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Â²Ä ÒÎÒÀË²ÒÀÐÍÎÑÒ² ÄÎ 
ÏÐÀÂÎÂËÀÄÄß: ÄÎÊÒÐÈÍÀËÜÍ² 
ÀÑÏÅÊÒÈ ÄÅÐÆÀÂÎÒÂÎÐÅÍÍß

Розкриваються проблеми гармонізації 
законодавчої, судової та виконавчої влади, 
удосконалення законотворчої діяльності та 
забезпечення верховенства права, зміцнення 
гарантій захисту прав і свобод людини.
Стратегічна мета України– це розбу-

дова соціальної правової держави. Якщо ме-
тою є розбудова соціальної правової держави, 
то стратегія має включати формування 
принципів права і такого державотворення, 
створення інститутів стримувань і проти-
ваг проти відступу від поставленої мети. 
Суспільно-політична та правова криза 

в Україні обумовлюють необхідність ново-
го суспільного договору громадян та влади, 
прийняття демократичної та юридично 
виваженої Конституції держави шляхом 
всенародного референдуму, що може стати 
ефективним способом гармонізації влади і 
суспільства.
Ключові слова: верховенство права, 

конституційний процес, референдум, розподіл 
влади.

 ÒÅÐÒÈØÍÈÊ Âîëîäèìèð Ìèòðîôàíîâè÷ - äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, 
ïðîôåñîð, àêàäåì³ê Àêàäåì³¿ ïîë³òè÷íèõ íàóê Óêðà¿íè 

ÓÄÊ 340.114 

Постановка проблеми
Економічна і політична криза в Україні 

все більше набирає загрозливих для сус-
пільства і державотворення ознак кризи 
громадської довіри до влади, необхідності 
коректив стратегії розвитку, переосмис-
лення доктринальних і інституційних 
трансформацій. 

Актуальність досліджуваної проблеми 
обумовлюється новими обертами конститу-

ційної та судово-правової реформи та недо-
сконалістю чинних законів.

Аналіз останніх наукових досліджень і 
публікацій, у яких започатковано розв’язання 
даної проблеми показує, що проблема узго-
дження конституційного процесу з цивілі-
заційним вибором суспільства приділяється 
увага соціологів, політологів, економістів 
та юристів [1-17]. Але існуючі публікації 
не вичерпують усю складну проблему, а 
швидше утворюють фундаментальну базу 
для подальшого її дослідження. 

Метою даної роботи є визначення шля-
хів доктринальних трансформацій та гармо-
нізації правових інституцій і суспільства. 

Викладення основного матеріалу 
дослідження

Сьогодні багато хто, і не без підстав, 
порівнює ситуацію 1917 та  2017 років. Біль-
шовики починали революцію із заманливих 
гасел: «Владу – народу», «Землю – селянам», 
«Фабрики – робітникам» … Все це з огляду 
на подальші їх дії уже при владі виявилось 
типовим політичним шахрайством. 
У політичних і соціальних реаліях побу-

дова «світлого майбутнього» завершилася 
небаченим в історії переділом власності – 
проведенням експропріації не тільки заво-
дів і інших підприємств, а й землі та знарядь 
праці у селян. Безпрецедентні акти розкур-
кулювання, позбавлення людей своєї землі, 
власності і знарядь праці, вигнання селян з 
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їх родинних маєтків та помість, зігнання в 
штучні утворення – колгоспи, масові пере-
селення працьовитого населення з україн-
ських сіл і депортація до Сибіру, як наслі-
док, – багато мільйонів людей загинуло під 
час репресій і голодомору.
Розгорнувши боротьбу з так званим «кур-

кульством», більшовицька хунта завдала 
непоправного удару по цілому українському 
народу, де заможні селяни становили біль-
шість населення. «Куркулями» в ті далекі 
часи, як правило, ставали ті, хто був фізично 
міцним, працьовитим, освіченим у земле-
робських справах і мудрим організатором 
свого родинного життя і бізнесу. І навпаки, 
на добротній українській землі зазвичай 
саме ледацюги, кволі та п’яниці ставали бід-
нотою. Влада підло закинула в маси заклик 
«хто був ніким – той стане всім»… і «процес 
пішов»… Реалізуючи гасла «розрушимо все 
до самих до підвалин», більшовизм про-
нісся над добротними землями, наче смерч, 
знищуючи на своєму шляху до самого фун-
даменту надбудови старого суспільства і 
держави, пролетів, наче ординське плем’я, 
витоптавши навіть паростки гуманістич-
ної цивілізації. «Немає нічого страшнішого 
за необмежену владу в руках обмеженої 
людини», – афористично писав український 
поет Василь Симоненко.
Реалізована більшовицькими вождями 

концепція побудови комунізму врешті-решт 
завершилась так званою «перестройкою» 
й «прихватизацією» всього того, що було 
свого часу насильно конфісковано і постав-
лено в статус «загальнонародної власності».             
Неважко помітити, що якихось «майданів» 
чи навіть натяків на масові протести чи рево-
люційні дії в той час не існувало, а колесо 
історії самою владою було повернуто назад, і 
скоріш за все – задля вигоди, наживи та збе-
реження і зміцнення самої ж влади. 
Поки українське суспільство обговорю-

вало нову Конституцію та робило свій циві-
лізаційний вибір політичного устрою і кон-
ституційного ладу, у країні сформувався пер-
ший осередок людей, фінансово спроможних 
впливати на політичні процеси в державі. 
Апетити росли. Приватизація підприємств 
частково задовольняла ці апетити. В хід 
йшли і штучне банкрутство, і інші засоби. 

Та коли державної власності ставало все 
менше і менше, з’явилась така форма пере-
ділу власності як рейдерство. А народ терпе-
ливо чекав, ось з’являться сумлінні і талано-
виті хазяїни і «все наладиться. Не з’явилось 
ні тих, ні інших. Багато заводів і робочих 
місць знищено. Нових технологій втілюється 
обмаль. Валютні накопичення продовжують 
вивозитись у зарубіжні країни, чим і інвесту-
ють економіку таких. Окріплі олігархи взяли 
під контроль засоби масової інформації і про-
цеси формування влади. Політтехнології 
стали прибутковим бізнесом. Засоби масової 
інформації, втягнуті в такі процеси, старанно 
ліпили зі звільнених з колоній «шнирів» і 
«крисятників» нову політичну еліту нації, які 
швидко довели людей до зубожіння. Народ 
скаже, як зав’яже: «Куди не глянь – одні 
пани, хоча на трьох – одні штани». Настає 
та сама ситуація, коли «низи уже не хочуть, а 
верхи не можуть». 
У публічній сфері, отримавши в спад-

щину правову систему, розбудовану на ідео-
логії тоталітаризму та реалізовану методами 
командно-адміністративної юрисдикції, 
наше суспільство зробило правільним циві-
лізаційний вибір і сьогодні, попри всі про-
блеми, робить спробу тримати курс на реа-
лізацію принципу верховенства права (пра-
вовладдя) та доктрини правової держави. 
Хоча влада і суспільство живуть буцім то в 
паралельних світах. 
Сьогодні реформа має торкатись як право-

відносин «людина-держава», так і організації 
самої влади, де накопичилось немало про-
блем. Державу можна порівняти з великим 
човном, рух якого мають забезпечити мудрі 
штурмани. Давня східна мудрість мовить: 
«Якщо енергійно працювати лівими веслами 
– човен розіб’ється об правий берег, якщо 
сильно гребти правими веслами – човен роз-
валиться на мілині лівого берега…». Мабуть, 
у державному управлінні не варті ніякі 
різкі зміни курсу і революційні потрясіння. 
Потрібна мудра виважена стратегія розвитку. 
Стратегічна мета України прописана в 

Конституції України – це розбудова соціаль-
ної правової держави. 
Стратегія – це мистецтво досягнення 

важливої мети. Стратегію державотворення 
і законодавчої та правозастосовної діяль-
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ності можна розглядати як доктринальну 
модель послідовних, активних та скоорди-
нованих дій, необхідних для досягнення 
суспільно важливої, глобальної для такого 
роду діяльності, довгострокової мети. 
Якщо метою є розбудова соціальної пра-

