 
колегіальний орган, що використовується в 
якості судді, члени якої не є професійними 
суддями. Також термін «жюрі» використову-
ється при визначенні групи людей, що ви-
значає переможця [8, с. 265].
Використання цього терміну дало по-

штовх класифікації сучасних, існуючих в 
різних країнах судів, які національним за-
конодавством визначаються як суди при-
сяжних. Так, суди присяжних пропонується 
кваліфікувати: із роздільними колегіями – 
Англія, США, Канада, Австралія, Нова Зе-
ландія, Гонконг, Швеція, Росія (з 1993 р.), 
Іспанія (з 1995 р.); із роздільно-спільною ко-
легією, коли після винесення присяжними 
вердикту остаточне рішення приймається 
спільно з професійними суддями – Бельгія, 
Данія, Австрія, Норвегія. Із спільною із про-
фесійними суддями колегією – Німеччина (з 
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1924 р.), Італія (з 1931 р.), Франція (з 1941 
р.), Греція (з 1968 р.), Україна (з 2012 р.) [12]. 
Останні, власне, судами присяжних можна 
вважати лише умовно. Отже, конструкція 
національного суду присяжних передбачає 
розподіл компетенції професійного та не-
професійного суб’єктів правосуддя в межах 
певної правової форми.
Зауважимо, що в сучасній юридичній лі-

тературі та національному законодавстві для 
позначення даного складу суду найбільш 
часто використовуються такі терміни: «суд 
присяжних», «правосуддя через народних 
засідателів і присяжних», «провадження в 
суді присяжних». На наш погляд, прийнят-
ним також може бути термін «правосуддя з 
участю присяжних» або «суд з участю при-
сяжних», оскільки в Конституції України (ч. 
4 ст. 124) йдеться саме про участь народу 
через присяжних, що відповідає складу да-
ного суду, а також традиційній класифікації 
видів судочинства.
Так, у частині 3 статті 31 Кримінального 

процесуального кодексу України законода-
вець дає поняття складу суду присяжних, 
що включає двох професійних суддів та 
трьох присяжних [6]. Слово «присяжний» 
означає людину, яка присягнула кому-не-
будь; особу, що на певний час залучається 
до участі в розгляді судових справ. «Прися-
га» – це урочиста офіційна обіцянка додер-
жувати певних зобов’язань, клятва вірності 
якій-небудь справі [2, с. 551]; клятва берегти 
вірність, дотримувати зобов’язання; текст 
такої обіцянки [5, с. 231].
Слово «присяжний» також має ще інші 

значення: царський слуга; помічник сіль-
ського старости (у Західній Україні до 
1939 р.); завзятий; запеклий. У дореволю-
ційній Росії офіційна назва адвоката була – 
присяжний повірений. 
Інститут присяжних в Україні – це фор-

ма здійснення народовладдя. Цікавою у 
цьому плані є думка О. В. Стовби, який ана-
лізуючи етимологію поняття «правосуддя», 
звертає увагу на те, що воно має дві скла-
дових «право» та «суддя». Складова цього 
поняття «суддя» завжди пов’язувалася у ві-
тчизняній теорії з державним посадовцем, 
який має відповідну компетенцію відповід-
но до «права». Він вважає, що «правосуддя» 

є ніщо інше, як «право-суддя» – право суди-
ти [7, с. 98]. Відповідно до статті 22 Консти-
туції України, права людини, передбачені 
Розділом ІІ цієї Конституції, не є вичерпни-
ми. Отже, можна припустити, що і у звичай-
ної людини є право судити. На це, зокрема, 
вказують положення статті 5 Конституції, 
відповідно до якої народ є єдиним джере-
лом влади в Україні, отже і судової теж. А 
згідно із частиною 4 статті 124 Конституції, 
народ безпосередньо бере участь у здійснен-
ні правосуддя через народних засідателів і 
присяжних. Таким чином, введення на про-
цесуальному рівні інституту присяжних є 
шляхом до позбавлення правосуддя від ко-
рупції та адміністративного тиску. 
Продовжуючи свою думку О. В. Стовпа 

зазначає, що присяжні засідателі не повинні 
знати закон, оскільки для цього є професійні 
судді. Вони повинні визначити чи достатньо 
доказів для того, щоб встановити, чи вчини-
ла особа те діяння, яке їй інкримінується, і 
якщо так, то чи є це діяння суспільно небез-
печним, чи ні.
Згідно статті 5 Конституції України на-

род здійснює владу безпосередньо і через 
органи державної влади та органи місцево-
го самоврядування [4]. Тобто, це означає, 
що народ має право брати участь в управ-
лінні державними справами, в тому числі 
чинити правосуддя, що апріорі означає іс-
нування механізму взаємодії судової влади 
та суспільства через інститут суду присяж-
них. 
Закон України «Про судоустрій і статус 

суддів» (Глава 3; Розділ 3), який змінений 
Законом України «Про забезпечення права 
на справедливий суд» від 12.02.2015 р., ви-
магає, що присяжним може бути громадя-
нин України, який досяг тридцятирічного 
віку і постійно проживає на території, на яку 
поширюється юрисдикція відповідного суду 
[3]. Його, у випадках, визначених процесу-
альним законом, залучають до здійснення 
правосуддя, забезпечуючи згідно з Консти-
туцією України безпосередню участь наро-
ду у здійсненні правосуддя. Суд присяжних 
утворюється при місцевому загальному суді 
першої інстанції.
Не підлягають включенню до списків 

присяжних громадяни:
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1) визнані судом обмежено дієздатними 
або недієздатними;

2) які мають хронічні психічні чи інші за-
хворювання, що перешкоджають виконан-
ню обов’язків присяжного;

3) які мають незняту чи непогашену су-
димість;

4) народні депутати України, члени Ка-
бінету Міністрів України, судді, прокурори, 
працівники органів внутрішніх справ та ін-
ших правоохоронних органів, військовос-
лужбовці, працівники апаратів судів, інші 
державні службовці, посадові особи місце-
вого самоврядування, адвокати, нотаріуси, 
члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України, Вищої ради юстиції;

5) особи, на яких протягом останнього 
року накладалося адміністративне стягнен-
ня за вчинення корупційного правопору-
шення;

6) громадяни, які досягли шістдесяти 
п’яти років;

7) особи, які не володіють державною 
мовою.
Вірним є те, що особа, включена до 

списку присяжних, зобов’язана повідомити 
суд про обставини, що унеможливлюють її 
участь у здійсненні правосуддя, у разі їх на-
явності. Також, особа, включена до списку 
народних засідателів, не може залучатися 
до розгляду справи як присяжний і навпа-
ки. Присяжні під час розгляду і вирішення 
справ користуються повноваженнями судді.
Відповідно до статті 60 цього Закону, 

для затвердження списку присяжних тери-
торіальне управління Державної судової ад-
міністрації України звертається з поданням 
до відповідної місцевої ради, що формує і за-
тверджує у кількості, зазначеній у поданні, 
список громадян, які постійно проживають 
на території, на яку поширюється юрисдик-
ція відповідного суду, відповідають вимогам 
цього Закону щодо особи присяжного і дали 
згоду бути присяжними. У разі неприйнят-
тя місцевою радою протягом двох місяців з 
моменту отримання подання рішення про 
затвердження списку присяжних територі-
альне управління Державної судової адмі-
ністрації України звертається з поданням 
щодо затвердження списку присяжних до 
відповідної обласної ради [3].

Цікавим є той факт, що список присяж-
них затверджується на два роки і перегля-
дається в разі необхідності для заміни осіб, 
які вибули зі списку, за поданням терито-
ріального управління Державної судової 
адміністрації України. Після затвердження 
списку присяжних такий список передаєть-
ся до відповідного суду. Інформацію, що міс-
титься у зазначеному списку, не може бути 
використано для цілей, що не пов’язані із 
добором присяжних. Така часта зміна спис-
ку присяжних, безумовно, сприяє їх безсто-
ронності та об’єктивності під час розгляду 
судових справ.
Крім того, присяжний зобов’язаний:
1) своєчасно, справедливо та безсторон-

ньо розглядати і вирішувати судові справи 
відповідно до закону з дотриманням засад і 
правил судочинства;

2) дотримуватися правил суддівської 
етики;

3) виявляти повагу до учасників проце-
су;

4) не розголошувати відомості, які ста-
новлять таємницю, що охороняється зако-
ном, у тому числі таємницю нарадчої кімна-
ти і закритого судового засідання;

5) виконувати вимоги та дотримуватися 
обмежень, установлених законодавством у 
сфері запобігання корупції.
Добір громадян для запрошення до 

участі у здійсненні правосуддя як присяж-
них здійснюється за допомогою автомати-
зованої системи. Відповідно до пункту 2.5.1. 
Положення про автоматизовану систему до-
кументообігу суду, у випадках, визначених 
КПК, автоматизованою системою здійсню-
ється автоматичне визначення присяжних з 
числа осіб, які внесені до списку присяжних, 
у кількості семи осіб. Присяжні визначають-
ся шляхом випадкового відбору зі списку 
присяжних із додержанням принципу рів-
ної ймовірності відбору [11].
Гарантією прав присяжних є те, що за 

час виконання ними обов’язків у суді в по-
рядку, встановленому Кабінетом Міністрів 
України, виплачується винагорода. Їм від-
шкодовуються витрати на проїзд і найман-
ня житла, а також виплачуються добові. 
Зазначені виплати здійснюються територі-
альними управліннями Державної судової 
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адміністрації України за рахунок коштів 
Державного бюджету України. За присяж-
ними на час виконання ними обов’язків у 
суді за місцем основної роботи зберігаються 
всі гарантії та пільги, передбачені законом. 
Час виконання присяжним обов’язків у суді 
зараховується до всіх видів трудового стажу. 
Звільнення присяжного з роботи або пере-
ведення на іншу роботу без його згоди під 
час виконання ним обов’язків у суді не до-
пускається.
На присяжних поширюються гарантії 

незалежності і недоторканності суддів, уста-
новлені законом, на час виконання ними 
обов’язків із здійснення правосуддя. За об-
ґрунтованим клопотанням присяжного за-
ходи безпеки щодо нього можуть уживатися 
і після закінчення виконання цих обов’язків.
Отже, участь представників народу в 

здійсненні правосуддя слід визнати як одну 
із форм народовладдя. Присяжні є «честю й 
совістю громади» і судові рішення, ухвалені 
з їхньою участю будуть вважатися суспіль-
ством найбільш правомірними та справед-
ливими. До такої системи правосуддя буде 
непохитна довіра від громадськості.
Між тим, з-поміж професійних суддів 

панує думка, що «суд присяжних є мало-
продуктивним, надзвичайно складним і 
громіздким, вимагає великих фінансових 
затрат з державного бюджету». Причина по-
лягає у тому, що існуючий у кримінальному 
процесуальному законодавстві інститут при-
сяжних, попри конституційні положення, 
фактично відіграє «пасивну роль» та неспро-
можний до прийняття самостійних рішень. 
Присяжні, не будучи фахівцями права, орі-
єнтуються на думку професійних суддів, 
які беруть участь у складі суду. Крім того, 
доповідачем у справі є професійний суддя. 
Зазвичай, головуючий – професійний суд-
дя – за дотримання принципу змагальності 
сторін проводить судове засідання без ак-
тивного втручання у дослідження обставин 
кримінального провадження і встановлення 
фактів, а присяжні спостерігають за судовим 
процесом. На підставі закону про кримі-
нальну відповідальність суддя пропонує і 
рекомендує присяжним у нарадчій кімнаті 
види та межі покарання. 
На нашу думку, для вітчизняного право-

суддя найбільш прийнятною є модель інсти-
туту присяжних, згідно якої головне завдан-
ня представників народу – надати оцінку у 
нарадчій кімнаті досліджуваним безпосеред-
ньо у судовому засіданні доказам без участі 
представника держави – професійного судді 
й винести вердикт щодо винності обвинува-
ченого в кримінальному провадженні. 
В. С. Бігун справедливо розширює роль 

суду присяжних як інституту народного 
представництва в контексті доктрини по-
ділу влад. Загалом роль і місце народного 
представництва в здійсненні правосуддя 
залежить від концептуального аналізу сут-
ності влади в доктрині поділу влад, зокрема 
визначення її джерела – держави чи народу. 
Відповідно, якщо вважати джерелом влади 
народ, то народне представництво – її за-
кономірний вираз, зокрема і в правосудді. 
Загострення антиномії «влада-народ», тобто 
«держава-народ», актуалізує питання про 
те, що вважати джерелом влади – народ чи 
державу [1, с. 117-123.]. 

Заключні міркування можна узагаль-
нити таким чином:

1. Реанімувати довіру суспільства до 
системи правосуддя в Україні можливо ви-
ключно введенням реального інституту суду 
присяжних. Присяжні є «честю й совістю 
громади» і судові рішення, ухвалені з їхньою 
участю будуть вважатися суспільством най-
більш правомірними та справедливими. До 
такої системи правосуддя буде непохитна 
довіра від громадськості.

2. Суд присяжних – це один з інститу-
тів судової системи та всієї системи органів 
державної влади, що втілює принцип безпо-
середньої участі народу у здійсненні право-
суддя. Зв’язок між правами людини і судом 
присяжних підкреслює переваги цієї форми 
судочинства перед традиційним порядком 
розгляду кримінальних проваджень, а та-
кож вказує на гуманістичний і правозахис-
ний характер даної форми судочинства.

4. Інститут присяжних в Україні – це 
форма здійснення народовладдя. Тобто, це 
означає, що народ має право брати участь 
в управлінні державними справами, в тому 
числі чинити правосуддя, що апріорі озна-
чає існування механізму взаємодії судової 
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влади та суспільства через інститут суду 
присяжних.
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АНОТАЦІЯ 
У статті розкривається поняття «суду 

присяжних» як одного із інститутів судової 
системи та всієї системи органів держав-
ної влади, що втілює принцип безпосередньої 
участі народу у здійсненні правосуддя. Автор 
підкреслює, що зв’язок між правами людини 
і судом присяжних надає переваги цій формі 
судочинства перед традиційним порядком 
розгляду кримінальних проваджень, а також 
вказує на її гуманістичний і правозахисний 
характер, можливість реанімувати довіру сус-
пільства до системи правосуддя в Україні.