вової держави, то стратегія має включати 
формування принципів права і такого дер-
жавотворення, створення інститутів стриму-
вань і противаг проти відступу від поставле-
ної мети. 
Створення системи стримувань і проти-

ваг за допомогою розділу державної влади 
на окремі взаємодіючі і контролюючі одна 
одну гілки забезпечує оптимальне функ-
ціонування державного механізму, не дає 
можливості жодній з гілок влади узурпувати 
владні повноваження інших. 
Виконавча гілка влади у нас виявилась 

поділеною на дві паралельно функціону-
ючі та часто дублюючі одна одну інститу-
ції – Президент з апаратом Президента і 
Прем’єр-міністр з цілим апаратом Кабінету 
міністрів та міністрами. Таке дублювання 
функцій виконавчої влади робить її недо-
статньо оперативною в прийнятті рішень, 
не сприяє ефективності її діяльності. 
Штори, за якими ховається колективна без-
відповідальність, мають бути відправлені на 
звалище історії. Думається, що доцільно в 
процесі Конституційної реформи в Україні 
радикально спростити організацію виконав-
чої влади – підпорядкувати усіх міністрів 
безпосередньо Президенту (скасувавши 
посаду Прем’єр-міністра), а також Кабінет 
міністрів об’єднати з апаратом Президента, 
значно скоротивши штат чиновників. 
У стратегії державотворення важливим 

є положення ст. 13 Конституції України – 
«Земля, її надра, атмосферне повітря, водні 
та інші природні ресурси, які знаходяться в 
межах території України, природні ресурси 
її континентального шельфу, виключної 
(морської) економічної зони є об’єктами 
права власності Українського народу. Від 
імені Українського народу права власника 
здійснюють органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування в межах, 
визначених цією Конституцією».
З огляду на такий корисний для збере-

ження державного суверенітету законодав-

чий імператив сьогодні необхідно навести 
порядок, в першу чергу, у виконанні кон-
ституційних приписів щодо власності Укра-
їнського народу на землю і її надра. 
По-перше, продаж землі (яка свого часу 

була незаконно вилучена з власності народу) 
має бути заборонений до вирішення осно-
вного питання – розбудови правової соці-
альної держави. 
По-друге, розробка надр має бути 

виключно в юрисдикції підприємств дер-
жавної власності. Досі одним з економічних 
негативів в Україні був саме напівкримі-
нальний бізнес з розробки надр. За даними 
Інституту міжнародної економіки Птерсона з 
усіх найбільш багатих людей України більше 
55% з них отримали свої багатства, завдячу-
ючи зв’язкам з владою та завдяки добуванню 
і експорту сирця, тоді як у Норвегії, Фінлян-
дії, Данії, Японії та багатьох країнах з висо-
ким рівнем життя населення такі форми зба-
гачення взагалі не спостерігаються. 
По-третє, з урахуванням антимонополь-

ного законодавства і допущених його пору-
шень при приватизації, негайному повер-
ненню в державну власність підлягають усі 
без винятку обленерго та інші стратегічні 
підприємства, які забезпечують енерге-
тичну незалежність держави. Вирішуючи 
дану проблему, влада може врешті-решт 
навести лад з тарифами на оплату енергоно-
сіїв та зняти соціальну напругу в суспільстві. 
Значної шкоди реалізації ідеї розбу-

дови соціальної правової держави завдають 
фінансові махінації з валютою, яка правдами 
і не правдами в значній кількості вивозилась 
і продовжує вивозитись у зарубіжні банки 
та різні офшорні зони, фактично інвестуючи 
економіку західних країн на шляху Україні. 
Україна все більше стає донором, сирце-
вим придатком та постачальником дешевої 
робочої сили в Європу. 
Для подолання фінансової кризи і 

подальшої стабілізації економіки країни 
потрібно здійснити наступне.
По-перше, повернення учасникам бізнесу 

так званого ПДВ потрібно скасувати для 
всіх (принцип рівності і антикорупційна 
складова). 
По-друге, виходячи з уже поданих декла-

рацій чиновниками, варто встановити 
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податки на їх нерухомість за кордоном та 
виведені з України валютні кошти. 
По-третє, на законодавчому рівні 

потрібно визначити, що кожен громадя-
нин України може мати не більше поло-
вини своїх валютних коштів у зарубіжних 
банках. Можливо, доцільно буде оголосити 
валютну амністію на рік і надати можливість 
для виконання таких вимог. При невико-
нанні таких вимог відповідні особи мають 
позбавлятись права участі в управлінні дер-
жавою та в її політичному житті, включаючи 
позбавлення громадянства при злісному 
невиконанні указаних правил. 
По-четверте, в країні потрібна масштабна 

люстрація влади, але потрібна люстрація 
соціальна, а не формальна, люстрація не за 
принципом вузу, який людина закінчила 
чи де і коли вона працювала, а за прин-
ципом відсутності впевненості в наявності 
об’єктивних умов і спроможності працювати 
максимально доброчесно в подальшому. На 
наш погляд, у законодавстві про очищення 
влади, доцільно закріпити правило, що 
чиновник, у якого в декларації прибутки 
не відповідають його заробітній платні і 
іншим законним надходженням, має бути 
звільнений з будь-якої посади із забороною 
балотуватись у виборні органи влади. Закон 
про люстрацію варто кардинально змінити 
і по меншій мірі доповнити приписом, що 
не можуть займати посади в будь-якій гілці 
влади особи, які мають статки, законне 
походження яких не можуть довести «поза 
розумним сумнівом», які мають подвійне 
громадянство, які зберігають більшість своїх 
статків у зарубіжних банках.
Тут цікавий може бути досвід стриму-

вань і противаг, запроваджений до владних 
структур у США. Наприклад, згідно з §1 ст. 
2 Конституції Сполучених штатів «прези-
дент повинен отримувати за свою службу в 
призначені строки винагороду, яка не може 
бути ні зменшена, ні збільшена протягом 
того періоду, на який він обраний, і він не 
має отримувати протягом цього часу ніякої 
іншої винагороди ні від Сполучених шта-
тів, ні від когось іншого». Такий підхід має 
бути встановлений щодо всіх чиновників 
усіх гілок влади. Призначення міністрами 
самим собі і своїм заступникам захмарної 

заробітної плати, рівно як і отримання ним 
грандів, це те, що має бути викорінено раз і 
назавжди з практики державотворення. 
Має бути максимально реалізований 

принцип розмежування бізнесу і влади, усу-
нені можливості лобізму. 
Нарешті, може,краще, ніж порушу-

вати кримінальні провадження проти біз-
несменів своєї країни, виштовхуючи їх за 
межі своєї землі та надаючи їм можливість 
зникати з держави, а потім розшукувати і 
висувати вимоги екстрадиції, які зазвичай 
ігноруються зацікавленими в грошах втіка-
чів сильними державами, дійсно розірвати 
угоди про співробітництво в криміналь-
них провадженнях та ставати офшорною 
зоною…
Таким чином, можливо, отримає 

розв’язання проблема з розмежуванням 
влади і бізнесу, створення системи стриму-
вань і противаг феодалізації економічних 
правовідносин, постановки економіки різ-
них форм власності в рівні умови.
Для забезпечення очищення влади від 

осіб, які використовують владу для збага-
чення, сьогодні створено достатньо про-
фесійних правоохоронних органів. Але їх 
реформа носить затяжний характер.
Між тим, у реформаторських поривах 

законодавець Законом України №1797-
VIII від 21 грудня 2016 року «Про вне-
сення змін до Податкового кодексу України 
щодо покращення інвестиційного клімату в 
Україні», поспіхом виключив з податкового 
кодексу розділ ХVIII-2 «Податкова міліція», 
чим фактично з 1 січня 2017 року позбавив 
податкову міліцію притаманних їй повно-
важень, водночас юридично так і не запро-
вадивши становлення фінансової поліції. 
Думається, що спочатку потрібно прийняти 
окремо Закон «Про слідчі органи», де визна-
чити компетенцію окремих слідчих підроз-
ділів та статус слідчих, визначити гарантії 
діяльності та захисту слідчих, відповідно 
подати зміни і доповнення до КПК Укра-
їни, а вже потім займатись законодавством 
про міліцію, поліцію та оперативно-розшу-
кову діяльність. На базі податкової міліції та 
«реформованих аж до скасування» підроз-
ділів боротьби з економічною злочинністю 
колишнього МВС України потребує невід-
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кладного створення та законодавчого забез-
печення діяльності Служба фінансових роз-
слідувань з розширеними повноваженнями 
щодо протидії фінансовим та іншим еконо-
мічним злочинам. .
На сьогодні ще не досить вдало реа-