SUMMARY 
The article deals with the concept of «trial 

by jury» as one of the institutions of the judicial 
system and the whole system of public authorities, 
embodying the principle of direct participation of 
the people in the administration of justice. The 
author stresses that the relationship between human 
rights and the jury gives the advantages of this form 
of judicial review over the traditional procedure of 
criminal proceedings, as well as an indication of 
its humane and rights-based, opportunity to revive 
public confi dence in the justice system in Ukraine.
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Потреба в ясному розуміння права, яке 
необхідне в силу свого важливого приклад-
ного значення, створює зону нестримно-
тривожного та пригніченого хвилювання, 
проникливо тримаючи нас в постійному 
нервовому напруженні, що не спадає, зму-
шуючи нас з трепетом, затамувавши подих, 
збентежено переживати за результат свого 
вирішення. Чи правильно ми діємо в соціумі 
аби гармонійно розвиватися та не зазнавати 
негативних примусових наслідків для себе з 
боку jus, і яких, у зв’язку з цим, конкретних 
норм слід дотримуватися? Ці чутливі на-
гальні питання, що стоять руба в кожного 
з нас в голові, бентежать та турбують усіх, 
не залишають байдужими нікого та ніколи, 
стосуючись будь-кого суб’єкта, безпосеред-
ньо зачіпаючи наші характерно-виражені 
інтереси у повсякденному житті, оскільки 
від їх обґрунтованого розв’язання залежить 

формування міцного режиму правозахисної 
безпеки людини в суспільстві. Тому відпо-
віді на них є та будуть завжди ключовими 
для усіх нас без виключення. При цьому, іс-
нуюча практика розв’язання даної пробле-
ми переконливо доводить, що немало про-
яснюється у процесі пізнання права, коли 
розглядати юридичну кваліфікацію як гер-
меневтичний акт.
Як ми знаємо, герменевтика нині вважа-

ється чи не найбільш впливовою філософ-
ською течією в західній філософській думці. Як 
доречно зазначає американський дослідник 
Фарр Дж., «тепер, герменевтика (в черговий 
раз) стала такою модною і застосовною темою в 
усіх видах досліджень, принісши з собою напо-
легливість на історичних аспектах людського 
запиту» [10, с. 85]. Наразі, це можна пояснити 
тим, що сьогодні в науці закономірно виникла 
переорієнтація на ідеалістичні засади, вкорі-
нені в гуманітаристику. Все більше та голосні-
ше лунають заклики: «Вперед безпосередньо 
до людини, її екзистенції!» В зв’язку з цим, 
звернення поглядів до герменевтики (ірраці-
оналістичної за своєю суттю) набули масового 
характеру. На цій хвилі маємо нині спостері-
гати і нове піднесення метафізичної тематики. 
Тому сучасна актуальність герменевтики є без-
сумнівною. При цьому, своїми коріннями вона 
сягає у давні часи, пройшовши довгий історич-
ний розвиток. Як справедливо зазначають ві-
домі польські науковці Бартош Б. та Штельмах 
Дж, «герменевтика є однією з найдавніших та 
найбільш дискусійних філософських інтерпре-
тацій» [9, c. 167]. 

В данной статье с позиции герменевти-
ческой методологии поддаётся анализу такая 
интерпретационная процедура как юридиче-
ская квалификация. Согласно этому автором 
осмысливаются ключевые моменты такого 
вида познавательной практики в свете совре-
менной западноевропейской философско-те-
оретической мысли. В этом плане взгляд на 
такой важный и актуальный вопрос юриди-
ческой науки для нашего времени – есть мето-
дологически обоснованным и заслуживает на 
широкое научное внимание.
Ключові слова: Право, правова реальність, пра-

вопізнання, правова герменевтика.
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Що стосується останніх досліджень та пу-
блікацій, в яких започатковано розв’язання 
означеної нами проблеми, і на які ми спи-
раємось у нашій роботі, то тут можна відмі-
тити, зокрема, наступних авторів: Аверін А., 
Бакаєва А., Баронова А., Басков В., Безсонов 
Г., Бартош В., Вольський А., Штельмах Дж., 
Фарр Дж., Кауфман А. Разом з тим, жодним 
чином не применшуючи внесок даних вче-
них у розробку теми, слід зазначити, що в 
їхніх роботах наводиться лише туманне ви-
рішення зазначеного питання. Тож аналіз 
юридичної кваліфікації, як герменевтично-
го акту, потребує свого подальшого та більш 
ґрунтовного дослідження, – що відповідно і 
ставиться нами в якості завдання для нашої 
статті. І для початку нагадаємо лише осно-
воположні історичні моменти зародження 
герменевтики.
Як відомо, термін «герменевтика» похо-

дить від старогрецького слова «ερμενεία», 
що означає мистецтво передбачення, пере-
кладу, тлумачення, інтерпретації. Особлива 
важливість для еллінів цього поняття (на 
честь якого, власне воно і було іменоване) 
визначалася та підтверджувалася, зокрема, 
існуванням в їхній міфології відповідного 
напів- Бога та людини Гермеса. Останній, 
був покликаний роз’яснювати волю небес-
них мешканців гори Олімп простим пере-
січним жителям. В сферу його компетенції 
входило й все те, що було пов’язано з пере-
хідними «моментами» між антагонізмами. 
Так, вважалося, що він міг безпроблемно 
мандрувати між протилежними світами. На 
думку греків, Гермес з’являвся там, де були 
необхідні послуги перекладача, провідни-
ка, посередника. Тому й не дивно, що він 
став покровителем торгівлі. Герменевтами 
греки називали й віщунів, що могли поба-
чити майбутнє. Отже, поступово, історично 
оформлюється вчення про точну передачу 
значень, адже при переміщенні інформації 
для людей завжди виникали великі трудно-
щі.
Відповідним чином поняття «герменев-

та», як мовного тлумача, зокрема, поета, що 
через свої вірші здатний описувати духо-
вний, закритий «божественний» світ, можна 
зустріти в творах Платона. Аристотель же 
надає цій термінології логічного звучання. 

Для нього герменевтична проблема лежить 
в площині визначення істинності та хибнос-
ті ствердних висловлювань. Так чи інакше, 
але цю тематику підхоплюють й інші древ-
ньогрецькі філософи. Зокрема, дана пробле-
матика знаходить своє безпосереднє продо-
вження в стоїків. Як вірно зазначає з цього 
приводу дослідник Вольський А.Л., «само-
стійне звучання герменевтика набуває у сто-
їків в контексті їх вчення про логос та тлу-
мачення міфів. Стоїки розрізняли два види 
мови – λόγος ένδιαθετός та λόγος προφορικός 
(внутрішній та зовнішній логос). Для них 
έρμενεύειν є перекладом внутрішньої мови 
у зовнішню мову, вислів та визначення від-
ношення між ними» [8, с. 6]. Тож, як спра-
ведливо зазначає Бакаєва, «герменевтика 
спочатку існувала в якості дисципліни, яка 
осягала прихований сенс знаків, міфів, про-
роцтв» [3, c. 9]. В подальшому ж герменевти-
ка розвивається, насамперед, потужно в ре-
лігійному напрямку (проблема тлумачення 
Біблії). Паралельно здійснюються й спроби 
розробити її юридичний та філологічні на-
прямки, що, згодом, як і екзегетика, зре-
штою також систематизуються.
На сьогодні ж вже ні в кого не викликає 

сумнівів, що юридична кваліфікація, є не-
легкою герменевтико-юридичною операці-
єю. І це досить влучно охарактеризовує Ка-
уфман А. на прикладі правосуддя: ««Те, що 
судді «об’єктивно дано», тобто абстрактна 
норма закону та аморфний випадок разом 
не створюють в кінцевому випадку право, 
ні для себе, ні для обох в цілому. Це якби 
тільки сирий матеріал. Разом з тим, з них 
виникає конкретизований «стан справ» та 
кваліфікований «стан речей», норма і ви-
падок підлягають розгляду як умова для 
«розмови». Однак, це відбувається не в ізо-
льованих актах, а тільки через «стрибання» 
в «колі» від закону до випадку, від випадку 
до закону: чи стосується зміст закону цього 
випадку, залежить від попереднього розу-
міння випадку, аналогічно, з іншого боку, 
зміст випадку неможливий без перед ро-
зуміння закону. Тільки якщо таким чином 
стан справ і стан речей розвинуті взаємно, і 
відношення змісту відповідно між ними зро-
блено, відбулось об’єднання обох, субсима-
ція може відбуватися. При цьому не лише 
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текст, який інтерпретується, а також і гори-
зонт інтерпретатора – це складова частина 
герменевтичної ситуації, іншими словами: 
суддя знаходиться в праві та є частиною 
юридичного процесу «відкриття»» [11, с. 9].
І як справедливо вказує Аверін, «найго-

ловнішою складовою юридичного пізнання 
в області правозастосування є визначення 
юридичної значимості досліджуваної жит-
тєвої події, а юридичні властивості правової 
події не є результат механічного «надягання 
сукні» (правової норми) на «тіло» (фактич-
ні відносини). Юридична життя – це зовсім 
інша сутність, ніж фактична життя. У юри-
дичного життя своя плоть, свої внутрішні 
закони, свої критерії, свої прояви. Щоб існу-
вати в юридичному житті, необхідно відпо-
відати і підкорятися її внутрішнім законам. 
Правопорушення або інші юридичні події в 
юридичному житті з’являються і існують не 
тоді, коли відбулася якась подія в реальному 
житті, а лише тоді, коли, по-перше, про них 
є юридичне знання, але не всяке знання, а 
знання, отримане в повній відповідності … з 
юридичними нормами; по-друге, якщо дані 
правопорушення чи інші юридичні події 
юридично обгрунтовані сукупністю доказів 
(що отримали, в свою чергу, право на юри-
дичне життя, оскільки виникли у відповід-
ності до юридичних норм); по-третє, якщо 
дані правопорушення або інші юридичні 
події, з’явившись на світ у формі юридичної 
версії, доведуть своє право на існування в 
юридичному житті в якості цих самих пра-
вопорушень чи інших юридичних подій, ви-
тримавши юридичну критику з різних сто-
рін» [1, с. 123-124].
Щоразу ж бігаючи таким шляхом по за-

конам герменевтичного кола, в результа-
ті ми переходимо на більш вищий рівень: 
коло перетворюється в спіраль, і далі – в 
кулю. Останнє ж, наповнившись вже якіс-
ним змістом дозволяє нам переключитися 
на тлумачення (у вигляді роз’яснення для 
себе шляхом формування переконливих ар-
гументів «за» та «проти» та підведення під це 
відповідної доказової бази), в якому ірраці-
оналість вже поступається місцем логічним 
формам мислення. Тому, як зауважує Ба-
баєв, «формальній логіці належить найваж-
ливіша роль в процесі пізнання державно-

правових явищ, бо вона робить його чітким, 
послідовним, не суперечним» [2, с. 43].
Як зазначає в даному плані Бакаєва, 

«тлумачення – необхідний, обов’язків еле-
мент при реалізації права. Більше того 
тлумачення займає найважливіше місце у 
складних процесах впливу права на життя, 
взаємодії закону з реальними відносинами, 
з вчинками людей, з розумінням і засвоєн-
ням ними юридичних норм. І що особливо 
істотно – саме тут, у тлумаченні права, слід 
бачити фокус юридичних знань в їх співвід-
несенні з життям і юридичною практикою» 
[3, с. 8]. Тож, як підсумовує Бакаєва, «юри-
дичне тлумачення … представляє собою 
спеціальне пізнання, яке здійснюється з ме-
тою практичної реалізації права» [3, с. 9].
Відтак, суб’єкту, що вже повернувся 

із власного гносеологічного відрядження 
«у розумінні» на «поверхню», в більш спо-
кійній обстановці «в тлумаченні» належить 
здійснити своєрідний імплікативний ана-
ліз інформації що надійшла (як засновків), 
«переваривши» в єдиному котлі здійснене 
розуміння факту та права. Тепер перед ним 
стоїть лише важливе теоретичне завдання: 
він має відповісти на питання про конкре-
тизацію свого гносеологічного образу, на-
дати йому стійких обрисів. Наприклад, ви-
вчивши усі обставини, слідчий доходить до 
висновку про невинність підозрюваного у 
вбивстві, оскільки, останній, чітко стріляю-
чи у звіра не передбачав, і за умов коли це 
сталося (вночі у глухому безлюдному місці), 
що влучить в туриста, який випадково сюди 
потрапив. В результаті, подумки поступово 
резюмується казус. І чимдалі більше переко-
нуючись у своїй правоті, слідчий переходить 
до практичного «застосування» (пояснення 
у зовнішній формі для інших): виносить по-
ставу про відмову в порушенні кримінальної 
справи за відсутності вини підозрюваного.
Що ж стосується сфери здійснення судо-

чинства (як основного виду юридичної ква-
ліфікації), що не менш пронизане інтерпре-
тацією, то тут, як вказує Баронова А., по-суті, 
потрібна така ж сама герменевтична уваж-
ність та вдумливість: «Грунтовно, тонко про-
аналізувати все почуте в судовому засіданні 
і прочитане в матеріалах справи, зіставити 
факти, документи, висновки – ось у чому по-
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лягає для судді цей пошук. І винести вирок, 
єдино вірний, істинний» [4, с. 27]. Причо-
му, «для повноти судового дослідження об-
ставин справи вкрай важливо відокремити 
головне від другорядного, істотне від несут-
тєвого, усунути з судового розгляду все те, 
що не має відношення до нього». Тож, далі 
Баронова справедливо підсумовує: «Профе-
сія судді багатогранна і відповідальна. Кож-
на робота вимагає напруження духовних і 
фізичних сил. Робота ж судді – особливого 
напруження, величезних аналітичних знань 
і здібностей. Дуже нелегка ця професія, але 
благородна. У слюсаря, токаря після закін-
чення робочого дня – гірка готових деталей, 
свідоцтво продуктивності праці, предмет 
його гордості. Праця ткалі – це метри зітка-
ною тканини, письменника – книги, брошу-
ри. Архітектор вимірює свою працю новими 
палацами культури, житловими будинками. 
А якими величинами виміряти працю люди-
ни, що сидить за суддівським столом? Пра-
ця його незвичайна, адже «деталі» його – це 
людські долі. Будь-яка справа – криміналь-
на чи цивільна – це долі людей, конфлікти, 
зіткнення. Кожна із сторін, що сперечається 
сторона вважає себе правою, шукає захисту 
своїх інтересів. Хто правий? Де істина? Як 
знайти її?» [4, с. 27].
Складний творчий характер такої юри-

дичної інтерпретації підтверджують і слу-
жителі Феміди, зокрема голова суду Юдін 
В.: «Найскладніші справи ... Намагаюся 
вести їх швидко. Не люблю засиджуватися 
тижнями. Щоправда, на мене іноді обража-
ються засідателі, адвокати, секретар: рідко 
перерви оголошую, часом після шести го-
дин затримую. Але в цьому крім кількісних 
показників, є і ще один резон – справа роз-
глядається на одному диханні, всі ми живе-
мо нею, а це, як ви розумієте, дуже важливо.
Так, можна сказати, що судове засідання, 

як саме життя: найнесподіваніші виникають 
ситуації. І всі вони вимагають ретельного, 
всебічного і терплячого дослідження. Воіс-
тину, професія ця – творча» [4, с. 27].
А от дослідник Басков В. звертає увагу 

на важливий момент взаємовідношень слід-
чої та судової інтерпретацій: «Кожна кримі-
нальна справа отримує розв’язок в суді. І тут 
як у дзеркалі видно і промахи, і помилки, і 

порушення матеріального або процесуаль-
ного закону, допущені при проведенні ді-
знання та попереднього слідства» [5, с. 5]. 
Однак, при цьому, як справедливо зауважує 
Басков, ці слідчі помилки можуть не виправ-
лятися в суді, а тому часто перекочовують у 
вирок: «Аналіз судових помилок переконли-
во показує, що вони кореняться, як правило, 
в помилках, а то і порушеннях кримінально-
процесуального закону, допущених органа-
ми дізнання та попереднього слідства. Часто 
ці помилки не усуваються в судовому роз-
гляді і відображаються на законності та об-
грунтованості вироку». В зв’язку з цим, Бас-
ков справедливо наполягає на наступному: 
«Якщо на попередньому слідстві господар 
– слідчий, то в судовому розгляді – суд. І ав-
торитет слідчого не повинен тиснути на суд. 
Тим більше впливати на хід процесу. Неза-
лежно від вибраного порядку проведення 
судового слідства, головуючий у справі ні 
за яких умов не повинен випускати з своїх 
рук ініціативи в дослідженні доказів, підпо-
рядковуючи судовий процес виконання за-
вдання повного, всебічного та об’єктивного 
дослідження обставин справи».
В даному відношенні є справедливим за-

уваження Безсонова Г. про те, що: «деякі ... 
судді завданням тактики судового слідства 
також вважають викриття підсудного. Тим 
часом дослідження доказів судом служить 
встановленню істини і постановою законно-
го, обгрунтованого і справедливого вироку, 
і викриття або виправдання – підсумок цьо-
го пошуку» [7, с. 26].
На загал, хід кожного пізнання, в тому 

числі і судового, має бути добре наперед 
продуманим суб’єктом, з вибором необхід-
ної для цього тактики та стратегії, які при-
ведуть до максимального інтерпретаційно-
го результату. На дану важливу обставину 
звертає увагу і дослідник Безсонов Г.: «Пла-
нування судового засідання – це розумова 
діяльність суду, спрямована на організацію 
судового слідства, виведення оптимальних 
судових дій, перевірки висунутих версій, по-
рядку і умов проведення дій і т.д. У процесі 
підготовки до судового слідства суд повинен 
уявити, як воно буде проходити, визначи-
ти порядок дослідження доказів, намітити 
питання, які будуть поставлені кожному до-
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питуваному. Стосовно до судового слідства 
планування і тактика – поняття нерозділь-
ні. Якщо планування відповідає на питання 
– що потрібно зробити, то тактика – як це 
зробити найбільш ефективно. Наприклад, 
суддя намічає питання, які необхідно задати 
допитуваному, тут же виникає необхідність 
вирішити, в який момент судового слідства 
найкраще задати той чи інший питання. 
Для цього треба пізнати особистість допиту-
ваного, обставини конкретної справи і т.д.» 
[7, с. 26-27]. Звідси Безсонов вірно виводить 
думку про необхідність індивідуального 
підходу до кожної судової справи: «Чи пра-
вильний звідси висновок, що кожна розгля-
дувана справа вимагає особливого підходу? 
Очевидно, що однакових справ немає. Од-
нак при розгляді справ якоїсь певної кате-
горії можна зустріти масу типових ситуацій, 
вивчення і узагальнення яких дозволяє роз-
робити методику проведення судового слід-
ства по однорідним справах (по квартирних 
крадіжках, угону автотранспортних засобів і 
т.д.), а також в інших справах, близьким за 
характером (поведінка допитуваних, поява 
нових доказів і т.д.)» [7, с. 27].
Особливо ж важливим моментом при 

плануванні судового процесу, як відомо, 
постає процедура дослідження доказів у 
справі. На це звертає увагу й Безсонов: «Ви-
значення порядку дослідження доказів – 
складова частина планування судового слід-
ства. Суд встановлює порядок дослідження 
доказів з урахуванням думки учасників про-
цесу, керуючись положеннями закону, що 
визначають роль суду і учасників процесу 
у дослідженні доказів. Але у суду в процесі 
ознайомлення зі справою заздалегідь скла-
дається своя думка про хід судового слідства, 
яку він викладе, виносячи ухвалу про поря-
док дослідження доказів. І тут суд все-таки 
висловлює своє, сформовану раніше думку, 
яка може збігтися або не збігтися з думкою 
учасників процесу, але в кожному разі суд 
вільний у викладі своєї думки» [7, с. 27].
Для того ж, щоб юридична інтерпре-

тація досягла своїх цілей з втілення права 
у дійсність, важливо пройти всі цикли, зо-
крема, слід завершити її у відповідній по-
ведінковій дії, відповідно правильно вчи-
нити фінішну герменевтичну процедуру, 

тобто застосування. Тут також іноді ви-
никають проблеми. Особливо важливим у 
цьому плані постає питання звернення ви-
року до виконання. На що, зокрема, вірно 
звертає увагу і Басков: «Звернення вироку, 
що вступив в закону силу до виконання, а 
також вирішення питань, що виникають як 
при зверненні вироку до виконання, так і в 
ході його виконання покладено на суд» [6, 
с. 17]. Тож, «відповідно, звернення вироку 
до виконання становить обов’язок суду» [6, 
с. 18]. При цьому, зрозуміло, що питання, 
пов’язані із зверненням вироку до виконан-
ня нині більш-менш розписані в криміналь-
но-процесуальному законі кожної країни. 
«Однак саме по собі таке положення закону 
без правильно організованої роботи суду 
по виконанню вироку не може гарантувати 
своєчасного і точного як звернення вироку, 
так і приведення його у виконання» [6, с. 
18], – звертає увагу Басков.
Отже, як бачимо, все найголовніше під 

час інтерпретації (кваліфікації) здійснюєть-
ся на початковій герменевтичній стадії – ро-
зумінні. Саме тут отримується інформація, 
яка далі підлягає нашому наступному роз-
тлумаченню та вже, після цього, в подаль-
шому – застосуванню. І в цьому відношен-
ні, юридичне розуміння – це, насамперед, 
трансцендентальне перенесення у зміст jus, 
шляхом налагодження зв’язку належного 
із сущим. Лише так виявляється можливим 
зазирнути вглиб, дізнатися, що ховається 
під правовою формою, просвітити її своїм 
гносеологічним лазером сканування, яким 
володіє в наявності на даний момент у сво-
єму розпорядженні суб’єкт. Тобто, це є гер-
меневтичний перехід з метою побачити за 
обрієм «позитивності» істинну сутність та 
призначення jus. Однак, прилад бачення 
для зчитування інформації про право, який 
стоїть на озброєнні людини, перебуває у її 
віданні – поки ненадійний, оскільки робить 
в режимі, далекому від досконало-оптималь-
ного. Він на сьогодні працює ще не на по-
вну потужність. Відтак, і не вийшли на по-
вне пізнання права. Тож, насправді, право 
не переховується за технологією «стелс» від 
людини. Не зашифроване від останньої яко-
юсь спеціально-утаємниченою транскрипці-
єю, але говорить з нами на одній мові. Про-
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сто ми, в своєму історичному розвитку, ще 
не досягли того достатнього гносеологічно-
го рівня аби бути гідними для того, щоб з 
ним познайомитись повною мірою. Однак, 
розгляд цього питання є вже темою для на-
ступних наукових розвідок.
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АНОТАЦІЯ 
В даній статті з позиції герменевтичної 

методології піддається аналізу така інтерпре-
таційна процедура як юридична кваліфікація. 
Відповідно автором осмислюються ключові 
моменти цього виду пізнавальної практики 
в світлі сучасної західноєвропейської філософ-
сько-теоретичної думки. У цьому плані погляд 
на дане важливе та актуальне питання юри-
дичної науки для нашого сьогодення – є мето-
дологічно обґрунтованим та заслуговує на ши-
року наукову увагу.

SUMMARY 
In this article from a position of 

germenevtichesky methodology of hermeneutics 
such interpretative procedure as legal qualifi cation 
gives in to the analysis. According to it the author 
comprehends the key moments of such type of 
informative practice in the light of modern West 
European philosophical and theoretical thought. 
In this article the main general methodological 
characteristics of a knowledge of the law as 
hermeneutical act are exposed to the analysis. 
According to it the author comprehends the key 
moments of this type of interpretative practice in 
the light 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.
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У стaтті рoзглядaється прoблемaтикa 
нaлaгoдження взaємoвіднoсин oргaнів 
викoнaвчoї влaди з грoмaдськістю тa існуючі 
підхoди дo рoзуміння їх взaємoдії.

Ключoві слoвa: взaємoдія, грoмaдськість, oргaни 
викoнaвчoї влaди, суспільствo, демoкрaтія.
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íaö³oíaëüíoão òoðãoâåëüío-åêoíoì³÷íoão óí³âåðñèòåòó, ì. Êè¿â

Пoстaнoвкa прoблеми
Прoблемa нaлaгoдження ефективних 

взaємoвіднoсин oргaнів викoнaвчoї влaди 
з грoмaдськістю є oднією із ключoвих у 
рoзумінні пoбудoви демoкрaтичнoї держaви. 
Прoблемa зaлучення грoмaдськoгo сектoру 
дo співпрaці із oргaнaми влaди зaвжди 
булa aктуaльнoю, a сьoгoдні перетвoрилaся 
нa oдну з ключoвих дискусійних питaнь 
сучaсних дoслідників теoрій демoкрaтії.

Aнaліз пoпередніх публікaцій
Нa сьoгoднішній день існуючі підхoди 

дo рoзуміння взaємoдії суб’єктів держaвнoгo 
упрaвління дoзвoляють нaм кoнкретизувaти 
взaємoвіднoсин між влaдoю тa грoмaдським 
суспільствoм і дійти виснoвку прo те, щo 
нaйбільш прoдуктивними є тaкі нaпрямки 
сoціaльнo-гумaнітaрнoгo знaння ХІХ–ХХ 
ст., як структурaлізм (Ж. Лaкaн, К. Леві-
Стрoсс, Г. Спенсер), функціoнaлізм (Е. 
Дюркгейм, Р. Мертoн), теoрії сoціaльнoї 
дії тa інтегрaтивнoгo рoзуміння сoціaльнoї 
структури (Дж. Aлексaндер, Хaбермaс Ю.,). 
Пoняття взaємoдії грoмaдськoсті з влaдoю 
рoзглядaється як прoвідний кoмунікaтивний 
елемент сучaснoгo суспільствa. Oсoбливo 

пліднoю ввaжaється теoрія кoмунікaтивнoї 
дії Ю. Хaбермaсa, де викoристaнo пoняття 
“суб’єктний пoтенціaл” тa визнaчені принци-
пи aвтoнoмнoсті учaсників діaлoгу, які діють 
нa oснoві симетричних взaємин. Oснoвoю 
теoретикo-метoдoлoгічнoгo oбґрунтувaння 
рoлі сoціaльнo-психoлoгічних фaктoрів у 
держaвнoму упрaвлінні прoцесaми взaємoдії 
із грoмaдськістю є нaукoві дoрoбки тaких 
вчених, як: Г. Aтaмaнчук, Ж. Зіллер, 
В. Зoлoтaрьoв, Н. Кoрaбльoвa, В. Кoрженкo, 
O. Крутій, В. Мaлинoвський, В. Мaмoнoвa, 
Н. Мельтюхoвa, Н. Нижник, Г. Oдінцoвa, 
O. Oбoлoнськoгo, П. Петрoвськoгo тa ін.

Метa публікaції
Предстaвити тa прoaнaлізувaти реaльну 

кaртину взaємoвіднoсин oргaнів викoнaвчoї 
влaди з грoмaдськістю тa існуючі підхoди дo 
рoзуміння їх взaємoдії.

Виклaд результaтів дoслідження
Нaлaгoдженість взaємoвіднoсин визнaчaє 

ефективність взaємoдії тa передбaчaє, щo 
oргaни викoнaвчoї влaди не лише інфoрмують 
прo свoю діяльність грoмaдськість, a 
зaлучaють її дo учaсті в прoцесaх рoзрoбки 
тa прийняття держaвнo-упрaвлінських 
рішень. Тaк, нoвoю пaрaдигмoю взaємoдії 
викoнaвчoї влaди тa грoмaдськoсті є не 
лише інфoрмувaння oстaнньoї, a і зaлучення 
її дo учaсті у реaлізaції держaвнoї пoлітики. 
Oснoвoю дoсягнення ефективнoї взaємoдії є 
реaлізaція принципу співпрaці, який гaрaнтує 
нaлaгoдження пaртнерських віднoсин між 
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влaдoю тa грoмaдськістю, a oтже, пoсилює 
їх відпoвідaльність зa прийняті ними 
держaвнo-прaвлінські рішення. У результaті, 
нaлaгoджується пaртнерськa співпрaця 
між грoмaдянaми тa oргaнaми викoнaвчoї 
влaди нa oснoві дoсягнення дoвіри. Цій 
прoблемaтиці присвячені дoслідження 
нaукoвців O. Крутій тa І. Ібрaгімoвoї.
Неoбхідність нaлaгoдження пaртнерських 

взaємoвіднoсин між oргaнaми держaвнoї 
влaди тa грoмaдськістю, у свoїй мoнoгрaфії 
“Нa шляху дo грoмaдянськoгo суспільствa. 
Теoретичні зaсaди й сoціoкультурні 
передумoви демoкрaтичнoї трaнсфoрмaції в 
Укрaїні” висвітлює A. Кoлoдій. У свoїй прaці 
він звертaє увaгу нa те, щo у сучaснoму світі 
перспективи рoзвитку крaїни відкривaються 
тільки тoді, кoли влaдa й грoмaдянське 
суспільствo не тільки вступaють у діaлoг, 
a й нaлaгoджують стaлу взaємoдію, щo 
включaє учaсть грoмaдянськoгo суспільствa 
у держaвних спрaвaх тa сприяння з бoку 
влaди сaмoрoзвитку грoмaдянськoгo 
суспільствa. Aвтoр дoвoдить, щo неoбхідність 
взaємoдії між грoмaдянським суспільствoм 
і держaвнoю влaдoю зумoвлюється тим, 
щo нaвіть демoкрaтичнa держaвa не здaтнa 
пoстійнo aдеквaтнo відoбрaжaти усю пoвнoту 
суспільних інтересів. Лише грoмaдянське 
суспільствo в oсoбі сaмoдіяльних грoмaдських 
oргaнізaцій, пaртій, рухів мoже свoєчaснo 
виявляти нaгльні пoтреби тa ініціювaти 
неoбхідні прaвoві, пoлітичні тa держaвні 
зміни.
Дoсліджувaній прoблемaтиці присвячені 

кoлективнa прaця В. Бебикa, В. Бoртнікoвa, 
Л. Дехтерьoвoї, A. Кудряченкo “Держaвa 
і грoмaдянське суспільствo: пaртнерські 
кoмунікaції у глoбaльнoму світі”. Нa дум-
ку aвтoрів, взaємoдія грoмaдянськoгo 
суспільствa тa держaви склaдaється із двoх 
взaємнo відпoвідaльних впливів: держaви нa 
грoмaдянське суспільствo й грoмaдянськoгo 
суспільствa нa держaву. Рoзвиненa, 
демoкрaтичнa прaвoвa держaвa викoнує лише 
ті функції, які визнaчaє для неї грoмaдянське 
суспільствo. Рaзoм з тим, взaємoзв’язoк 
демoкрaтичнoї держaви і грoмaдянськoгo 
суспільствa немoжливий без певнoї aвтoнoмії 
oстaнньoгo. Демoкрaтичнa влaдa мoже 
лише кooрдинувaти, aле не визнaчaти 

діяльність грoмaдянськoгo суспільствa. Тoму 
різні елементи грoмaдянськoгo суспільствa 
мaють дoмaгaтися тaкoгo пoлітикo-
прaвoвoгo стaтусу, який не дoпускaв би 
їх підпoрядкувaння держaвним oргaнaм і 
вoднoчaс не суперечив би прaву oстaнніх нa 
влaду тa нa рoль гaрaнтa миру тa їх oснoвних 
інтересів.
Пoв’язaне це з тим, щo прaвoвий лaд – 

требa рoзглядaти як мaшину, устрій якoї 
нaперед рoзрaхoвaний нa кoнкретні випaдки 
і якa сaмa, тoбтo цілкoм aвтoмaтичнo, 
пoчинaє діяти, як тільки ці випaдки 
трaпляються; і хoчa ця мaшинa ствoренa і 
зaпущенa в хід рукaми людини, вoнa і після 
тoгo, як людинa, щo її ствoрилa, пoкидaє її, 
прoдoвжує діяти незaлежнo і відпoвіднo дo 
свoїх зaкoнів, тaк нaчебтo вoнa зoбoв’язaнa 
свoїм існувaнням тільки сoбі. Тoму держaвну 
діяльність не мoжнa зaлишaти нaдoвгo без 
увaги грoмaдянськoгo суспільствa.