лізований принцип правової держави – 
принцип розподілу влади на законодавчу, 
виконавчу і судову, з тим щоб забезпечити 
надійні механізми стримувань і противаг 
проти можливих зловживань, застою, невід-
повідності викликам часу. 
Судова влада має бути максимально неза-

лежною від інших. Відповідно до ст. 128 
Конституції України (в редакції Закону 
України № 1401-VIII від 02.06.2016) «при-
значення на посаду судді здійснюється Пре-
зидентом України за поданням Вищої ради 
правосуддя в порядку, встановленому зако-
ном. 
Відповідно до ст. 3 Закону України «Про 

Вищу раду правосуддя» від 21 грудня 2016 
року № 1798-VІІІ, Вища рада правосуддя, 
в аспектах питань забезпечення незалеж-
ності суддів від інших гілок влади та мінімі-
зації політичного впливу, вносить подання 
про призначення судді на посаду; ухвалює 
рішення про звільнення судді з посади; 
надає згоду на затримання судді чи утри-
мання його під вартою чи арештом; ухвалює 
рішення про тимчасове відсторонення судді 
від здійснення правосуддя тощо. Сьогодні 
йде конкурс на заміщення посад суддів Вер-
ховного суду України. Конкурсанти відомі, 
але склад конкурсних комісій та прозорість 
їх діяльності бажають бути кращими. 
На наш погляд, навряд чи Вища рада 

правосуддя може стати ефективною інститу-
цією, яка може зміцнити принцип незалеж-
ності суддів. Відповідно до оновленої редак-
ції ст. 131 Конституції України Вища рада 
правосуддя складається із двадцяти одного 
члена, з яких десятьох обирає з’їзд суддів 
України з-поміж суддів чи суддів у відставці, 
двох призначає Президент України, двох 
обирає Верховна Рада України, двох – з’їзд 
адвокатів України, двох – Всеукраїнська 
конференція прокурорів, двох – з’їзд пред-
ставників юридичних вищих навчальних 
закладів та наукових установ. Тобто із 21 
члена десятьох будуть зі свого загалу деле-

гувати судді, призначені на посади свого 
часу Президентом України, який до того ж 
призначатиме ще двох. Фактично 12 будуть 
у тій чи іншій формі підконтрольними пре-
зидентській вертикалі влади. З іншого боку, 
можна прогнозувати, що 10 членів, обра-
них з’їздом суддів України, свого часу були 
затверджені довічно на своїй посаді Верхо-
вною Радою України. Якщо до них приєд-
наються ще двоє від парламенту – буде 12 
осіб, певною мірою залежних від законодав-
чої влади. Зважаючи на те, що сама Верхо-
вна Рада, яка перейшла на модель обрання 
за партійними списками і створення коаліції 
більшості, фактично стала політизованою, 
буде важко уникнути й політизації Вищої 
ради правосуддя. 
У розв’язанні даних проблем не вичер-

паний досвід європейських країн. Перехід 
на обрання суддів всенародним голосуван-
ням може стати більш доцільним у сенсі реа-
лізації принципу розподілу влади та забез-
печення незалежності суддів. 
Запропонований новим Законом Укра-

їни «Про судоустрій та статус суддів» моні-
торинг способу життя судді з вимогами 
заповнення різних декларацій, зокрема 
декларацій родинних зв’язків судді (ст. 61), 
які зазвичай стосовно громадян України є 
конфіденційними персональними даними, 
а стосовно судді отримують статус відкри-
тої для загального доступу інформації, до 
того ж шляхом оприлюднення на офіцій-
ному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України, на наш погляд, навряд чи 
може принести користь в аспекті забезпе-
чення незалежності суддів. Можливі факти 
використання такої інформації для тиску на 
суддю, шантажу тощо. Тим більше, в умовах 
«гібридних технологій» персональні дані 
можуть бути використані як терористами 
і банальними бандитами чи злочинними 
організаціями, так і зацікавленими спец-
службами інших держав. Вважаємо, що такі 
приписи закону недоречні й потребують 
змін. Суддя, безумовно, має бути доброчес-
ним, а в держави і суспільства є багато засо-
бів його перевірки. Проте суддя має бути 
й максимально захищеним від поширення 
юридично проблемних матеріалів та мож-
ливого тиску на нього.
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Для забезпечення прав людини 
доцільно запровадити в Україні своїй окре-
мий Національний Суд з прав людини, в юрис-
дикцію якого входив би якраз розгляд позо-
вів людини проти органів державної влади 
України та їх посадових осіб. Національний 
суд з прав людини має створюватись в Укра-
їні на засадах максимального забезпечення 
незалежності суддів від самої влади. Отже, 
на призначення суддів на посади жодна з 
гілок влади не повинна впливати. Тому ско-
ріш за все буде виправданим обрання суддів 
прямими всенародними виборами. 
У правовій державі влада має бути обме-

жена правом, а головний урок історії пока-
зує на те, що вона має бути максимально 
обмежена в можливості довільно міняти 
законодавство задля своєї вигоди. 
Одним із найважливіших кроків на шляху 

державотворення сьогодні та забезпечення 
злагоди в суспільстві є заключення нового 
суспільного договору та прийняття демо-
кратичної Конституції держави шляхом 
всенародного референдуму. Згідно зі ст. 3 
Закону України № 5475-VI від 6 листопада 
2012 року «Про всеукраїнський референ-
дум», одним із предметів всеукраїнського 
референдуму може бути «схвалення нової 
редакції Конституції України, внесення змін 
до Конституції України, скасування, втрату 
чинності чи визнання нечинним закону про 
внесення змін до Конституції України (кон-
ституційний референдум)».
Висновок: Суспільно-політична та пра-

вова криза в Україні обумовлюють необхід-
ність нового суспільного договору громадян 
та влади, прийняття демократичної та юри-
дично виваженої Конституції держави шля-
хом всенародного референдуму, що може 
стати ефективним способом гармонізації 
влади і суспільства. При цьому основний 
Закон держави отримує свою юрисдикцію 
безпосередньо від самого народу і стає вище 
за владу, а влада вже не в змозі змінювати 
його на свій розсуд. Влада має слугувати 
закону, дарованому народом, і забезпечу-
вати верховенство права людини і громадя-
нина. 
При здійсненні конституційної та зако-

нодавчої реформи важливо дотримуватись 
принципу верховенства права, ідеї пра-

вовладдя та розподілу влади, неухильно 
дотримуватись принципів правової дер-
жави, забезпечувати недопустимість зву-
ження існуючих прав і свобод людини при 
прийнятті нових законів. 
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SUMMARY 
The strategic goal of Ukraine is building a 

social legal State. If the goal is to develop social 
legal State then the strategy must include the 
formation of the principles of law, the creation 
of institutions of checks and balances against the 
retreat from the goal.

In the legislation of clean power, it is advisable 
to fi x the rule that a government offi cial, who fi lled 
out a declaration of their income and wealth that 
did not match his wages and other legitimate profi t, 
must be released from any position of the ban to run 
in elective bodies.

In the current legislation do not quite 
successfully implemented the principle of legal state-
the principle of distribution of power into legislative, 
Executive and judicial, in order to provide reliable 
mechanisms of checks and balances against possible 
abuse, of stagnation, inconsistencies challenges of 
time. 

To ensure human rights, it is advisable to 
establish in Ukraine, its single National Court of 
human rights, whose jurisdiction included as time 
consideration of actions of the person against the 
bodies of State power of Ukraine and their offi cials. 

To ensure the independence of the Attorney 
General it is advisable to set the rule that 
appointment to the post will be appropriate to a 
constitutional majority, and release only in the 
application of the Institute of impeachment.

Conclusion. Socio-political and legal crisis 
showed the need for a new social contract of citizens 
and authorities, the adoption of democratic and 
legally sound Constitution State through popular 
referendum, which can be an effective way of 
harmonization of Government and society. 