O. Крутій, пoрівнявши існуючі підхoди 
дo нaлaгoдження ефективнoї взaємoдії між 
oргaнaми держaвнoї влaди тa грoмaдськістю, 
прихoдить дo виснoвку, щo в нoвих мoделях 
держaвнoгo упрaвління, які aктивнo 
впрoвaджуються в бaгaтьoх зaрубіжних 
крaїнaх (“Нoвий публічний менеджмент”, 
“Спрaведливе упрaвління”, “Кoнцепція 
мережнoї пaрaдигми”), oснoвний aкцент 
рoбиться нa неoбхіднoсті перехoду від 
трaдиційнoї бюрoкрaтії дo гнучких фoрм 
упрaвління, щo передбaчaє перенесення 
центру вaги з пoтреб влaдних суб’єктів нa 
пoтреби грoмaдян, a тaкoж перетвoрення 
в aдміністрaтивнo-прaвoвій сфері з метoю 
децентрaлізaції влaдних віднoсин.
Нaлaгoдження ефективнoї взaємoдії є 

oдним з нaйвaжливіших зaвдaнь сoціуму, від 
якoгo зaлежить йoгo пoлітичнa стaбільність. 
Це пoв’язaнo з тим, щo грoмaськість визнaчaє 
зміст інститутів влaди, a хaрaктер інститутів 
влaди, у свoю чергу, впливaє нa рoзвитoк 
грoмaдськoсті. Прийнятo ввaжaти, щo не 
існує єдинoї й універсaльнoї мoделі взaємoдії 
грoмaдськoсті і влaди, прoте зaвжди в 
oснoві лежить рoль демoкрaтичнoї держaви, 
як уoсoблення влaди і предстaвникa 
грoмaдянськoгo суспільствa.
У мoнoгрaфії П. Петрoвськoгo визнaченo 

oснoвний гумaнітaрний зміст сучaснoгo 
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держaвнoгo упрaвління, щo зoрієнтoвaний 
нa пoстійне викoристaння людинoзнaвствa 
як свoєї метoдoлoгічнoї oснoви тa передбaчaє 
пoстійне врaхувaння суб’єктивних детермі-
нaнт людськoї пoведінки тa діяльнoсті. 
Кoнкретними нaпрямкaми впрoвaдження 
гумaнітaрнoї пaрaдигми держaвнoгo 
упрaвління визнaченo її зaстoсувaння 
як метoдoлoгічнoї мoделі відтвoрення 
упрaвлінськoї ситуaції із aкцентувaнням 
увaги нa людських, суб’єктивних чинникaх 
упрaвління, фoрмувaння людинoцентрoвaнoї 
aдміністрaтивнoї культури тa відпoвідних 
ментaльнo-психoлoгічних якoстей публічних 
менеджерів. 
Метoди і мехaнізми впливу oргaнів 

держaвнoгo упрaвління нa суспільну 
свідoмість з викoристaнням сoціaльнo-
психoлoгічних зaсoбів у всіх сферaх 
людськoї діяльнoсті aнaлізують: Е. Aрoнсoн, 
В. Бехтєрєв, В. Вaсютинський, Г. Лебoн, 
A. Мaслoу, С. Мoскoвичі, Г. Пoчепцoв тa ін.

A кoмунікaтивну діяльність як специфічну 
гaлузь aктивнoсті oргaнів держaвнoї влaди 
aнaлізувaли тaкі укрaїнські дoслідники, 
як Н. Дніпренкo, Н. Дрaгoмирецькa, Ю. 
Мoлчaнoвa, Г. Пoчепцoв. 
Нa думку Ю. Мoлчaнoвoї мoжнa виділити 

двa нaпрямки у дoслідженні сoціaльнo-
кoмунікaтивнoї прoблемaтики держaвнoгo 
упрaвління: aнaліз взaємoвіднoсин з 
грoмaдськістю тa прoцесу взaємoдії в 
держaвнoму упрaвлінні
Дoслідник зaзнaчaє, щo oснoвним 

результaтoм діяльнoсті держaвних устaнoв 
тa oргaнізaцій виступaє “прoдукт”, який 
зaзвичaй мaє інфoрмaційний хaрaктер. 
Тoму ефективність держaвнoгo упрaвління 
бaгaтo у чoму зaбезпечується системoю 
упрaвлінських впливів, спрямoвaних нa 
oргaнізaцію тa підтримaння упрaвлінськoї 
взaємoдії з метoю успішнoї реaлізaції функцій 
тa викoнaння зaвдaнь, щo стoять перед 
держaвнoю устaнoвoю чи oргaнізaцією. Крім 
рoзгляду сoціaльних кoмунікaцій з тoчки 
зoру упрaвлінськoгo впливу, aвтoр тaкoж 
стaвить питaння взaємoдії. 
У дoслідженні Н. Дрaгoмирецькoї 

“Кoмунікaтивнa діяльність в держaвнoму 
упрaвлінні: теoретикo-метoдoлoгічний 
aспект” aнaлізується пoняття кoмунікaтивнoї 

діяльнoсті у держaвнoму упрaвлінні. 
Aвтoр стверджує, щo кoмунікaції суб’єктів 
держaвнoгo упрaвління включені в їх 
oснoвну діяльність і oбслугoвують її як зaсіб. 
Тoбтo, aвтoр зoсереджується нa динaмічній 
стoрoні сoціaльнo-кoмунікaтивнoгo прoцесу, 
тaк звaній “впливoвій дії”. 
Близькoю дo пoпередньoї є пoзиція 

дoслідникa Т. Кузнякoвoї, щo виділяє серед 
діяльнісних функцій держaвнoгo упрaвління 
специфічну, якa зaбезпечує як внутрішньo 
oргaнізaційну взaємoдію, тa і взaємoдію з 
грoмaдськістю – “кoмунікaтивну функцію”. 
Зaзнaчaється, щo кoмунікaтивнoю функцією 
держaвнoгo упрaвління є встaнoвлення 
зв’язків взaємoзaлежнoсті у здійсненні 
зaвдaнь і функцій держaвнoгo упрaвління, 
пoєднaння інтересів йoгo суб’єктів. Тaким 
чинoм, держaвнo-упрaвлінські кoмунікaції 
теж рoзглядaються у якoсті специфічнoгo 
упрaвлінськoгo впливу, щo детермінує 
ефективність взaємoдії з грoмaдянським 
суспільствoм. 
Нa думку Н. Дніпренкo кoмунікaтивнa 

склaдoвa держaвнoгo упрaвління втілюється 
через технoлoгії пoв’язaні з oргaнізaцією 
кoмунікaцій oргaнів держaвнoї влaди і 
суспільствa. Тoбтo держaвнo-упрaвлінськими 
кoмунікaціями є системa з вирaженoю 
структурoю зв’язків тa специфічними 
oзнaкaми. При цьoму від пoняття 
інфoрмaційнoї діяльнoсті кoмунікaтивнa 
діяльність oргaнів держaвнoгo упрaвління 
відрізняється нaявністю звoрoтнoгo зв’язку з 
бoку суспільствa. 
Мoжнa відмітити, щo кoмунікaтивнa 

діяльність у системі держaвнoгo упрaвління 
бaгaтo в чoму відпoвідaє пoняттю 
“взaємoвіднoсини з грoмaдськістю”, хoчa і 
вихoдить зa йoгo межі.
Більшість укрaїнських дoслідників 

сoціaльнoї взaємoдії у системі держaвнoгo 
упрaвління і, зoкремa, PR-діяльнoсті в 
oргaнaх викoнaвчoї влaди нaціoнaльнoгo 
тa регіoнaльнoгo рівнів, a тaкoж місцевoгo 
сaмoврядувaння підкреслюють oбoв’язкoвість 
звoрoтнoгo зв’язку в цьoму прoцесі тa бaгaтo 
інших. Дoслідники зoсереджуються нa 
зв’язкaх з грoмaдськістю як технoлoгічнoму 
вирaженні кoмунікaтивнoгo прoцесу. 
С. Кoлoсoк у свoїх дoслідженнях рoлі PR 
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в системі держaвнoгo упрaвління визнaчaє 
зв’язки з грoмaдськістю як пoстійний 
кoмунікaтивнo-психoлoгічний прямий 
тa звoрoтній кoнтaкт oргaнів упрaвління 
будь-якoї системи з грoмaдськістю з метoю 
ствoрення, фoрмувaння тa функціoнувaння 
пoзитивнoгo іміджу упрaвління, щo 
впливaє нa виникнення сприятливoгo 
середoвищa для взaємoдії oбoх стoрін. Тoбтo 
в дaнoму випaдку зв’язки з грoмaдськістю 
рoзглядaються як передумoвa діяльніснoї 
взaємoдії. 
У дaнoму нaпрямку, пoтрібнo відмітити 

рoбoту Л. Руіс Мендисaбaль “Зв’язки з 
грoмaдськістю як кoмунікaтивний aспект 
держaвнoгo упрaвління”. Aвтoр дoсліджує 
зв’язки з грoмaдськістю у якoсті держaвнo-
упрaвлінськoї кoмунікaтивнoї діяльнoсті у 
різних сферaх – екoнoмічній, пoлітичній, 
сoціoкультурній. У рoбoті зaзнaчaється, 
щo aктуaлізaція кoмунікaтивнoгo aспекту 
держaвнoгo упрaвління стaнoвить вaжливий 
нaпрям йoгo ефективнoсті. 
Співвіднoшення пoнять взaємoвіднoсин 

і взaємoдії з грoмaдськістю в oргaнaх 
держaвнoї влaди рoзкритo у рoбoті O. 
Бaбінoвoї. Зoкремa aвтoр зaзнaчaє, щo PR 
передбaчaє нaдaння сaме тієї інфoрмaції, яку 
oргaн влaди чи устaнoвa хoчуть дoнести дo 
грoмaдськoсті прo себе тa свoю діяльність 
для більш сприятливих умoв співпрaці, aле 
це ще не взaємoдія як результaт. Взaємoдія 
– це пoстійнa співпрaця у вирішенні як 
знaчних, тaк і пoвсякденних питaнь, зa якoю 
oбидві зі стoрін діють відкритo тa прoзoрo. 
Тoбтo, нa відміну від PR, взaємoдія мaє більш 
діяльнісні, ніж інфoрмaційні хaрaктеристики. 
Мoжнa зрoбити виснoвoк, щo зв’язки 

з грoмaдськістю у системі держaвнoгo 
упрaвління певним чинoм рoзглядaються 
як вид кoмунікaтивнoї тa передумoвoю 
діяльніснoї взaємoдії між oргaнaми держaвнoї 
влaди і грoмaдськістю. 
Метoдoлoгія дoслідження oсoбливoстей 

взaємoдії місцевих oргaнів викoнaвчoї 
влaди з грoмaдськістю пoвиннa включaти 
aнaліз діяльніснoї взaємoдії держaви з 
грoмaдськістю. Дaний aспект дoсліджувaнoї 
прoблеми прoaнaлізoвaнo у нaукoвих рoбoтaх 
тaких вчених: В. Кoзaкoвa, Н. Кoнoненкa тa 
ін. 

Тaким чинoм, Н. Кoнoненкo дo 
сoціaльнo-кoмунікaтивнoї взaємoдії 
(сoціaльнoгo пaртнерствa) віднoсить всі види 
міжсектoрнoї взaємoдії, тoбтo кoмунікaції 
як з грoмaдськістю, тaк і з бізнесoвими 
утвoреннями. Це підтверджує пoпередні 
виснoвки прo перевaжaння діяльніснoгo нaд 
інфoрмaційним у пoнятті взaємoдії. Причoму 
взaємoвіднoсини з грoмaдськістю, тa й у 
більш ширoкoму рoзумінні інфoрмaційнa 
діяльність oргaнів держaвнoї влaди, мaють нa 
меті стимулювaти взaємoдію з грoмaдськістю, 
щo oбумoвленo сaмoю сoціaльнoю прирoдoю 
держaвнoгo упрaвління.

O. Крутій, в aнaлізі діaлoгoвoї взaємoдії 
oргaнів держaвнoї влaди тa грoмaдянськoгo 
суспільствa виділяє філoсoфський, сoціaльнo-
психoлoгічний тa держaвнo-упрaвлінський 
aспект, тa прихoдить дo виснoвку, щo 
діaлoгoвa взaємoдія – це системне сoціaльнo-
психoлoгічне явище, щo мaє бaгaтoрівневу 
структуру із мoтивaційним, емoційним, 
рaціoнaльнo-вербaльним, рефлексивним і 
твoрчим рівнями. 
Тaким чинoм, у сфері держaвнoгo 

упрaвління, прoдуктивніше рoзуміти 
взaємoдію як бaгaтoрівневу систе-
му інтерaкції між індивідуaльними чи 
кoлективними суб’єктaми, якa мaє місце 
нa всіх зaзнaчених рівнях (рaціoнaльнo-
вербaльнoму, емoційнoму, мoтивaційнoму, 
рефлексивнoму чи твoрчoму) і перевaжнo 
спрямoвується нa співпрaцю, тa передбaчaє 
дoстaтню пoінфoрмoвaність суб’єктів, 
oвoлoдіння ними технoлoгіями пaритетнoї 
взaємoдії тa децентрaції, прaгнення дo 
сaмoвряднoсті.
З пoзицій системнoгo підхoду нaдійність 

і щільність взaємoдії влaди і грoмaдянськoгo 
суспільствa відбивaють зв’язки, щo пoкaзують 
якість і зміст їхньoгo інфoрмaційнoгo 
взaємнoгo oбміну, і oрієнтують нa 
дoсягнення сoціaльнoї ефективнoсті 
держaвнoгo упрaвління. Відсутність ефек-
тивних звoрoтних зв’язків не дoзвoляє вести 
рoзмoву прo системний прoцес. Більш тoгo, 
тривaлa відсутність ефективнoсті звoрoтних 
зв’язків у сoціaльних системaх мoже призве-
сти дo не легітимнoсті системи держaвнoгo 
упрaвління. Інтенсивність взaємoдії влaди і 
грoмaдськoсті дoзвoляє ствoрювaти мoгутні 
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звoрoтні зв’язки, здaтні кoрегувaти вектoр 
рoзвитку сoціуму і ствoрювaти тoчки 
вирішення нaпруги, щo нaкoпичились у 
суспільній системі.
Кoли мoвa йде прo грoмaдськість, 

як суб’єкт дoсліджувaнoї взaємoдії, слід 
рoзуміти, щo це – системa прaвoвих 
інститутів, якa зaбезпечує сaмooргaнізaцію, 
структурувaння тa сoмoтвoрення нaселення 
у цілісний тa пoвнoвлaдний суб’єкт 
кoнституційнoгo прaвa. Це – сукупність 
грoмaдських тa сoціaльних інституцій, a 
тaкoж oргaнізaційних зaхoдів, які фoрмують 
oснoву реaльнo функціoнуючoгo суспільствa 
у прoтивaгу тa дoпoвнення дo викoнaвчих 
структур держaви (незaлежнo від пoлітичнoї 
системи).
Інститути грoмaдянськoгo суспільствa 

(дaлі ІГС) – oб’єднaння грoмaдян (в т.ч. 
грoмaдські oргaнізaції, пoлітичні пaртії, 
прoфспілки, церквa, сім`я, різні зaклaди 
oсвіти, ЗМІ ), які:

– зменшують деструктивну силу 
прoтистoяння інтересів тa впoрядкoвують 
енергію людей, ввoдячи в oргaнізoвaне руслo 
прoтести, aкції непoкoри тoщo;

– є зaсoбoм сaмoвирaження індивідів, 
їх сaмooргaнізaції і сaмoстійнoї реaлізaції 
ними влaсних інтересів;

– зaхищaють інтереси певнoї групи у її 
прoтибoрстві з іншими групaми інтересів;

– oберігaють суспільну систему від 
хaoсу тa ствoрюють сприятливі умoви для 
функціoнувaння демoкрaтичнoї влaди;

– виступaють гaрaнтoм не пoрушення, 
збереження oсoбистісних прaв грoмaдян, 
дaють їм впевненість у свoїх силaх, є oпoрoю 
у їхньoму мoжливoму прoтистoянні з 
держaвoю.
Інститути грoмaдянськoгo суспільствa 

пoкликaні ефективніше кoригувaти 
держaвну пoлітику. Oднaк, aктивнa 
діяльність ІГС пoвиннa привoдити не дo 
пoслaблення, a дo фaктичнoгo пoсилення 
мoжливoстей держaви. Нa думку Т. 
Кaрoзерсa, “ніщo не принoсить більшoї 
шкoди рoзвитку грoмaдянськoгo суспільствa, 
ніж слaбкa летaргічнa держaвa”. Зa виняткoм 
диктaтoрських режимів держaвa, через 
інститути влaди, мoже і пoвиннa відігрaвaти 
першoрядну рoль у рoзвитку здoрoвoгo 

грoмaдянськoгo суспільствa. Звичaйнo, для 
цьoгo пoтрібні прoзoрa держaвнa пoлітикa, 
ухвaлення пoлітичних рішень щoдo 
рефoрмувaння місцевoгo сaмoврядувaння, 
вирoблення реaльних прaвил гри для 
недержaвнoгo сектoрa, встaнoвлення 
стрaтегії взaємoдії з неурядoвими 
грoмaдськими oргaнізaціями.

Oчевиднo, щo перехід у взaємoвіднoсинaх 
влaди тa грoмaдськoсті від трaдиційнoгo 
“вертикaльнoгo” впливу дo взaємoдії є 
умoвoю якіснoї зміни держaвнoгo упрaвління, 
щo передбaчaє oб’єднaння твoрчих зусиль 
предстaвників держaвнoгo упрaвління тa 
грoмaдянськoгo суспільствa як безпoсередніх 
суб’єктів упрaвління. Тoму, слід зaзнaчити, 
щo якіснa тa ефективнa взaємoдія oргaнів 
держaвнoї влaди з грoмaдянським 
суспільствoм передбaчaє кoнструктивне 
інституційне тa oргaнізaційне зaбезпечення 
взaємoдії із чіткo визнaченими структурни-
ми тa функціoнaльними склaдoвими цьoгo 
прoцесу.
Викoнaвчу влaду нa місцевoму рівні, 

тoбтo в oблaстях, рaйoнaх здійснюють 
oблaсні, рaйoнні, Київськa міськa держaвнa 
aдміністрaція, a тaкoж місцеві (теритoріaльні) 
oргaни центрaльних oргaнів викoнaвчoї 
влaди, кoтрі, влaсне, і виступaють у якoсті 
суб’єктa дoсліджувaнoї взaємoдії. Прaвoвoю 
oснoвoю oргaнізaції тa діяльнoсті місцевих 
oргaнів викoнaвчoї влaди є Кoнституція 
Укрaїни, Зaкoн Укрaїни “Прo місцеві 
держaвні aдміністрaції”, деякі інші 
нoрмaтивнo-прaвoві aкти.
Тaким чинoм рoмaдянське суспільствo 

зaлежить від діяльнoсті інститутів влaди 
і не мoже нaбути рoзвинених фoрм в 
умoвaх пoлітичнoгo нaсильствa й тирaнії. 
Тoму звoрoтній зв’язoк у стoсункaх 
грoмaдянськoгo суспільствa і прaвoвoї 
держaви дуже вaжливий. Визнaючи 
aвтoнoмність грoмaдянськoгo суспільствa, 
прaвoвa держaвa мaє реaгувaти нa зaпити 
і пoтреби aсoційoвaнoгo грoмaдянствa, 
видaвaти зaкoнoдaвчі aкти тa слідкувaти зa їх 
викoнaнням, іншими слoвaми, вoнa пoвиннa 
ствoрити ситуaцію прaвoвoї зaхищенoсті 
грoмaдян, сфoрмувaти сприятливе прaвoве 
пoле для діяльнoсті ствoрювaних ними 
грoмaдських інститутів.
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Грoмaдськa склaдoвa тa учaсть у 
фoрмувaнні тa реaлізaції держaвнoї пoлітики 
мoже ввaжaтися ефективнoю лише тoді, 
кoли oзвучені грoмaдянaми прoблеми 
пoчинaють рoзв’язувaтися зa їхньoї учaсті у 
прoцесі прийняття рішень тa кoнтрoлю зa 
їх викoнaнням. З іншoгo бoку, фoрмa тaкoї 
учaсті тa взaємoдії є більш ефективнoю, якщo 
грoмaдяни виступaють не як “індивідуaльні 
предстaвники грoмaдськoсті”, a oб’єднaні в 
групи, oргaнізoвaні грoмaдськoї ініціaтиви, 
грoмaдські oргaнізaції.
Нaйчaстіше рoль суб’єктів взaємoдії 

з oргaнaми викoнaвчoї влaди з бoку 
грoмaдськoсті відвoдиться грoмaдським 
oб’єднaнням, які реaлізують певні зaхoди для 
зaлучення грoмaдян дo твoрення держaвнoї 
пoлітики. Слід відзнaчити, щo сaме 
різнoмaнітність грoмaдських oргaнізaцій як 
oснoви інституту грoмaдянськoгo суспільствa 
є дієвим зaсoбoм aктивізaції грoмaдян, a 
відтaк – вaжливим резервoм демoкрaтії. 
Пoпри різнoмaнітність, грoмaдські 

(неурядoві) oргaнізaції мaють зaгaльні риси 
тa oзнaки, щo дoзвoляють рoзглядaти їх як 
інституціaлізoвaні елементи грoмaдянськoгo 
суспільствa тa рівнoпрaвних суб’єктів 
взaємoдії із влaдними інституціями. A сaме: 

– нaявність oргaнізoвaнoї тa визнaченoї 
структури; 

– відoкремленість дaних oргaнізaцій 
від держaви, їх привaтний тa незaлежний 
хaрaктер; 

– відсутність спрямoвaнoсті нa 
прибуткoвий хaрaктер діяльнoсті; 

– сaмoупрaвлінський хaрaктер 
oргaнізaції; 

– неoбoв’язкoвість учaсті у дaнoгo рoду 
oргaнізaціях (вoни слугують сaмoвирaженню 
грoмaдян, реaлізaції їх ідей); 

– метoю їх ствoрення, як прaвилo, є 
зaбезпечення сoціaльних пoтреб певних 
суспільних груп.
З вищевкaзaнoгo мoжнa зaзнaчити, 

щo грoмaдські oргaнізaції — oдин із 
вaжливих суб’єктів прoцесу взaємoдії 
oргaнів викoнaвчoї влaди з грoмaдськістю тa 
вирoблення держaвнoї пoлітики. Їхня учaсть 
у цьoму прoцесі нaсaмперед кoнсультaтивнa 
тa предстaвницькa. Не мaючи пoвнoвaжень 
ухвaлювaти oстaтoчні рішення щoдo 

визнaчення держaвнoї пoлітики, ці 
oргaнізaції вступaють у взaємoдію з 
гoлoвними вирoбникaми пoлітики. У прoцесі 
тaкoї взaємoдії вoни впливaють, здійснюють 
тиск, грoмaдський кoнтрoль тa oцінку.

Виснoвки тa нaпрями пoдaльших 
дoсліджень

З бoку держaви, нa рівні oргaнів 
викoнaвчoї влaди, мaє бути передбaченo 
нaявність трьoх oснoвних елементів, щoдo 
реaлізaції взaємoдії з грoмaдянським 
суспільствoм: 

1) рoзрoбленoї тa прийнятoї держaвнoї 
прoгрaми, кoнцепції, стрaтегії сприяння 
рoзвитку взaємoдії oргaнів викoнaвчoї влaди 
тa структур з грoмaдянським суспільствoм; 

2) держaвнoгo відoмствa, устaнoви, 
депaртaменту тa відділу в структурі oргaнів 
викoнaвчoї влaди, які безпoсередньo 
відпoвідaють зa взaємoдію з грoмaдськістю; 

3) письмoвих угoд між місцевими 
oргaнaми держaвнoї влaди тa інститутів 
грoмaдянськoгo суспільствa щoдo їхньoї 
спільнoї діяльнoсті.
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ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ 
УКРАЇНИ: ПРАВОСУДДЯ ТА СУМІЖНІ 

ПРАВОВІ ІНСТИТУТИ

Ключові зміни
• Деполітизація та забезпечення незалежності 

судової влади
• Підвищені вимоги та професійні стандарти для 

суддівського корпусу
• Обмеження імунітету суддів до функціональ-

ного 
• Оптимізація системи судоустрою з метою забез-

печення права особи на справедливий суд
• Забезпечення інституційної спроможності про-

куратури, адвокатури та системи виконання судових 
рішень

• Забезпечення безперервної та ефективної ро-
боти органів судової влади на перехідний період

Деполітизація та забезпечення незалежності 
судової влади

• Призначення суддів безстроково, без будь-яких 
«випробувальних» процедур

• Призначення суддів Президентом, який вико-
нує виключно рішення Вищої ради правосуддя (ВРП)

• Вилучення повноважень Парламенту щодо 
призначення суддів

• Звільнення суддів та припинення їх повнова-
жень виключно за рішенням ВРП

• Формування органів, відповідальних за суддів-
ський корпус, таким чином, щоби більшість станови-
ли судді, обрані суддями

Підвищені вимоги та професійні стандарти для 
суддівського корпусу

• Підвищення вимог до кандидатів на посаду 
судді:

- вік – не молодший 30 років,
- професійний стаж – не менше 5 років
• Можливість встановлення законом інших ви-

мог щодо освіти та стажу роботи для суддів спеціалі-
зованих судів

• Виключно прозорі конкурсні процедури при 
призначенні суддів

• Суддю може бути звільнено з посади за вчинен-
ня дисциплінарного проступку, що є несумісним зі 
статусом судді

Обмеження імунітету суддів до функціонального 
• Суддя не може бути притягнутий до відпові-

дальності за ухвалене ним судове рішення 
* за винятком вчинення злочину або дисциплі-

нарного  проступку
• Затримання судді чи утримання його під вар-

тою здійснюється за згодою Вищої ради правосуддя
* за винятком затримання судді при вчиненні або 

безпосередньо після вчинення злочину 

Оптимізація системи судоустрою
• Територіальність та спеціалізація – принципи 

побудови судоустрою
• Суд утворюється і ліквідовується на підставі та у 

порядку, що визначені законом
• Найвищим судом у системі судоустрою є Верхо-

вний Суд
• Відповідно до закону можуть діяти вищі спеці-

алізовані суди

Забезпечення інституційної спроможності про-
куратури, адвокатури та системи виконання судо-
вих рішень

• Забезпечення незалежності прокуратури та по-
збавлення її функції загального нагляду

• Гарантування незалежності адвокатури та по-
силення її ролі у реалізації права особи на професійну 
правничу допомогу

• Закріплення судового контролю за виконанням 
судових рішень

Забезпечення безперервної та ефективної ро-
боти органів судової влади на перехідний період

• Спеціальні механізми оновлення суддівського 
корпусу, що дозволять досягнути необхідного балан-
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су між суспільними очікуваннями та захистом індиві-
дуальних прав

• Забезпечення безперервного виконання по-
вноважень ВРЮ  у процесі утворення Вищої ради 
правосуддя

• Поетапне запровадження захисту прав обвину-
ваченого та представництва в суді виключно адвока-
тами

Органи, відповідальні за формування суддів-
ського корпусу 

• ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ
• ІНШІ ОРГАНИ ТА УСТАНОВИ В СИСТЕМІ 

ПРАВОСУДДЯ 
* для забезпечення добору суддів, прокурорів, їх 

професійної підготовки, оцінювання, розгляду справ 
щодо їх дисциплінарної відповідальності, фінансово-
го та організаційного забезпечення судів

Вища рада правосуддя: повноваження
• Вносить подання про призначення судді на по-

саду
• Приймає рішення стосовно порушення суддею 

чи прокурором вимог щодо несумісності  
• Розглядає скарги на рішення про притягнення 

судді чи прокурора до дисциплінарної відповідаль-
ності 

• Ухвалює рішення про звільнення судді з посади 
та  припинення його повноважень 

• Надає згоду на затримання чи утримання судді 
під вартою

• Ухвалює рішення щодо тимчасового відсторо-
нення судді від здійснення судочинства

• Здійснює інші повноваження

Вища рада правосуддя: склад та суб’єкти фор-
мування

• ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ членів ВРП – 21 
• СКЛАД ВРП
- Від суддів - 10 членів з числа суддів або суддів у 

відставці
- Від адвокатів - 2 члени
- Від науковців - 2 члени
- Від прокурорів - 2 члени
- Президент України призначає 2 членів
- Верховна Рада України обирає 2 членів
- Голова Верховного Суду України входить до 

складу ВРП за посадою

Прокуратура: повноваження
• Підтримання державного обвинувачення в суді
• Організація і процесуальне керівництво до-

судовим розслідуванням, вирішення відповідно до 
закону інших питань під час кримінального прова-
дження, нагляд за негласною діяльністю органів пра-
вопорядку

• Представництво інтересів держави в суді у ви-
ключних випадках і в порядку, визначеному законом

Адвокатура: статус та функції
• АДВОКАТУРА діє для:
- забезпечення права на захист від обвинувачен-

ня (виключне повноваження)
- представництва в суді (виключне повноважен-

ня)
- надання інших видів професійної правничої до-

помоги
• Незалежність адвокатури гарантується

Виконання судових рішень
• Держава забезпечує виконання судового рі-

шення у визначеному законом порядку
• Контроль за виконанням судового рішення 

здійснює суд

Повноваження КСУ
• Вирішення питань про відповідність Конститу-

ції: 
- законів та інших нормативних актів Верховної 

Ради України
- нормативних актів Президента України 
- нормативних актів Кабінету Міністрів України
- нормативних актів Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим
• Вирішення питань про відповідність Конститу-

ції актів органів місцевого самоврядування
• Офіційне тлумачення Конституції
• Здійснення інших повноважень

Інші повноваження КСУ
• Розгляд конституційних скарг (інститут запро-

ваджується вперше) 
• Надання висновків щодо конституційності:
- міжнародних договорів України
- додержання процедури імпічменту Президента 

України
- питань, які пропонуються для винесення на все-

український референдум

Вимоги до суддів КСУ
• Віковий ценз - 40 років
• Граничний вік підвищується до 70 років 
• Освіта – вища юридична
• Стаж за фахом – 15 років (наукова діяльність, 

стаж роботи адвокатом або суддею)
• Інші вимоги

Інститут конституційної скарги
• Особа, яка вважає, що застосований при ухва-

ленні остаточного судового рішення в її справі закон 
суперечить Конституції може звернутися до КСУ з 
конституційною скаргою 

• Конституційна скарга може бути подана в разі, 
якщо всі національні засоби юридичного захисту ви-
черпано

Конституційна Комісія
Дякуємо за увагу! 
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ЛЬВІВСЬКИЙ ФОРУМ КРИМІНАЛЬНОЇ 
ЮСТИЦІЇ

Громадська ініціатива щодо переходу від епі-
зодичних заходів до створення постійно діючої 
платформи для наукового забезпечення правозас-
тосовної діяльності

Україна перебуває у кризі
Більшість виразів цієї кризи полягає має 

кримінально-правовий характер = полягає у 
вчиненні злочинів

Вихід України з кризи неможливий без ефек-
тивного застосування кримінального закону

РІВЕНЬ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ ТА 
ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ НАСЕЛЕННЯ 
ЗАЛИШАЄ БАЖАТИ КРАЩОГО…

Пересічні слідчі, прокурори, судді, адвокати 
фактично позбавлені можливості наукового кон-
сультування

Особлива потреба у науковому консульту-
ванні:

• Щодо змін у законодавстві
• При оцінці подій, вчинених у ході політич-

них протистоянь
• Використання практики ЄСПЛ та рішень 

КС
• При існуванні протилежних теоретичних 

позицій
• Якщо існує корупційний тиск
Оновлення складу працівників правозастосов-