While the Basic Law of the State, gets its 
jurisdiction directly from the people and becomes a 
higher power, and the authorities are no longer able 
to change it on your own. The authorities should be 
the law, and ensure the rule of law, the person and 
the citizen.

Keywords: rule of law, the constitutional 
process, the referendum, the local government.
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ÐÎËÜ ÄÅÌÎÊÐÀÒÈ×ÍÈÕ ÂÈÁÎÐ²Â 
Ó ÔÎÐÌÓÂÀÍÍ² ÇÀÊÎÍÎÄÀÂ×ÈÕ 

ÎÐÃÀÍ²Â

В статье рассмотрены особенности демо-
кратических выборов в формировании зако-
нодательных органов государства, показано, 
что в условиях формирования демократиче-
ского правового государства усиление влияния 
избирателей на принятие политических ре-
шений особое значение приобретает исследо-
вание роли избирательной системы и выбо-
ров в формировании законодательного органа 
государства, проанализированы основные по-
ложения избирательного законодательства, 
действующего в Украине, подчеркнуто, что в 
настоящее время остается актуальным во-
прос: какой должна быть избирательная си-
стема на очередных выборах Верховной Рады 
Украины: пропорциональной, мажоритар-
ной или смешанной.
Ключевые слова: выборы, избирательная 

система, парламент, народные депутаты 
Украины, коалиция, нормативно-правовая 
база, демократия.

 ²ËÜÍÈÖÜÊÈÉ Ìèõàéëî Ñòåïàíîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, Ãîëîâà 
Âñåóêðà¿íñüêî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ãðîìàäà ³ Çàêîí»

виборчого законодавства, наявності висо-
кого інтересу до виборів як процесу фор-
мування законодавчого органу – Верховної 
Ради України, актуальність організації вибо-
рів значно зростає.

Мета і завдання статті полягають в тому, 
щоб розглянути особливості демократичних 
виборів у формуванні законодавчого органу, 
продовжити пошук оптимальної виборчої 
системи, удосконалення шляхів проведення 
чесних і прозорих виборів без порушень 
законодавства.

Стан наукової розробленості теми забез-
печується певною мірою науковими працями 
М. Ставнійчук, О. Ковальчука, В. Тація, 
В. Тихого, В. Шаповала, В. Алефіренко,-
К. Гладя, В. Журавського та інших. Вказа-
ними та іншими вченими виборча система 
України розглядається як метод своєрідного 
переведення голосів виборців у депутатські 
мандати. Зміни виборчої системи аналізу-
ються ними як забезпечення зменшення чи 
збільшення парламентського представни-
цтва окремих політичних сил, в залежності 
від чого формуються вимоги до виборів та 
виборчої системи.
В умовах сьогодення, при загостренні 

політичної боротьби, зростанні суспільної 
напруги і неприйняття суспільством будь-
яких фальсифікацій виборів невідкладним 
завданням настає необхідність створення 
найоптимальнішої модифікації виборчої сис-
теми, прийнятної для всього електорату.

Постановка проблеми
В Україні за роки незалежності відбу-

валися неодноразові суттєві зміни у право-
вому регулюванні виборів. Фактично під 
кожні чергові вибори змінювалося, допо-
внювалося або приймалося нове виборче 
законодавство. Всі скликання українського 
парламенту обиралися за виборчими зако-
нами, що приймалися напередодні виборів. 
Нині залишається дискусійним питання, 
якою має бути виборча система на відповід-
них виборах: мажоритарною, пропорцій-
ною чи змішаною. В умовах нестабільного 
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Виклад основного матеріалу
Після проголошення Україною неза-

лежності вибори парламенту України про-
водились сім разів. Чергові вибори народ-
них депутатів України мають відбутися 
в 2019 році, якщо політична ситуація не 
ускладниться настільки, що її роз`язати буде 
неможливо тільки шляхом нових достроко-
вих виборів.
В умовах формування демократичної пра-

вової держави, посилення впливу громадян 
на прийняття політичних рішень особливої 
ваги набуває дослідження ролі виборчої сис-
теми та виборів у формуванні органів держав-
ної влади. Як уже зазначалося, в Україні за 
роки незалежності відбулися суттєві зміни у 
правовому регулюванні виборів. Закон Укра-
їни «Про вибори народних депутатів Укра-
їни» став модельним законодавчим актом у 
галузі всього виборчого законодавства. 
В Україні продовжується пошук опти-

мальної виборчої системи, удосконалення 
шляхів проведення чесних і прозорих вибо-
рів. Для того, щоб зрозуміти, як ці зміни 
впливають на систему державного управ-
ління, варто детально проаналізувати сис-
тему норм, за якими формується парламент, 
більшість якого буде формувати уряд. 
В умовах нинішнього українського сус-

пільства виборча система має забезпечити 
повне структурування парламенту, ство-
рення парламентської більшості, стійкість 
і продуктивність якої залежить від кількіс-
ного і якісного складу депутатських фракцій. 
Вагоме значення має також професіоналізм, 
порядність, чесність, відповідальність депу-
татів перед виборцями, що є важливим чин-
ником забезпечення політичної стабільності і 
утвердження демократії. В умовах демократії 
важливу роль відіграє адекватність представ-
ництва виборців у парламенті як окремими 
депутатами, так і депутатським корпусом 
загалом, достатність представництва полі-
тичних меншин тощо [1]. 
Виборча система має сприяти налаго-

дженню відносин між владою і громадян-
ським суспільством, обранню до представ-
ницьких органів дійсно політичної еліти, 
формуванню таких владних органів, що 
працювали б в інтересах суспільства, а не 
задля задоволення вигод окремих груп. При 

обранні виборчої системи вагоме значення 
має врахування таких факторів: необхід-
ність розвитку партій та затвердження такої 
виборчої системи, що стимулювала б зміц-
нення, укрупнення партійних утворень у 
політичному спектрі держави. 

Систему виборчого законодавства в Україні 
у юридичній літературі поділяють на чотири 
групи законодавчих актів [2, с. 38-39]. Безу-
мовно, основу цієї системи становить Консти-
туція України як Основний Закон держави. 
Правовому регулюванню виборів присвя-
чено як окремий розділ Конституції (розділ 
ІІІ «Вибори. Референдум») так і деякі статті 
ІV, V та інших розділів [3]. Другу групу утво-
рюють так звані спеціальні виборчі закони: 
Закон України «Про вибори народних депу-
татів», Закон України «Про вибори Прези-
дента України», Закон України «Про місцеві 
вибори», Закон України «Про Центральну 
виборчу комісію», Закон України «Про дер-
жавний реєстр виборців». До третьої групи 
відносять нормативно-правові акти консти-
туційного законодавства, які безпосередньо 
не регулюють виборчий процес, але без існу-
вання яких неможливе його ефективне здій-
снення: закони України «Про громадянство», 
«Про звернення громадян», «Про громадські 
об’єднання», «Про політичні партії». Чет-
верту групу становлять галузеві законодавчі 
акти суміжних галузей, якими регулюються 
певні процедури виборчого процесу, напри-
клад, норми кримінального, адміністратив-
ного, цивільного законодавства [4, с. 70-71]. 
У сучасних умовах значне місце в регу-

люванні виборчого процесу посідають підза-
конні акти: постанови, протокольні рішення 
ЦВК чи інших центральних відомств. Не 
менш важливе значення мають рішення 
Конституційного Суду України. Що стосу-
ється останнього, В. Тихий справедливо 
наголошує, що під час тлумачення законів 
та Конституції України Конституційний Суд 
має уникати небезпеки підміни законодавця, 
оскільки правова природа тлумачення не 
допускає правотворчої діяльності [5, с. 20]. 
На думку В. Шаповала, кожен первинний 