них органів

Наукове забезпечення законотворчої діяль-
ності

• Систематизація de lege ferenda
• Узагальнення запитів щодо усунення недо-

ліків, які виявляються в ході правозастосування
• Громадське обговорення законопроектів

Роз’яснення та консультації з питань право-
застосування

• Вищі суди припинили їх видання
• Відомчі вказівки…

Науковий супровід бізнесової діяльності
• Використання кримінально-правового за-

хисту потерпілих у бізнес-конфліктах
• Кримінально-правова оцінка господарських 

операцій – попередження злочинних форм під-
приємництва

«Внутрінаукові» потреби
• Дискусійні питання
• Бібліографія
• Узгодження тематики

Перехід від епізодичних наукових заходів 
до створення постійно діючої платформи для 
наукового супроводі правозастосовної , бізнесо-

вої, теоретичної діяльності
Існуючі форми контактів та обміну інформаці-

єю недостатні
Продукт, який може створюватися та пропо-

нуватися
• відповіді на дискусійні питання правозасто-

сування

Продукт, який може створюватися та пропо-
нуватися

висновки щодо наукової обґрунтованості рі-
шень, які приймаються (вже прийняті) у конкрет-
них кримінальних провадженнях

Продукт, який може створюватися та пропо-
нуватися

висновки щодо законопроектів, які стосують-
ся сфери кримінальної юстиції, проектів постанов 
пленуму вищих судових органів

Продукт, який може створюватися та пропо-
нуватися

узагальнення пропозицій щодо зміни кримі-
нального (матеріального та процесуального) зако-
нодавства, які випливають з рішень ЄСПЛ щодо 
України, міжнародно-правових актів, та які ви-
словлюються в науковій літературі

Продукт, який може створюватися та пропо-
нуватися

аналітичні довідки та подання щодо виявлення 
питань, які потребують вирішення шляхом змін у за-
конодавстві, офіційного тлумачення Конституційного 
Суду України чи роз’яснень вищих судових органів

Продукт, який може створюватися та пропо-
нуватися

бібліографія з кримінального права та процесу

Продукт, який може створюватися та пропо-
нуватися

тематика (перелік тем та їх змістовне наповне-
ння) з якої відбувається спілкування, повідомлен-
ня про зустрічі, списки учасників та персональні 
запрошення взяти участь

Продукт, який може створюватися та пропо-
нуватися

щомісячний журнал у віртуальній (електро-
нній) формі

Продукт, який може створюватися та пропо-
нуватися

висновки щодо ризиків кримінально-правово-
го характеру, з якими пов’язана підприємницька 
діяльність
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Продукт, який може створюватися та пропо-
нуватися

висновки щодо відповідності певних норм 
права України та зарубіжних держав

Продукт, який може створюватися та пропо-
нуватися

рекомендації щодо оформлення скарг до між-
народних юрисдикційних органів

Ресурси
Інтелектуальні – ідея пропонується. Є досвід 

проведення наукових імпрез з 2001 р. 
Людські – у Львові є люди, які здатні та бажа-

ють діяти у відповідних напрямках. Є колеги та 
друзі з інших регіонів

Матеріальні та фінансові …
Децентралізація

Форми діяльності Львівського форуму кри-
мінальної юстиції

ВІРТУАЛЬНА – підтримання функціонування 
відповідного сайту

ОЧНА - постійно діюче представництво
ПЕРІОДИЧНА – щорічні та більш часті зустрічі

Що вже зроблено?
Сформульована ідея
Ідея оволоділа масами (чи їх активною части-

ною)
Підготовлено установчі документи
Розроблено макет сайта
Обрана емблема
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EXCLUSION OF ILLEGALLY GATHERED 
EVIDENCE IN COMPARATIVE PERSPECTIVE

Stephen C. Thaman
Lviv, Ukraine

Sept. 18-19, 2015

Key Issues
• Should the violation of constitutional rights be 

tolerated in favor of the search for truth in the crimi-
nal law, which is normally not a constitutionally man-
dated principle?

• Does the “legality principle” requiring all offi -
cials to abide by the constitution and the exclusion of 
illegally gathered evidence (§ 9(1) CCP-Ukraine).

• Should the trial judge decide exclusion, if he 
also decides the issue of guilt in the case?

• How serious is the loss of a criminal conviction?

Types of Exclusionary Rules
• Nullities.
• Absolute exclusionary rules for constitutional 

and statutory violations
• Exclusionary rules for only constitutional viola-

tions
• Exclusionary rules which extend to derivative 

evidence: “fruits of the poisonous tree”
• Statutory or constitutional “balancing” tests
• Balancing tests from high court jurisprudence
• Exclusion dependent on whether illegal method 

of gathering evidence could have effected its credibil-
ity

Historical Timeline: March of Human Rights in 
Criminal Procedure

• Enlightenment Revolution (late 18th Century): 
abolition of torture, oral trial, jury trial

• Retreat of Human Rights: The Era of Fascism 
and Totalitarianism in Europe (1917-1945).

• Human Rights Revolution after World War II: 
Universal Declaration of Human Rights, ECHR, IC-
CPR

• America’s “Criminal Procedure Revolution” of 
the 1960s: Miranda, Exclusionary Rule

• The New Constitutions and Codes of Criminal 
Procedure of Post-Totalitarian and Post-Authoritarian 
Regimes (1975-today).

19th Century Approaches
• All evidence admissible if relevant and credible.
– Exclusion of coerced confessions as unreliable: 

Hopt v. Utah (US-1884)
• Evidence gathered in violation of the 4th 

Amendment, excluded under privilege against self-
incrimination of the 5th Amendment

– Boyd v. US (US-1886).
• Coerced confessions excluded as violation of the 

5th Amendment
– Bram v. US (US-1897)
• “Nullities” in European Criminal Procedure

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОБМЕЖЕННЯ 
НЕЗАКОННО ЗІБРАНИХ ДОКАЗІВ

Стівен Темен, 
Львів, Україна, 

18-19 вересня 2015

Ключові питання
• Чи допускається порушення конституцій-

них прав на користь пошуку істини в кримі-
нальному праві, який, як правило, не є консти-
туційно регульованим принципом?

• Чи вимагає “принцип законності” від усіх 
посадових осіб дотримуватися Конституції і ви-
лучати незаконно зібрані докази (§ 9 (1) КПК-
Україна)?

• Чи повинен суддя приймати рішення 
щодо незаконно зібраних доказів, якщо він та-
кож вирішує у справі питання провини?

• Наскільки серйозна втрата доказів у кри-
мінальному провадженні?

Типи обмежувальних правил
• Нікчемні
• Абсолютно обмежувальні правила для 

конституційних порушень і порушень законів
• Обмежувальні правила тільки для консти-

туційних порушень
• Обмежувальні правила, які поширюються 

на похідні докази: “плоди отруйного дерева”
• Нормативні або конституційні “балансую-

чі” експерименти
• «Балансуючі» експерименти з юриспру-

денції вищого суду
• Заборона залежить від того, чи вплинув 

незаконний спосіб збору доказів на їх достовір-
ність

Нікчемні правила
• абсолютно нікчемні або нікчемні загаль-

ного порядку
• відносні або текстові 
• ті, що стосуються дій або документів, а не 

доказів
• коли, вони можуть бути «очищені»

Абсолютно обмежувальні правила
• Обмеження для будь-якого конституцій-

ного порушення чи порушення закону: Росія, 
Грузія, Білорусь, Казахстан, Азербайджан, Бра-
зилія, Туреччина

• Обмеження для будь-якого конститу-
ційного порушення, у тому числі для «плодів 
отруйного дерева»: Іспанія, Україна, Сербія, 
Словенія
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Early 20th Century Landmarks in the History of 
Evidentiary Use Prohibitions 

• Ernst Beling, Die Beweisverbote als Grenzen 
der Wahrheitserforschung (Breslau, 1903) 

• Weeks v. U.S. (US-1914)
• Justice Brandeis’ dissent in Olmstead v. US (US-

1928)
• 1932-1964: Supreme Court, based in the 14th 

Amendment, reverses 35 cases based on involuntary 
confessions

The Criminal Procedure Revolution of the War-
ren Court

• Mapp v. Ohio (US-1961): 4th Amendment ex-
clusionary rule binding on the states

• Miranda v. Arizona (US-1966): 5th Amendment 
exclusionary rule

• Massiah v. US (US-1964): 6th Amendment 
exclusionary rule (right to counsel) applied to post-
charge confessions

“Nullities”
• Absolute Nullities, or Nullities of General Order
• Relative Nullities or Textual Nullities
• Relate to “acts” or documents and not evidence
• Nullities may be “purged” or “sanitized”

Absolute Exclusionary Rules 
• Exclusion for Any Constitutional or Statutory 

Violation
– Russia, Georgia, Belarus, Kazakhstan, Azerbai-

jan, Brazil, Turkey
• Exclusion for Any Constitutional Violation, in-

cluding fruits of the poisonous tree
– Spain, Ukraine, Serbia, Slovenia
• Convention Against Torture and Cruel, Inhu-

man or Degrading Punishment

Exclusionary Rules for Constitutional Violations 
including Fruits of the Poisonous Tree

• § 11.1 Law on the Judicial Power-Spain. 
• Portuguese Constitution
• § 23 CCP-Colombia: 
• US 4th Amendment Doctrine
• US “Involuntariness” Doctrine of 5th and 14th 

Amendments 
• § 87 CCP-Ukraine: If a “signifi cant” violation of 

human rights.
• “Signifi cant” are: without judicial authorization, 

torture, cruel, inhuman or degrading treatment or 
threat to commit, violations of right of defense (Sal-
duz), Miranda, violation of right to cross-examine wit-
nesses, interviewing someone as witness.

Balancing Regimes
• Art. 24(2) Canadian Charter of Rights and Free-

doms
• § 78 (1) PACE 1984-England
• Case Law of

• Конвенція проти катувань та інших жор-
стоких, нелюдських або принижуючих гідність 
видів покарання

Обмежувальні правила для конституцій-
них порушень, включаючи «плоди отруйного 
дерева»

• § 11.1 Закон про судову владу • Іспанія
• Конституція Португалії
• § 23 КПК-Колумбія:
• США: Доктрина в 4-ій редакції
• США: Доктрина “недобровільності” у 5-ій 

і 14-ій редакції
• § 87 КПК-Україна: Якщо “значне” пору-

шення прав людини. “Значними” є наступні 
порушення: без судового дозволу, катування, 
жорстоке, нелюдське або таке, що принижує 
гідність, поводження або погрози таке вчинити, 
порушення права на захист та права Міранди, 
порушення права на перехресний допит свід-
ків, інтерв’ю когось в якості свідка.

«Балансуючі режими»
• Ст. 24(2) Канадська Хартія прав та сво-

бод
• § 78 (1) ПАРЄ 1984 – Англія 
• Прецедентне право 
– Європейський Суд з прав людини
– Німеччина
– Австралія
– Нова Зеландія
– Бельгія

Законні правила, для яких достовірність 
доказів є вкрай значимою

• Міжнародний кримінальний трибунал з 
колишньої Югославії

• Міжнародний кримінальний суд
• КПК Туркменістану, Арменії, Азербай-

джану, Молдови, Казахстану

Причини обмеження
• Достовірність доказів: традиційний підхід
• Єдність судів: Канада, Австралія
• Викликані нечесним судом: Англія та 

Уельс, Нова Зеландія
• Стримування незаконної поведінки полі-

цейських: США
• Захист порушених прав: Іспанія, Україна

Невільні зізнання
• Заяви, отримані за допомогою катувань, 

жорстокого, нелюдського або принижуючого 
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– European Court of Human Rights
– Germany
– Australia
– New Zealand
– Belgium

Statutory Rules Where Credibility of Evidence 
is Crucial

• International Criminal Tribunal for the Former 
Yugoslavia

• International Criminal Court
• CCPs of Turkmenistan, Armenia, Azerbaijan, 

Moldova, Kazakhstan 

Reasons for Exclusion
• Credibility of evidence: traditional approach
• Integrity of the Courts: Mapp, Canadian Char-

ter, Australia
• Caused Unfair Trial: England and Wales, EC-

tHR, New Zealand
• Deterrence of unlawful police conduct: US 
• Protection of the right breached: Spain, Ukraine

Involuntary Confessions
• Statements produced by torture, cruel, inhu-

man or degrading treatment, or even involuntary 
statements are inadmissible in nearly all countries

• Fruits of torture are inadmissible in
– European Court of Human Rights, Most coun-

tries
• Fruits of cruel, inhuman and degrading treat-

ment, clearly inadmissible in
– US, Ukraine
– § 10(2) CCP-Croatia, other countries
• Fruits of involuntary statements are admissible in
– Germany, 
– England and Wales
– Italy
• Fruits of Statement taken in violation of so-

called Miranda rights:
– Nearly always admissible, except in Ukraine, a 

few US states, and countries with statutory or consti-
tutional “fruits of the poisonous tree” doctrine 

Evidence Gathered in Violation of the Right to 
Counsel

• Salduz v. Turkey (ECHR-2009): Violations lead to 
Art. 6 Fair Trial Violation, though right may be waived

• § 75 CCP-Russia, also Kyrgyzstan, mandate ex-
clusion of any statement taken in absence of counsel, 
even if D waived the right to counsel, if he subse-
quently retracts the confession.

• “Balancing” Regimes view violation of right to 
counsel as very serious

• § 89 CCP-Ukraine-violation of right of defense

Recognized Exceptions to Exclusion When Pri-
vacy Rights Violated

• Exigent circumstances, danger in delay

гідність поводження, або навіть невільні зізна-
ння є неприйнятними майже у всіх країнах.

• Результати тортур є неприйнятними в Єв-
ропейському суді з прав людини, в більшості 
країн.

• Результати жорстокого, нелюдського і 
принижуючого гідність поводження, чітко не-
припустимі в

США, Україні.
• § 10 (2) КПК-Хорватія, інші країни
• Результати невільних зізнань припустимі 

в Німеччині, Англії й Уельсі, Італії
• Заяви, зроблені з порушенням так званих 

прав Міранди:

Майже завжди припустимі, за винятком 
України, кількох штатів США, а також країн з 
доктриною “плодів отруйного дерева”

Докази, зібрані в порушення права на ад-
воката

Сальдуз проти Туреччини (ECHR-2009): 
Порушення призводять до ст. 6 Порушення 
права на справедливий судовий розгляд, хоча 
право може бути скасовано

§ 75 КПК-Росія, також Киргизстану, обме-
ження будь-якої заяви, прийнятої за відсутності 
адвоката, навіть якщо обвинувачений відмовив-
ся від права на адвоката, якщо він згодом втя-
гує визнання.

“Балансуючі” режими бачать порушення 
права на адвоката, як дуже серйозне

§ 89 УПК-Україна-порушення права на за-
хист

Прийнятні винятки щодо обмежувальних 
правил, коли порушуються особисті права

• Невідкладні обставини, небезпека затрим-
ки

• заява не є результатом порушення конфі-
денційності, незаконного арешту або затриман-
ня

• незалежне джерело
• неминуче відкриття
• сумлінність

Результати в «балансуючих» режимах
• Якщо випадок серйозний, суди рідко за-

стосовують обмеження доказів.
• Якщо порушення недоторканності при-

ватного життя незначне, тобто без судового до-
зволу на прослуховування або запис, суди рідко 
обмежують речові докази: Італія, Німеччина, 
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• Attenuated taint: seizure is not fruit of privacy 
violation or unlawful arrest or detention

• Independent Source
• Inevitable discovery
• Good faith
• Standing

Results in “Balancing” Jurisdictions
• If serious case courts seldom exclude evidence 
• If mere violation of privacy, i.e., no judicial 

authorization for search or wiretap: courts seldom 
exclude physical evidence: Italy, Germany, Canada, 
England and Wales

• ECtHR has never found a violation of Art. 6 
ECHR due to an even egregious violation of Art. 8 
ECHR right to privacy.