акт містить положення, що ефективно діяти-
муть тільки в сполученні із вторинним актом, 
який його конкретизує (наприклад, закон  як 
первинний акт, підзаконний акт як вторин-
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ний) [6, с. 7]. Разом з тим дієвість вторинного 
акта багато в чому залежить від якості пер-
винного. Скасування чи часта зміна виборчих 
законів напередодні виборів призводить до 
серйозних проблем у правовому регулюванні 
виборчого процесу як на підзаконному рівні, 
так і в цілому. Тому у певній мірі слушною є 
пропозиція щодо передбачення у виборчих 
законах положення про те, що зміни до вибор-
чого законодавства не можна вносити за рік 
до проведення виборів, а також відміняти їх 
або приймати у новій редакції [4, с. 72]. Мож-
ливо, таке формулювання є занадто катего-
ричним щодо часових меж, але, по суті, має 
досить вагоме значення для стабілізації зако-
нодавчого забезпечення виборчого процесу 
сьогодні. Варто також погодитись із думкою 
дослідників щодо складності виборчих зако-
нів у їх застосуванні, особливо складними 
вони є для пересічних громадян. Нині, при 
внесенні змін, необхідно також враховувати 
сучасний стан соціально-політичного розви-
тку держави, процес формування громадян-
ського суспільства тощо. Одним із шляхів 
такого удосконалення може стати прийняття 
виборчого кодексу, що активно обговорю-
ється у наукових колах, серед політиків та 
юристів-практиків. 
Процес трансформації виборчої системи, 

що застосовується для формування парла-
менту, показує основну її прогалину – від-
сутність наукового підходу до впровадження 
такої системи у правову модель, що існує в 
Україні. За період незалежності України фак-
тично функціонувало шість виборчих законів 
і п’ять виборчих систем. Постійно відбувався 
пошук оптимальної, з погляду законодавця, 
її моделі. Так, наприклад з парламентських 
виборів 1990, 1994, 1998, 2002, 2006 р. р. 
лише вибори 1998-2002 відбувалися за однією 
виборчою системою, але з урахуванням різ-
них законів. Це ще раз підтверджує тезу про 
те, що під кожні вибори фактично створюва-
лась нова виборча система. Однією із причин 
такої ситуації дослідники називають те, що 
виборчі закони є складовою загального, а не 
конституційного законодавства, що дозволяє 
їх змінювати звичайною більшістю голосів. У 
Конституції П’ятої республіки Франції, низку 
положень якої запозичила вітчизняна Кон-
ституція, закріплено норми, які визначають 

виборчу систему, що значно сприяє її стабіль-
ності. Конституційне закріплення виду вибор-
чої системи пропонується і окремими вітчиз-
няними дослідниками [7]. Звичайно, у такій 
пропозиції наявна раціональна ідея. Разом з 
тим в Україні, за відсутності досвіду держав-
ного будівництва, вітчизняного парламента-
ризму, закріплювати таке положення на рівні 
Конституції було недоцільним. Це може стати 
питанням майбутньої стратегії реформування 
Конституції.
Те, наскільки для України важливим 

і проблемним є вибір оптимальної моделі 
виборчої системи, підтверджує і той факт, 
що на виборах у 2002 року під час запрова-
дження виборчої системи змішаного типу 
за пропорційними списками перемогу отри-
мав ліберально-демократичний напрям, а за 
мажоритарними округами – діаметрально 
протилежний, консервативний.

 Як відомо, ефективність пропорцій-
ної виборчої системи вимірюється й тим, 
наскільки партії-переможці на виборах 
можуть сформувати парламентську коалі-
цію і утворити уряд. Складність формування 
останнього залежить від низки чинників, 
але значний негативний вплив може нести 
достатньо висока конфліктність у середовищі 
політичної еліти, що може стати джерелом 
перманентних політичних криз. Тому важ-
ливе значення має аналіз особливостей про-
цесу формування вітчизняної парламент-
ської коаліції. 
Стабільною політичною коаліцією вва-

жають таку парламентську коаліцію, що 
проіснувала відведений для неї учасниками 
термін та досягла поставленої мети. Форму-
вання коаліції – досить складний суспільний, 
політичний та юридичний процес, на який 
вагомий вплив має низка чинників. 
Варто погодитись із думкою тих вчених, 

які відзначають, що українське суспільство 
ще з 90-х років ХХ ст. перебуває у процесі 
трансформації, тобто ситуації майже тоталь-
ної невизначеності суспільних процесів, пра-
вил і структур. Характерними особливостями 
трансформації українського суспільства, 
на думку С. Катаєва, є мінливість, що стала 
фундаментальною його характеристикою; 
актуальні питання геополітики та чіткий 
розподіл політичних уподобань; постійна 
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антикризова риторика у процесі створення 
коаліцій; наявність електорального розколу, 
який чітко простежується по регіонах; так 
звані «клієнт-патрональні» відносини між 
учасниками коаліції, що стають особливо 
актуальними в період кадрових призначень 
[8, с. 57-61].
З правової точки зору вагомим фактором, 

що впливає на процес формування коаліції, 
є чинна нормативно-правова база. Значна 
кількість експертів вказує на недосконалість 
процедур формування парламентської коа-
ліції та принципів функціонування депутат-
ських фракцій [9, с. 26]. Значно знижує ефек-
тивність роботи коаліції відсутність доскона-
лих нормативно-закріплених положень про її 
права, обов’язки та відповідальність. Так, на 
приклад, процес виборчих кампаній із 2002 
по 2007 р. р. свідчить, що жодна із створених 
коаліцій не мала конституційної більшості 
голосів, а середня тривалість її існування 
дорівнювала близько одному року. Тобто 
жодна із них не була політично стабільною, 
що можна констатувати і про нинішню пар-
ламентську коаліцію. 
Відсутність взаємодії між основними 

політичними силами призводила і нині при-
зводить до того, що немає передумов до фор-
мування широкої коаліції, хоча до спроб її 
формування вдаються всі політичні гравці. 
Характерною рисою процесу формування 
вітчизняної коаліції стає те, що період коа-
ліційних переговорів обумовлюється умо-
вами парламентської або політичної кризи. 
Та і сам процес формування коаліції є досить 
довготривалим. Центральним під час пере-
говорів стає питання про розподіл посад, 
оскільки політичні партії прагнуть реалізову-
вати політику через «своїх» людей, призначе-
них на ключові урядові посади. 
Модель виборчої системи беззаперечно 

впливає на позиціювання парламенту в сис-
темі поділу влади і формування механізму 
стримувань і противаг. Мають враховуватись 
система балансу гілок влади, правовий ста-
тус глави держави і уряду. Структурованість 
і кількісні та якісні показники партійної сис-
теми здатні радикально впливати на вибір 
виборчої системи. Так, наприклад, наявність 
значної кількості радикальних партій при 
застосуванні пропорційної системи може при-

вести до їх появи у парламенті із усіма виті-
каючими із цього наслідками. Такі ж наслідки 
може мати і поява полярно протилежних 
політичних партій. Спосіб формування уряду 
і парламентської більшості є результатом 
форми державного правління і системи поділу 
влади. Як засвідчив досвід 2006-2008 р.р., 
жорсткі норми про коаліцію і пропорційну 
систему хоча й мали позитивні наслідки, але 
й одночасно породили низку конфліктів: роз-
пуск парламенту, численні звернення до Кон-
ституційного Суду, політичну нестабільність і 
фактично політичну кризу. 
Стабільне виборче законодавство перед-

бачає визначення типу виборчої системи, 
найоптимальнішої для держави за існую-
чого характеру співвідношення політичних 
сил, типу партійної системи, рівня розвитку 
демократичних інститутів, громадянського 
суспільства. Крім того, процес проведення 
виборів досить тісно пов’язаний із особли-
востями виборчих технологій, які застосову-
ються під час виборчих кампаній. 
Політична реформа в Україні набула 

постійного характеру. Сучасний стан полі-
тичної системи в державі вказує на необхід-
ність удосконалення не лише законодавчої 
бази, а й зміни політико-культурних тради-
цій українського народу. Потребує пере-
осмислення відношення до держави і дер-
жавної влади. Оскільки державні інститути 
сприймаються протягом тривалого часу 
досить негативно, спостерігається досить 
низький рівень довіри до них, а вже з цих 
позицій вони не можуть вважатися повністю 
легітимними. Парламент не відображає у 
повній мірі рівень довіри, уподобання і праг-
нення усього населення. Це відбувається й 
тому, що фактично суспільство віддає голоси 
не за політичні сили, а соціальні міфи, які 
озвучують політичні лідери. Але прийшовши 
до влади, досить часто політичні сили в пар-
ламенті ведуть протилежну політику тій, що 
була озвучена їх політичними лідерами. Тому 
парламент і не виконує одну із своїх головних 
функцій – досягнення соціально-політичної 
стабільності та представництва інтересів, а 
навпаки – стає джерелом соціальної напруги. 
Разом з тим парламент в Україні і у попере-
дні роки, і нині має виконувати досить важ-
ливе завдання: створення законодавчої бази 
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для проведення реформ. Ще наприкінці 80-х 
років ХХ ст.. Р. Дарендорф описав меха-
нізм переходу тоталітарного суспільства до 
демократії. Запропонований ним алгоритм 
складався із трьох періодів: перший – час 
правника (вироблення правових засад май-
бутнього суспільства); другий період – час 
економіста (закладення економічних основ 
нового суспільства, що має тривати не менше 
6-ти років); третій – час громадянина (фор-
мування громадянського суспільства, часо-
вий проміжок вказаного періоду становить 
60 років) [10, с. 88].
Як свідчить практика, Українська дер-