• Italy never excludes the corpus delicti: fruits, 
instrumentalities, contraband—except perhaps after 
torture.

• If violation of right to counsel, exclusion more 
likely: Canada, England and Wales, Germany

Conclusions
• Deterrence: U.S. is too one-sided, and today al-

lows too much balancing
• Protecting the Integrity of the Court: Canada, 

also is weak in relation to fruit of the poisonous tree
• Whether violation violates right to a fair trial: 

England and Wales, ECtHR: weak: almost never leads 
to exclusion of fruits

• Balancing: Germany, New Zealand, Austra-
lia: good faith, importance of evidence for case, 
its credibility, serious of violation, seriousness of 
crime

• Vindication of the Constitutional Right: Spain, 
Ukraine: this is strongest approach: will lead to more 
professional policing.

Канада, Англія й Уельс.
• ЄСПЛ ніколи не знаходив порушення ст. 

6 ЄКПЛ у зв’язку з кричущим порушенням ст. 
8 ЄКПЛ права на недоторканність приватного 
життя.

• Італія ніколи не обмежує склад злочину: 
заяви, знаряддя, контрабанду, крім, можливо, 
отриманих в результаті тортур.

• Якщо порушено право на адвоката, об-
меження, швидше за все, відбудеться у: Канаді, 
Англії й Уельсі, Німеччині.

Висновки
Стримування: США занадто однобічні, і сьо-

годні дозволяють занадто багато балансування
• Захист цілісності суду: Канада, також є 

слабкою по відношенню до «плодів отруйного 
дерева»

• Чи порушення порушує право на спра-
ведливий судовий розгляд: в Англії та Уельсі, 
ЄСПЛ: слабке: майже ніколи не призводить до 
виключення «плодів отруйного дерева»

• Балансування: Німеччина, Нова Зеландія, 
Австралія: сумлінність, значення доказів для 
справи, їх достовірність, серйозні порушення, 
серйозність злочину

• Витребування конституційного права: Іс-
панії, України: це сильний підхід, який призве-
де до більш професійної поліції
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ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÑÈÑÒÅÌÈ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎÃÎ 
ÑÓÄÎ×ÈÍÑÒÂÀ Â ÓÊÐÀ¯Í² Ç ÓÐÀÕÓÂÀÍÍßÌ 

ÄÆÅÐÅË ÏÐÀÂÀ ÇÀÐÓÁ²ÆÍÈÕ ÊÐÀ¯Í Ï²Ä ×ÀÑ 
ÇÄ²ÉÑÍÅÍÍß ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎ¯ ÐÅÔÎÐÌÈ Â 

ÓÊÐÀ¯Í²

Публикация посвящена реформирова-
нию административного судопроизводства 
в Украине в свете конституционно-правовой 
реформы с учетом зарубежного опыта. В 
Конституциях европейских стран построена 
универсальная система защиты прав человека 
и основных свобод через систему администра-
тивных судов. Конституционное закрепление 
основных принципов деятельности админи-
стративных судов в Украине будет способ-
ствовать укреплению и реализации принципа 
права на справедливый, независимый и бес-
пристрастный суд и утверждению принципа 
верховенства права.

Ключові слова: система адміністративних судів, 
конституційно-правова реформа, зарубіжний до-
свід, конституція, право на справедливий суд, верхо-
венство права, незалежний суд.
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Захист основних прав, свобод та інтер-
есів фізичних та юридичних осіб у сфері 
публічно-правових відносин від порушень 
з боку органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування постійно ви-
магають нових форм врегулювання та по-
будови дієвого та ефективного механізму 
справедливого, неупередженого та своє-
часного розгляду адміністративних справ 
та захисту прав людини та основополож-
них свобод. 
Згідно з положеннями частини першої 

статті 5 Кодексу адміністративного судо-
чинства України адміністративне судочин-
ство здійснюється відповідно до Конститу-
ції України, Кодексу та міжнародних дого-

ворів, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України. 
Питання шляхів реформування адміні-

стративного судочинства в Україні набуває 
особливої ваги під час здійснення судової 
реформи в Україні та підготовки проекту 
внесення змін до Конституції України в 
частині правосуддя. Адже модель системи 
адміністративного судочинства в Украї-
ні була започаткована за зразками країн 
Європейського Співтовариства. Особливо 
цінним є практичний досвід роботи та-
ких судів у системі органів державної вла-
ди (такі суди успішно функціонують з 19 
століття) для побудови ефективного меха-
нізму стримування та противаг у органах 
державної влади та побудови європей-
ської системи захисту прав, свобод та ін-
тересів особи від порушень з боку органів 
державної влади.
Проблематика реформування адміні-

стративного судочинства в Україні роз-
глядалась у працях В.Б. Авер’янова, О.М. 
Бандурки, Ю.П. Битяка, О.М. Нечитайла, 
Р.А. Куйбиди, О.М. Пасенюка, М.І. Смоко-
вича, В.С. Стефанюка, В.Г. Перепелюка, 
М.І.Цуркана та інших.
У статті 1 Конституції нашої держави 

встановлено, що Україна є правовою дер-
жавою, в якій права і свободи людини і 
громадянина захищаються судом (стаття 
55 Конституції України) [1]. Право на су-
довий захист забезпечується конституцій-
ними гарантіями здійснення правосуддя 
судами, утвореними на підставі Конститу-
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ції України та у визначеному законом по-
рядку. 
У відповідності до положень статті 125 

Конституції України система судів загаль-
ної юрисдикції в Україні створена виходя-
чи з принципів територіальності і спеціа-
лізації. Вищими судовими органами спеці-
алізованих судів є відповідні вищі суди.
Загальновідомою є теза, що практика 

діяльності спеціалізованих адміністратив-
них судів в Україні зосереджена на реалі-
зацію основного Конституційного прин-
ципу: людина є найвищою цінністю, а 
забезпечення її прав і свобод – головний 
обов’язок держави.
Саме адміністративні суди в Україні по-

кликані реалізовувати принцип верховен-
ства права, який визнається і діє в Україні. 
Під час розгляду справ у адміністра-

тивних судах здійснюється поглиблене ви-
вчення та дослідження суддями положень 
окремих галузей спеціального законодав-
ства та практики його застосування, зрос-
тає професіоналізм суддів і, отже, запро-
ваджується більш надійна система захисту 
прав людини і основоположних свобод. 
Як вже неодноразово зазначалось, за-

сновники системи адміністративних судів 
в Україні брали за приклад існуючі та пра-
цюючі правові системи розвинутих країн 
Західної демократії: Німеччини, Франції, 
Польщі та інших європейських країн.
За основу при опрацюванні системи 

адміністративного судочинства в Україні 
опрацьовано кращий сучасний досвід ре-
алізації концепції європейських моделей 
адміністративного судочинства на при-
кладі розподілу повноважень піж судами 
та органами державної виконавчої влади, 
а також реалізації правовідносин щодо 
встановлення адміністративного право-
суддя та реалізації європейської системи 
захисту прав людини та основоположних 
свобод.
У Німеччині застосовується Закон про 

судоустрій 1877 р. (у редакції 1975 року). 
Цей закон визначає та впорядковує діяль-
ність судів. Спеціальні закони або норма-
тивні акти регулюють роботу соціальних, 
трудових, адміністративних судів, Феде-
рального конституційного суду. 

Значна кількість справ стосується саме 
відносин громадян з державою. Право 
громадянина на судовий захист від по-
рушення його прав державною владою є 
конституційним і закріплене в п. 4 ст. 19 
Основного закону ФРН. 
Перші адміністративні суди виникали 

у зв’язку із впровадженням у державну 
практику ідеї розподілу повноважень: спо-
ри про право, що виникали у сфері адмі-
ністративної діяльності, не повинні були 
вирішуватися самими адміністративними 
органами. У Веймарській республіці адмі-
ністративна юстиція стала обов’язковою 
для всіх земель; цей принцип був сприй-
нятий і у ФРН, де адміністративні суди ді-
ють на основі Положення про адміністра-
тивні суди 1960 року.
Рішення адміністративного суду пер-

шої інстанції може бути оскаржене у ви-
щому суді землі, а його рішення, в свою 
чергу, – у касаційному провадженні в 
Федеральному адміністративному суді. 
Однак таке провадження може бути роз-
почато лише якщо його допускає вищий 
земельний суд або мали місце серйозні 
процесуальні порушення. У зазначених 
у законі випадках можливе звернення до 
Федерального суду, минаючи вищий суд 
землі. Федеральний адміністративний суд 
приймає до розгляду справи у випадках, 
коли йдеться про порушення норм феде-
рального права. Якщо оскаржується пра-
вильність застосування права землі, ви-
щий адміністративний суд приймає оста-
точне рішення [2].
Відповідно до §40 цього Положення 

компетенція адміністративних судів поши-
рюється на всі спори публічно-правового 
характеру, крім конституційно-правових. 
Суди приймають до розгляду не тільки 
позови громадян до державних органів, 
але й деякі спори між адміністративними 
суб’єктами (наприклад, громадами або се-
лищами), а також розглядають спори про 
права державних службовців.
Система адміністративних судів має 

три ланки: суди першої інстанції, вищі ад-
міністративні суди від федеральних земель 
і Федеральний адміністративний суд з міс-
цезнаходженням у м. Берлін.
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У статті 95 Конституції ФРН зазначено, 
що для відправлення правосуддя в галузі 
загальної, адміністративної, фінансової, 
трудової та соціальної юстиції Федерація 
засновує в якості верховних судових палат 
федеральну загальну палату, федеральний 
адміністративний суд.
Таким чином, діяльність адміністра-

тивних судів закріплена у Конституції 
Федеративної Республіки Німеччина, як 
ефективна модель реалізації права грома-
дянина на судовий захист від порушення 
його прав державною владою. 
У Франції системи адміністративної 

юстиції, побудована окремо від судів за-
гальної юрисдикції і складається з: адміні-
стративних трибуналів, до яких відносять-
ся регіональні (загальні адміністративні 
суди) і спеціалізовані адміністративні суди 
(Рахункова палата, дисциплінарні суди, 
суди з питань загального забезпечення); 
апеляційних адміністративних судів; Дер-
жавної Ради, яка керує системою органів 
адміністративної юстиції.

 Французька система права завжди 
була прибічницею принципу відділення 
правосуддя від діяльності адміністратив-
них органів, відповідно до якого «Здій-
снення правосуддя завжди відділено від 
адміністративного функціонування. Судді 
не можуть керувати діяльністю державних 
органів» (Закон від 16-24 серпня 1790 р. 
гл.2 ст.13). 
Французька адміністративна юстиція – 

це самостійна гілка влади правосуддя, мета 
якої – регулювати конфлікти між громадя-
нами та органами державного управління 
або між самими органами і відомствами, а 
також приймати рішення, що базуються 
на нормах адміністративного права [3].
Державна Рада як суд касаційної ін-

станції переглядає також судові рішення 
адміністративних трибуналів та апеляцій-
них судів у касаційному порядку. Вона є 
одночасно судом першої інстанції, апеля-
ційною та касаційною інстанцією щодо 
рішень адміністративних трибуналів та 
розглядає спори між суб’єктом владних 
повноважень і окремим суб’єктом (окре-
ма особа, асоціація, підприємство) або між 
двома суб’єктами владних повноважень.

Прихильники адміністративної юсти-
ції, в свою чергу, доводили, що адміністра-
тивні суди необхідні й можуть працювати 
незалежно від загальних судів, тому що 
сфера управління, що утворює предмет 
діяльності цих судів, є цілісно особливою, 
спеціальною сферою, не схожою на кар-
но-правовий та цивільно-правовий спектр 
правовідносин, оскільки в її основу покла-
дені взаємовідносини правового характе-
ру між громадянином та державним орга-
ном управління.
Теперішня французька модель органі-

зації адміністративної юстиції характерна 
не тільки для Франції, але й для Німеччи-
ни, Бельгії, Італії, Нідерландів, Люксем-
бурга, Греції та інших розвинених країн 
[4].
Таким чином, можна зробити висно-

вок про побудову дуалістичної моделі 
юрисдикційного контролю, яка харак-
теризується тим, що на конституційно-
му та законодавчому рівні виокремлено 
спори між приватними особами та спори 
між приватними особами та адміністра-
тивними органами. І саме Франція є при-
кладом такої моделі, за якої одночасно 
існують дві системи судів: загальних на 
чолі з Касаційним судом і адміністратив-
них – на чолі з Державною Радою. До та-
кої моделі адміністративних судів також 
відноситься Італія, Греція, Люсембург та 
інші [7].
У той же час німецька модель (модель 

розподілу судової влади) відрізняється 
тим, що всі адміністративні спори віднесе-
ні до відання адміністративних судів, які 
є відокремленими від загальних судів. Ці 
суди мають розбудовану систему органів, 
яку очолює Вищий адміністративний суд, 
а також створені Вищі адміністративні 
суди відповідних юрисдикцій (фінансової, 
трудової та соціальної юстиції – стаття 95 
Конституції ФРН). 
У Республіці Польща згідно ч.1 статті 

45 Конституції від 2 квітня 1997 року ко-
жен має право на справедливий і відкри-
тий розгляд справи без необґрунтованої 
затримки компетентним, самостійним, не-
упередженим і незалежним судом. Така 
модель адміністративних судів притаман-
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на крім Німеччини для таких країн як 
Швеція, Фінляндія [7]. 
Конституційне законодавство перед-

бачає такі особливості діяльності системи 
адміністративних судів: відокремленість 
від загальних судів; розвинута система ад-
міністративних судів; суддівська незалеж-
ність під час розгляду публічно-правових 
спорів; врегулювання основних засад ді-
яльності адміністративних судів у Консти-
туції.
У статті 184 Конституції Республіки 

Польща зазначено, що Верховний (дослів-
ний переклад Головний) Aдміністрaтивний 
Суд, a тaкож інші aдміністрaтивні 
суди здійснюють у межах, визначених 
зaкoнoм, кoнтрoль зa діяльністю публічної 
aдміністрaції.
Адміністративні суди покликані захища-

ти права особи, це їх основна функція. Це 
пов’язано з реалізацією принципу захисту 
прав людини у суді, який викладений у роз-
ділі «Заходи щодо захисту свобод і прав». 
У судовій системи виміру справедливості 
функціонують Суди та Трибунали (згідно 
статті 184 Конституції Республіки Польща), 
які опосередковано впливають на діяль-
ність органів державної влади. Перегляд 
рішень у адміністративних судах сприяє 
підвищенню якості роботи державних ор-
ганів, систематизує тлумачення положень 
норм адміністративного права і зміцнює за-
кон. Рішення можуть бути оскаржені в ад-
міністративному суді через їх несумісності з 
принципами і процедурами, викладених в 
окремих законодавчих актах [5].
Основою адміністративного судочин-

ства є забезпечення верховенства права, 
дотримання особистих прав та захист сво-
бод та майна громадян, гарантуючи за до-
помогою процесуальних вимог та судово-
го контролю, що органи виконавчої гілки 
влади діють у межах своїх законних повно-
важень, встановлених Конституцією та За-
коном.
Спеціалізація судів щодо розгляду пу-

блічно-правових спорів вибудовує дієвий 
механізм реалізації європейської системи 
захисту прав і основоположних свобод лю-
дини та реалізації принципу верховенства 
права.