жава має у вказаних позиціях і вагомі успіхи, 
і серйозні прорахунки. Як у попередні 
роки, так і нині спостерігаються проблеми, 
пов’язані із кризовими явищами у всіх сфе-
рах життя. Спроби виправити проблеми у 
одній сфері приводять до загострення ситу-
ації в іншій. Крім того, Верховна Рада Укра-
їни і нині не є тією інституцією, що здійснює 
свою діяльність на кращих традиціях наро-
довладдя, законотворчості для блага усього 
суспільства. Взнаки дається і відсутність ста-
лих традицій парламентаризму. Так, Верхо-
вна Рада І та ІІ скликань діяли в умовах всев-
ладдя рад, за якого парламент з фактично 
здійснював виконавчі повноваження, зосе-
редивши у своїх руках усю повноту влади. 
Парламент ІІІ, ІV скликань працював в умо-
вах системного тиску з боку глави держави. 
Представницькі функції нівелювались шля-
хом застосування адмінресурсу в мажоритар-
них округах та тиску на депутатський корпус. 
Законодавча діяльність парламенту носила 
несистемний характер, не завжди мала під-
тримку з боку уряду та президента. 
Ситуація дещо покращилась в ході кон-

ституційних змін 2004 року. Цьому сприяло 
проведення виборів за пропорційною систе-
мою, посилення права щодо формування і 
контролю за діяльністю уряду, солідарна від-
повідальність парламентської коаліції з уря-
дом тощо [11, с. 9].
На думку дослідників, саме у вказаний 

період були сформовані досить сприятливі 
умови для розвитку парламентаризму: раці-
ональна законодавча діяльність, адекватне 
результатам голосування волевиявлення, 
представництво, практично ідеальна сис-

тема стримувань і противаг. Але на практиці 
почала складатися ситуація, коли суспільство 
отримало представництво великих фінан-
сово-політичних груп з харизматичними 
лідерами, але відсутністю реальних програм 
соціально-економічного і суспільно-політич-
ного розвитку. Крім того, пропорційна сис-
тема із закритими списками привела до зву-
ження суспільного представництва в парла-
менті, нівелювання принципу територіаль-
ного представництва. Натомість він заміню-
вався принципом партійно-кланового пред-
ставництва, що не враховувало наявність 
ідеологічних партій із розвиненою внутріш-
ньопартійною демократією та послідовною 
програмою. Реально в Україні під час виборів 
спостерігався конкурс обіцянок політичних 
лідерів, які не може виконати жоден уряд. 
Головним критерієм потрапляння у партій-
ний список ставав фінансовий внесок. Фак-
тично списки формувалися лідерами та спон-
сорами партій. Іншою досить негативною 
тенденцією стало закриття каналів еліт, що 
проявилося у реальному відриві парламенту 
від суспільства. У свій час перші незалежні 
вибори в Україні засвідчили, що громадяни 
бажають бачити депутатів, які відійшли від 
пострадянського тоталітаризму та бажають 
проводити реформи. Це підтвердили вибори 
І, ІІ скликань, за якими відповідно 92 і 95 % 
депутатів було обрано вперше. Разом з тим з 
1998 року почала простежуватися тенденція 
до скорочення кількості депутатів, які обрані 
вперше: на 18 % ІІІ скликання, 24% наступне 
скликання.
На думку вчених, причину трансформа-

ції категорії «депутати, обрані вперше» варто 
шукати у законодавчо визначених механізмах 
пропорційних виборів. Пропорційні вибори 
2007 року дали оновлення складу Верховної 
Ради України лише на третину. Спостеріга-
лася тенденція реалізації парламентом кор-
поративних інтересів окремих елітних груп. 
Виборці почали переконуватися у тому, що 
парламент поступово перетворювався на 
орган колективної безвідповідальності, що 
можна спостерігати і нині, що, безумовно, під-
риває рівень довіри населення. 
У сучасних умовах парламенту важливо 

переглянути сутність його призначення, 
його внутрішній потенціал є досить нероз-
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виненим. Мова йде про його роль в інте-
грації населення, врегулювання конфліктів 
між політичними гравцями, налагодження 
підтримки з боку населення, його довіри 
до нових інститутів влади. Зміни мають від-
бутися у суспільній свідомості, політичній і 
правовій культурі суспільства, за яких насе-
лення разом із усіма недоліками парламенту 
усвідомлюватиме необхідність його функціо-
нування у політичному житті держави.
Аналізуючи тенденції розвитку вітчиз-

няного парламенту, дослідники відзначають 
позитиви його інституційних змін: удоскона-
лення законодавчого процесу, інфраструк-
тури комітетів і комісій, прозорість у роботі 
тощо. Разом з тим серйозними проблемами 
залишаються проблеми слабких партій, 
недовіра як у самому парламенті, так і з боку 
населення, а це, у свою чергу, проблема легі-
тимності та структуризації вітчизняного пар-
ламенту, формування депутатського корпусу 
тощо. Щодо останнього, то варто визначити і 
охарактеризувати його поетапне формування. 
Суть першого етапу полягає у поширенні 

в інформаційному просторі інформації, що 
є неодмінною складовою виборів народних 
депутатів: удосконалення та формування 
нового виборчого законодавства, акценту-
вання уваги на позитивних сторонах пар-
ламентаризму. Другий етап полягає у його 
структуризації. Як свідчить парламентська 
практика, найбільший політичний резонанс 
викликають процедурні питання форму-
вання персонального складу комітетів Вер-
ховної Ради України, обрання Голови Верхо-
вної Ради України, доповідь Голови Верхо-
вної Ради попереднього скликання про стан 
законодавчої роботи, заслуховування допо-
віді підготовчої депутатської групи тощо. На 
цьому етапі формування парламенту про-
блемною є процедура формування керівни-
цтва, що передбачає проведення перегово-
рів, погодження інтересів, що часто відбува-
ється за лаштунками прозорості. 
Третій етап становлення депутатського 

корпусу полягає у здійсненні народними депу-
татами законодавчої, бюджетної, контрольної 
та інших функцій. Цей процес багато у чому 
зумовлюється боротьбою за повноваження 
між політичними інститутами державної 
влади, спробою послабити законодавчу владу 

на противагу прагненням зміцнити парламент 
з метою посилення його впливу на всі сфери 
життєдіяльності держави і суспільства.
У цьому напрямку дискусійною довгий 

час залишалася проблема однопалатності 
та двопалатності парламенту. Час від часу 
вона була предметом активних обговорень 
як серед політиків, так і науковців. У свій час 
В. Журавський досить детально обґрунту-
вав переваги та недоліки двопалатності для 
вітчизняного парламенту. До переваг ним 
віднесено змагальність палат стосовно одна 
одної у процесі підготовки законів, збалансу-
вання політичних різновекторних сил у пар-
ламенті, створення умов для конструктив-
ного прийняття рішень. До недоліків ученим 
віднесено можливе ускладнення законодав-
чої процедури розробки і прийняття рішень, 
посилення авторитарних методів управління 
через переведення процесу прийняття полі-
тичних рішень на рівень виконавчої влади 
через громіздкість функціонування парла-
менту в цілому. Не виключає автор і заго-
стрення політичного протистояння між 
палатами парламенту [12, с. 153].
Варто враховувати, що ефективна робота 

більшості можлива за умови інституціювання 
на чітко визначеній правовій основі. Спроби 
політичного тиску на неї несуть загрозу роз-
паду, протистояння, загострення боротьби 
щодо впливу на формування уряду тощо.
Про потребу підвищення інституційності 