Закріплення основних засад щодо ді-
яльності адміністративних судів в Кон-
ституції Україна (за прикладом Німеччи-
ни, Польщі) сприятиме реалізації прин-
ципів встановлених положеннями статті 
6 Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод так, як кожен 
має право на справедливий і публічний 
розгляд його справи упродовж розум-
ного строку незалежним і безстороннім 
судом, встановленим законом, який ви-
рішить спір щодо його прав та обов’язків 
цивільного характеру або встановить 
обґрунтованість будь-якого висунутого 
проти нього кримінального обвинува-
чення. При цьому адміністративним су-
дам повинна бути забезпечена відокрем-
леність від загальних судів та суддівська 
незалежність під час розгляду публічно-
правових спорів.
Таким чином, у Конституціях євро-

пейських країн побудована універсальна 
система захисту прав людини та основопо-
ложних свобод - через призму верховен-
ства права, забезпечення доступу до пра-
восуддя та побудови системи адміністра-
тивних судів, які реалізують виконання 
цих уже конституційних принципів, адже 
права і свободи людини є невідчужувани-
ми та непорушними. Саме такий механізм 
реалізації захисту прав та основополож-
них свобод сформовано на рівні Конститу-
цій європейських держав (як найвищого 
джерела права).

4 вересня 2015 року Конституційною 
Комісією (створена як спеціальний допо-
міжний орган при Президентові України 
Указом від 3 березня 2015 року) було за-
тверджено Проект змін до Конституції 
України в частині правосуддя.
У Проекті змін до Конституції в час-

тині правосуддя, запропоновано статтю 
125 Конституції України доповнити час-
тиною п’ятою такого змісту: «З метою за-
хисту прав і свобод особи у сфері публічно-
правових відносин діють адміністративні 
суди».
Отже, представники юридичної еліти 

України запропонували закріпити на кон-
ституційному рівні правовий статус адмі-
ністративних судів як судів, які покликані 
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АНОТАЦІЯ 
Публікація присвячена реформуванню ад-

міністративного судочинства в Україні в світ-
лі конституційно-правової реформи в частині 
правосуддя з врахуванням зарубіжного досвіду. 
У Конституціях європейських країн побудова-
на універсальна система захисту прав людини 
та основоположних свобод через систему ад-
міністративних судів. Конституційне закрі-
плення основних засад діяльності адміністра-
тивних судів в Україні сприятиме укріпленню 
та реалізації принципу права на справедли-
вий, незалежний і безсторонній суд та утвер-
дженню принципу верховенства права.

SUMMARY 
The article is dedicated to the reform of 

administrative justice in Ukraine during the 
constitutional and legal reform of justice with 
regard to foreign experience. The constitutions 
of European countries based universal system of 
human rights and fundamental freedoms through 
administrative courts. Constitutionalization of the 
basic principles of administrative courts in Ukraine 
will contribute to strengthening and implementation 
of the principle of a fair, independent and impartial 
court and the rule of law.

захищати права і свободи особи у сфері пу-
блічно-правових відносин.
Крім того, слід пам’ятати, що з початку 

процесуальної діяльності адміністратив-

них суді в Україні, з моменту прийняття та 
набрання чинності Кодексом адміністра-
тивного судочинства України минуло всьо-
го 10 років потрібно ще пройти не мало 
випробувань часом та досвідом. 
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1. Будь-який напрям як внутрішньої 
так і зовнішньої політики держави базу-
ється на відповідній ідеології. Спираючись 
на ідеологію, керуючись нею держава при-
ймає відповідна рішення (закони), що ре-
гулюють суспільні відносини, визначають 
напрями взаємовідносин з іншими дер-
жавами. На її підставі визначається зміст 
і спрямованість цих рішень. Держава, по 
суті справи, являє собою відповідний меха-
нізм за допомогою якого здійснюється реа-
лізація ідеології.

2. Далеко не у кожному суспільстві іде-
ологія, яка сповідується основною масою 
населення стає державною ідеологією, що 
закріплюється в Конституції країни. Часто 
такою стає ідеологія меншості і тоді у сус-
пільстві виникає конфронтація, яка при-
зводить, у кінцевому, до соціального вибу-
ху. Така ситуація свідчить про несформова-
ність загальнонаціональної ідеології, що, на 
превеликий жаль, спостерігається сьогодні 
в нашій країні. Стаття 15 Конституції Укра-
їни зафіксувала існування багатоманітності 
ідеологій в нашій країні з одночасною за-
бороною домінування жодної з них. Однак, 
вбачається, що такий підхід не є оптималь-
ним. Конституція повинна була зафіксува-
ти, що ідеологічною основою суспільного 
життя є ідеологія української ідентичнос-
ті. Ситуація «розколотості» українського 
суспільства в етнополітичному вимірі, яка 
спостерігалась ще півтора року тому на сьо-
годні суттєво змінилась. Сьогодні, практич-
но, усі соціологи, політики, державознавці 

визнають, що події 2013-2015 рр. і особли-
во агресія Росії проти України призвели у 
національному плані до утворення україн-
ського народу як багатонаціональної спіль-
ності, у якій кожна нація, визнаючи свою 
історичну, етнічну, культурну особливість, 
свою власну ідентичність, тим не менш 
вважають себе часткою українського на-
роду. Цей процес пройшли країни Європи 
у післявоєнний час. Так було сформовано, 
французький, англійський та інші наро-
ди. Яскравим прикладом такого процесу є 
створення американського народу.

3. Ідеологія політики у сфері боротьби 
зі злочинністю, повинна відповідати осно-
вним (базовим) постулатам загальнонаціо-
нальної ідеології. Те, що на сьогодні базова 
ідеологія не сформована і не зафіксована у 
Конституції України негативно впливає на 
розробку ідеології у сфері боротьби зі зло-
чинністю, визначає її несформованість.

4. Фіксуючи цей факт, тим не менш не 
можна заперечувати того, що основні прин-
ципи боротьби зі злочинністю знайшли 
своє закріплення у нормах галузей законо-
давства, що визначає підходи до охорони 
найважливіших суспільних відносин, благ 
та інтересів (криміналізації та декриміналі-
зації), механізмів визнання особи винною у 
вчиненні посягань на ці об’єкти, реалізації 
кримінальної відповідальності. Фактично є 
усі підстави стверджувати, що Конституція 
України є джерелом (нормативною базою) 
для формування кримінально-правової, 
кримінальної процесуальної, кримінально-
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виконавчої та кримінологічної (профілак-
тичної) політик. 

5. Конституція України визначає осно-
вний підхід до формування цього напряму 
внутрішньої політики держави, фіксуючи у 
ст. 1 положення про те, що «Україна є суве-
ренна і незалежна, демократична, соціаль-
на, правова держава». Відповідно до цього 
повинна будуватись уся політика у сфері 
боротьби зі злочинністю. Визнаючи у ст. 3 
пріоритет людини, її життя, здоров’я, недо-
торканості і безпеки в системі соціальних 
цінностей, Конституція у ч. 2 цієї норми за-
кріплює, що «Права і свободи людини та їх 
гарантії визначають зміст і спрямованість 
діяльності держави» у т.ч. і політики у сфері 
боротьби зі злочинністю.

6. Норми конституції повинні визна-
чати основні підходи до формування полі-
тики у сфері боротьби зі злочинністю осо-
бливо на концептуальному рівні. Відверто 
слід зазначити, що за 24 роки існування 
незалежної української держави вітчизня-
ний законодавець не спромігся розробити 
та прийняти такої концепції. Це визначає 
у т.ч. той, не побоїмося сказати, хаос, який 
існує у її нормативному регулюванні як у 
цілому, так і на рівні її складових.
Так, наприклад, лише у сфері кримі-

нально-правового охорони законодавство 
за роки свого існування змінювалось 627 
разів! При цьому деякі норми змінювались 
по два-три рази у т.ч. якими КК був допо-
внений після набрання сили. 
Новий кримінальний процесуальний 

кодекс, незважаючи на те, що він реаль-
но став кроком вперед, порівняно зі сво-
їм попередником, є далеко недосконалим. 
Незважаючи на те, що на його підготовку 
було витрачено дуже багато часу, він міс-
тить багато прогалин, неузгодженостей, що 
викликатиме необхідність внесення змін 
та доповнень. Діяльність судової системи, 
яка є на сьогодні чи не найголовнішим 
об’єктом критики як з боку суспільства так 
і з боку фахівців поглиблює недоліки чин-
ного КПК усугубляючи становище.
Кримінально-виконавче законодавство 

багато у чому залишається «дитям» радян-
ського ГУЛАГу. Фактично в системі ви-
конання покарань продовжують порушу-

ватись конституційний принцип забезпе-
чення рівності і гідності громадян (ст.21). 
Особливо це торкається осіб затриманих 
що перебувають в ІТТ та СІЗО що неодно-
разово було предметом обговорення на сто-
рінках наукових і публіцистичних видань.
Система профілактики правопорушень, 

яка і так була далеко не досконалою ще у 
СРСР (хоча і існувала), практично, знище-
на. Сьогодні вона відсутня.

7. Україна, чи не єдина країна теренах 
колишнього СРСР, науковці якої спромо-
глися створити національну правову док-
трину, яка включає в себе, в якості скла-
дової, доктрину боротьби зі злочинністю і 
спроможна стати науковою базою відповід-
ної концепції, що визначатиме засади полі-
тики у сфері боротьби зі злочинністю. Ця 
концепція повинна накреслити конкретні 
напрями та кроки реформування усієї сис-
теми боротьби зі злочинністю.

8. Як повинна виглядати така концеп-
ція? 
Вбачається, що вона повинна містити у 

собі наступні розділи:
- Засади політики у сфері боротьби зі 

злочинністю
- Мета і задачі
- Основні напрями політики у сфері бо-

ротьби зі злочинністю
- Основні напрями кримінально-право-

вої політики
- Основні напрями кримінальної проце-

суальної політики
- Основні напрями кримінально-вико-

навчої політики
- Основні напрями кримінологічної 

(профілактичної) політики
- Заходи забезпечення ефективності 

політики у сфері боротьби зі злочинністю. 
Критерії ефективності складових елемен-
тів.

- Заключні положення 
9. Розділ загальних положень повинен 

закріпити основні конституційні засади по-
літики у сфері боротьби зі злочинністю, ви-
значити її місце в структурах внутрішньої 
та зовнішньої політики України.

10. В основу напрямів здійснення кри-
мінально-правової політики повинна бути 
покладена ідея створення невеликого за 
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обсягом але достатньо жорсткого за своїм 
змістом, Кримінального кодексу. Саме ідея 
створення такого КК біла запропонова-
на видатними вчиненими-криміналістами 
В.М. Кудрявцевим, Н.Ф. Кузнєцовою, О.М. 
Яковлевим, Г.М. Міньковським на початку 
90-х років ХХ ст. Її реалізація на сьогодні 
є практично можливою у зв’язку із підго-
товкою прийняття Кодексу кримінальних 
проступків.

11. Розділ концепція в частині кримі-
нальної процесуальної політики повинна 
мати у своїй основі ліквідацію існуючих 
прогалин та колізій у чинному КПК, поси-
ленню забезпечення рівності сторін, основ 
змагальності у кримінальному судочинстві 
та інші питання, які визначать фахівці у да-
ній галузі.

12. Концепція кримінально-виконавчої 
політики повинна мати у своїй основі по-
дальше забезпечення прав людини та гро-
мадянина як в процесі виконання кримі-
нальних покарань так і при триманні в ІТТ 
чи в СІЗО.

13. Розділ присвячений кримінологіч-
ній (профілактичній) політиці повинен, 
у першу чергу, передбачити розробку та 
прийняття Закону про запобігання злочин-
ності на підставі якого може бути створена 
національна система профілактики злочин-
ності. Одночасно він повинен передбачати 
зміни та доповнення до нормативних актів, 
що визначають діяльність органів, які здій-
снюють цю функцію.

14. Надзвичайно важливе значення ма-
тиме розділ, яким визначатимуться крите-
рії ефективності цього виду політики. Не 
для кого не є секретом той факт, що існу-
юча система показників діяльності органів 
кримінальної юстиції, яка побудована на 
показниках ще сталінського НКВС не ви-

значає реального стану речей, а навпаки 
спрямована на їх викривлення. Не може, 
наприклад, перебувати в основі визначен-
ня діяльності оперативних підрозділів МВС 
(поліції) показник розкриття злочинів. Він 
призводить до порушення законів, припи-
сок, укриття фактів злочинної діяльності. У 
кінці кінців слід зрозуміти, що зростання 
чи зниження злочинності в країні у своїй 
більшості обумовлюється дією соціально-
політичного, соціально-економічного та бі-
осоціального факторів, а не діяльністю кон-
кретних працівників органів кримінальної 
юстиції, яких при чинній системі оцінок, 
частіше усього «призначають» винними за 
негативні показники Система критеріїв по-
винна бути розроблена фахівцями і запро-
ваджена у найкоротші строки.

15.  Вище були розглянуті фундамен-
тальні питання базування політики у сфері 
боротьби зі злочинністю на нормах Консти-
туції України. На більш конкретному рівні, 
на рівні співвідношення конкретних норм 
галузей законодавства з положеннями Кон-
ституції виникає безліч питань, як повинні 
знайти своє вирішення. У якості лише од-
ного прикладу. Конституція України (ст. 
27) передбачає право громадян на життя, 
яке поєднано з правом захисту власного 
життя від протиправних посягань. Ми по-
стійно співвідносимо останнє з правом на 
необхідну оборону (ст. 36 КК). Але, і це, на-
певно, найважливіше – не передбачаємо у 
законодавстві реальних можливостей для 
громадянина реалізовувати це право. Мова 
йде про право громадян на зброю самоза-
хисту. Не поринаючи в історію питання за-
значимо лише одне – позитивне вирішення 
його спроможне суттєво вплинути на зни-
ження рівня злочинності у країні. І таких 
«вузьких» питань – безліч.
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ØÀÍÎÂÍ² ÊÎËÅÃÈ!
²íñòèòóò êðèì³íàëüíî-âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè

Çàïðîøóº Âàñ âçÿòè ó÷àñòü â 
Ì²ÆÍÀÐÎÄÍ²É ÍÀÓÊÎÂÎ-ÏÐÀÊÒÈ×Í²É ÊÎÍÔÅÐÅÍÖ²¯ 
“ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎ-ÂÈÊÎÍÀÂ×À ÏÎË²ÒÈÊÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÒÀ 

ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÎÃÎ ÑÎÞÇÓ: ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÒÀ ²ÍÒÅÃÐÀÖ²ß”, 
ÿêà â³äáóäåòüñÿ 27 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó â Êè¿âñüêîìó ðåã³îíàëüíîìó 

öåíòð³ Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ ïðàâîâèõ íàóê Óêðà¿íè çà àäðåñîþ: 
ì. Êè¿â, âóë. Ïèëèïà Îðëèêà, 3.

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
• Кримінально-виконавча політика та забезпечення прав людини.
• Теоретичні проблеми кримінально-виконавчої політики як складової правової 

політики у сфері протидії злочинності. Взаємозв’язок кримінально-виконавчої полі-
тики з іншими складовими політики у сфері боротьби зі злочинністю. 

• Психологічні та/або педагогічні проблеми виконання та інтеграції різних сис-
тем покарання.

• Проблеми запровадження і розвитку пробації та капеланства.
• Проблеми професійної підготовки фахівців у відомчих навчальних закладах.
• Ресоціалізація засуджених. Національні превентивні й компенсаційні засоби 

захисту в разі неналежного поводження в місцях позбавлення волі: організаційно-
правові засади.

• Зарубіжний досвід функціонування пенітенціарних систем.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

Для участі в конференції необхідно до 02 листопада 2015 року надіслати:
1) електронний варіант тез доповіді;
2) електронний варіант заявки;
3) відскановані документи про сплату організаційного внеску.
Електронна адреса: ikvs.2015@ukr.net
+38 (096) 953-44- 24 Матвєєва Юлія Олегівна
 +38 (097) 277-19-24 Конопацька Ольга Миколаївна

Детальніша інформація та інформаційний лист за посиланням 
http://ikvsu.kvs.gov.ua/
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