вітчизняного парламенту наголошено і в 
доповіді, підготовленій Місією європейського 
парламенту з оцінки потреб під головуван-
ням Пета Кокса. У Меморандумі про взаємо-
розуміння між Верховною Радою та європар-
ламентом про спільні рамки парламентської 
підтримки від 3 липня 2015 року визначено 
такі пріоритети: забезпечення ефективності 
використання конституційних функцій Вер-
ховної Ради: законодавчої, контролюючої та 
представницької; підвищення якості україн-
ського парламентаризму; підвищення про-
зорості, передбачуваності, ефективності та 
відкритості процесу роботи Верховної Ради; 
реалізація Угоди про асоціацію між Украї-
ною та ЄС [13, с. 5].
Деякі пропозиції Місії європейського пар-

ламенту на даний час є неприйнятними для 
українського парламенту, виходячи із його тра-



18Ïðàâî.ua ¹ 2, 2017

Òåîð³ÿ, ³ñòîð³ÿ äåðæàâè ³ ïðàâà, êîíñòèòóö³éíå ïðàâî

дицій, особливостей українського політикуму 
тощо. Перш за все мова іде про відмову від фор-
мату прийняття рішень більшістю депутатів 
від конституційного складу (мінімум 226 голо-
сів). Замість цього запропоновано прийняття 
законів відносною більшістю, що, на думку 
європейців, буде стимулювати депутатів бути 
присутніми на засіданнях і проявляти більшу 
зацікавленість до законодавчої роботи. Разом з 
тим це може привести до спотворення прин-
ципу парламентаризму як влади більшості, 
нівелювання коаліції. Особливо це небезпечно 
в ситуаціях, коли для проведення «потрібних» 
голосувань буде достатньо набрати кворум і 
залучити так званих «своїх» депутатів. Таку 
тенденцію можна спостерігати у роботі ниніш-
нього парламенту. Вказані підходи можуть 
посилити реальність парламентської корупції 
особливо у світлі розгляду таких принципових 
питань, як особливий статус Донбасу, скасу-
вання мораторію на продаж землі, проведення 
приватизації тощо. І хоча у рекомендаціях вка-
зується, що для прийняття особливих законів 
буде застосовуватись класична більшість, але 
абсолютно незрозуміло, що розуміється під 
особливими законами.
Викликає певні застереження і пропози-

ція закритості проведення такої парламент-
ської процедури, як погоджувальна рада, 
засідання якої рекомендується не транслю-
вати у прямому ефірі, оскільки це провокує 
деяких депутатів піаритись перед вибор-
цями. Публічність засідань погоджувальної 
ради видається відверто викликовою. 
Загальновідомо, що як для більшості 

країн Європи, так і самого європарламенту, 
відкритість у роботі характеризується віль-
ним доступом громадян у будівлі законо-
давчих органів. Про таку рекомендацію для 
України чомусь не йдеться.
Європарламентарі, відзначаючи непро-

дуктивність роботи Верховної Ради, наголо-
шували, що лише 7 % від поданих законо-
проектів приймаються, пропонують скоро-
тити кількість комітетів із 27 до 18 і виносити 
на розгляд парламенту лише пріоритетні 
та досконало підготовлені законопроекти. 
Зменшення кількості комітетів має знизити 
потік законопроектів, та дискусійним зали-
шається питання, як це вплине на якість їх 
прийняття. Не менш актуальною як для укра-

їнського суспільства, так і європарламентарів 
є проблема парламентської дисципліни. Із 
бійками та хуліганськими діями українських 
депутатів місія Кокса пропонує боротися за 
допомогою фінансових штрафів і введенням 
парламентських приставів, які мають спо-
стерігати за порядком і за командою голо-
вуючого припиняти ці порушення. У цьому 
простежується певна раціональність. Разом 
з тим авторами пропозицій не враховані як 
окремі правові норми, так і вітчизняні реа-
лії. Так, введення штрафів буде актуальним 
тоді, коли депутатська зарплата є не просто 
формальністю, а основним джерелом доходу 
парламентаря, чого не скажеш про більшість 
українських депутатів. Пропозиція силового 
стримування порядку, безумовно, суперечи-
тиме ст. 80 Конституції України про депутат-
ську недоторканість. 
Крім того, не варто забувати й про таку 

вітчизняну реальність, як блокування три-
буни як інколи останню можливість опози-
ції відстояти свої погляди. Такі заходи вже 
стали історичною практикою вітчизняного 
парламентаризму і часто мали позитивні 
результати. Зрозуміло, що це далеко неіде-
альний підхід до вирішення проблем, хоча і 
не найбільш негативний. Звичайно, такі про-
блеми варто вирішувати у правовому полі, 
прийнявши закон про статус парламент-
ської опозиції, чого давно чекають як самі 
депутати, так і українське суспільство. Адже 
у вітчизняному законодавстві практично не 
обговорюються статуси опозиційної та прав-
лячої партій, не відпрацьовано механізм вза-
ємодії владних структур і опозиції.

Висновок
Як бачимо, інститут виборів і виборчого 

права в Україні донині перебуває на етапі 
становлення. Законодавець врешті має 
вирішити такі нагальні питання, як якнай-
повніша реалізація волі громадян на основі 
виборчого законодавства, підвищення 
ефективності виборчого процесу, сприяння 
утвердженню авторитету політичних партій, 
структурування парламенту, сприяння полі-
тичній структурованості суспільства, забез-
печення обрання стійкої парламентської 
більшості, що спроможна створити дієвий 
уряд і взяти відповідальність за роботу Вер-
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ховної Ради України. Без вирішення вказа-
них завдань Україна буде позбавлена повно-
цінного політичного розвитку, головними 
показниками якого є розвиток політичної 
системи, громадянського суспільства і право-
вої держави.
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SUMMARY 
The article deals with the peculiarities of 

democratic elections in shaping the legislative 
organs of the state, it is shown that the formation of 
a democratic state, the growing infl uence of voters 
in the political decisions of special importance 
acquires study the role of the electoral system and 
elections in the formation of the legislative body 
of the state, analyzed the main provisions of the 
electoral law, existing in Ukraine, emphasized 
that now remains questionable what should be the 
electoral system at the next parliamentary elections 
Ukraine: the proportional, majority or mixed.

Key words: elections, electoral system, 
parliament, people’s deputies of Ukraine, coalition, 
normative-legal base, democracy.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуті особливості демокра-

тичних виборів у формуванні законодавчих 
органів держави, показано, що в умовах форму-
вання демократичної правової держави, поси-
лення впливу виборців на прийняття політич-
них рішень особливої ваги набуває дослідження 
ролі виборчої системи та виборів у формуванні 
законодавчого органу держави, проаналізовано 
основні положення виборчого законодавства, 
чинного в Україні, підкреслено, що нині зали-
шається актуальним питання якою має бути 
виборча система на чергових виборах Верховної 
Ради України: пропорційною, мажоритарною 
чи змішаною.
Ключові слова: вибори, виборча система, 

парламент, народні депутати України, коалі-
ція, нормативно-правова база, демократія.
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ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂ² ÇÀÕÎÄÈ 
Ç ÓÄÎÑÊÎÍÀËÅÍÍß ÏÎÐßÄÊÓ 

²ÍÎÇÅÌÍÎÃÎ ²ÍÂÅÑÒÓÂÀÍÍß Â ÓÊÐÀ¯Í²

В статье рассмотрено состояние инвести-
ционной деятельности в Украине, охаракте-
ризовано нормативно-правовое регулирование 
инвестирования, показаны мероприятия руко-
водства Украинского государства по усовершен-
ствованию порядка привлечения и реализации 
инвестиций, устранению барьеров и корруп-
ционных рисков в инвестиционном процессе, 
созданию благоприятного инвестиционного 
климата в Украине. Осуществление политики 
поощрения привлечения иностранного капи-
тала, применение государственной системы 
регулирования притока прямых иностранных 
инвестиций, упрощение порядка оформления 
поступлений и использования иностранных 
инвестиций, устранение громоздкого процесса 
государственной регистрации дают возмож-
ность наращивания притока иностранных 
инвестиций в Украину. 
Ключевые слова: инвестирование, прямые 

иностранные инвестиции, прямые иностран-
ные инвестиции, субъекты инвестирования, 
административно-правовое регулирование, га-
рантии инвесторам, усовершенствование.

 ÑÂ²ÒËÈ×ÍÀ Þë³ÿ Îëåêñàíäð³âíà - êàíäèäàò íàóê ç äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ, 
ãîëîâà Õàðê³âñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

тиційної діяльності, але питання удоскона-
лення правової бази інвестування залиша-
ються актуальними.

Мета і завдання статті полягають у 
тому, щоб розглянути загальний стан інвес-
тиційної діяльності та шляхи удоскона-
лення правової та організаційної бази для 
підвищення дієздатності механізмів забез-
печення сприятливого інвестиційного клі-
мату в Україні.

Наукова розробленість питання адмі-
ністративно-правових заходів з удоско-
налення правової та організаційної бази 
інвестування в Україні певною мірою забез-
печена дослідженнями Носової О.В., Бан-
дурки О.М., Райніна І.Л., Лекаря С.І., Біло-
уса О.Г., Лук’яненко Д.Г., Головченко О.М.. 
Кучеренко О.Ю., Жорнокуя Ю.М., Мико-
лаєнко С.С., Шевченко О.М. Враховуючи 
наявність певної кількості досліджень адмі-
ністративно-правового забезпечення інвес-
тиційної діяльності, слід також вказати на 
необхідність додаткового вивчення умов та 
причин, гальмуючих інвестиційні процеси в 
Україні та заходів з їх подолання.

Виклад основного матеріалу
В Україні створене правове поле для 

інвестиційної діяльності, включаючи і пряме 
іноземне інвестування. Законами України 
визначений порядок та умови інвестування, 
економічні та адміністративно – організа-
ційні засади реалізації державної інвестицій-

Вступ
Україна має в цілому розвинуте пра-

вове поле для інвестування, в тому числі й 
іноземного, але окремі умови іноземного 
інвестування залишаються перешкодою 
для подальшого більш ефективного розви-
тку іноземного інвестування. У 2014 – 2017 
роках Українська держава вжила низку 
заходів організаційно-правового характеру з 
метою створення належних умов для інвес-



21

Ñâ³òëè÷íà Þ.Î. - Àäì³í³ñòðàòèâíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ç óäîñêîíàëåííÿ ïîðÿäêó...

ної політики, гарантії діяльності суб`єктів 
інвестування.
Особливістю сучасного економічного 

розвитку є світова глобалізація, яка здійсню-
ється в умовах світової фінансової кризи.

«Глобалізація дозволяє відкрити ринки, 
забезпечити використання іноземних інвес-
тицій, технологій, що створює можливості 
для модернізації.
В основі глобалізації лежить процес 

суспільного розподілу праці, який сприяє 
по глибленню зовнішніх і внутрішніх 
зв`язків між компаніями, фірмами і підпри-
ємствами. Глобалізація представляє собою 
комплексний процес, характерний перехо-
дом до якісно нового ступеня інтернаціона-
лізації господарчого життя»[1].
Глобалізація забезпечує взаємний обмін 

і взаємозв`язок між державами, корпора-
ціями, фірмами, підприємствами, приват-
ними особами – підприємцями, іншими 
суб`єктами господарювання. Глобалізація є 
рушійною силою в процесах міжнародного 
об`єднання, розвитку стабільних економіч-
них зв`язків, розширенням міжнародного 
ринку, вільного переміщення капіталу і 
робочої сили, спрямування фінансових пото-
ків у різні галузі економіки, зростання між-
народного досвіду технологіями, модерні-
зації виробництва. Успіх у здійсненні вище-
вказаних процесів залежить, насамперед, 
від двох факторів, а саме наявності норма-
тивно-правового забезпечення і фінансової 
забезпеченості, зокрема, прямих іноземних 
інвестицій. 
Правове регулювання іноземних інвес-

тицій існує як на міжнародному, так і на 
внутрішньому рівнях і може здійснюватись 
посередництвом як регіональної, так і уні-
версальної уніфікації.

«У більшості випадків таке регулювання 
здійснюється шляхом заключення двосто-
ронніх угод про захист капіталовкладень або 
про запобігання подвійного оподаткування. 
Причина поширення двохсторонніх угод 
полягає в тому, що двом державам буває 
легше забезпечити однакове регулювання 
таких питань, як визначення кола інвесто-
рів, допуск іноземних фізичних і юридич-
них осіб до господарської діяльності, вста-
новлення певного режиму для іноземних 

інвесторів порівняно з вирішенням таких 
питань шляхом загальних домовленостей 
різних країн, враховуючи їх правові пози-
ції»[2].
У якості ефективних заходів по збіль-

шенню притоку іноземних інвестицій в 
Україну можна виділити:

- належне законодавче забезпечення 
державних гарантій захисту прав іноземних 
інвесторів і практична їх реалізація;

- лібералізація законодавства про іно-
земні інвестиції, усунення перепон в оформ-
ленні іноземних інвестицій;

- підвищення інвестиційної прива-
бливості країни, створення благоприємного 
інвестиційного клімату в суспільстві і дер-
жаві.
Здійснення політики заохочення залу-

чення іноземного капітала, застосування 
державної системи регулювання притоку 
прямих іноземних інвестицій, спрощення 
порядку оформлення надходжень та вико-
ристання іноземних інвестицій, усунення 
громіздкого процесу державної реєстрації 
прямих іноземних інвестицій та звітності 
покращили інвестиційний клімат в Укра-
їні, що дало можливість наростити надхо-
дження іноземного капіталу в Україну.
За даними Держстату, у 2016 році в еко-

номіку України іноземними інвесторами 
вкладено 4405,8 млн.дол. США прямих 
інвестицій (акціонерного капіталу) проти 
3763,7 млн.дол.США у 2015 році.
Інвестиції спрямовуються, перш за все, у 

вже розвинені сфери економічної діяльності.
Станом на 31.12.2016 найвагоміші обсяги 

надходжень прямих інвестицій із загаль-
ної суми в 37 655,5 млн. дол. США були 
спрямовані до установ та організацій, що 
здійснюють фінансову та страхову діяль-
ність –10 324,4 млн.дол.США та підприємств 
промисловості – 9 550,2 млн.дол.США.
До основних країн-інвесторів належать 

Кіпр –9691,6 млн.дол.США, Нідерланди – 
5753,9 млн.дол.США, Велика Британія – 
2046,3 млн.дол.США, Віргінські Острови 
(Брит.) –1766,5 млн.дол.США, Німеч-
чина – 1606,6 млн.дол.США і Швейцарія – 
1467,3 млн.дол.США. 
При загальному зростанні обсягів пря-

мих іноземних інвестицій вони в розподілі 
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капітальних інвестицій (за джерелами фінан-
сування) складають лише 2,9%[3].
У той же час Україна стала привабливою 

для іноземного інвестування, вона є достат-
ньо інтегрованою у світове господарство, 
дотримується міжнародних економічних 
угод і здійснює ряд заходів з підвищення 
захисту іноземних інвестицій на території 
країни. Урядом України підписано, а Верхо-
вною Радою України ратифіковано міжуря-
дові угоди про сприяння та взаємний захист 
інвестицій більше ніж 70 країнами світу. 
Верховна Рада України ратифікувала 

Вашингтонську Конвенцію 1965 року про 
порядок вирішення інвестиційних спорів 
між державами та іноземними особами, яка 
вирішила проблеми розв`язання спорів 
України з іноземними інвесторами[4]. 
Взаємодію комісій, які можуть створю-

ватись органами виконавчої влади та міс-
цевого самоврядування з метою сприяння 
досудового врегулювання спорів з інвесто-
рами і які діють як консультаційно-дорадчі 
органи, забезпечують положення постанови 
Кабінету Міністрів України «Про заходи 
щодо вдосконалення роботи органів вико-
навчої влади з інвесторами»[5].
На території України до іноземних інвес-

торів застосовується національний режим 
інвестиційної діяльності, що ставить іно-
земних інвесторів у рівні умови діяльності 
з вітчизняними суб`єктами інвестування. 
Українське законодавство гарантує, що іно-
земні інвестиції в Україні не підлягають 
націоналізації.
Розвиток України за сучасних умов умов 

реформування економічних відносин потре-
бує дійового державного регулювання інвес-
тиційних процесів. Державі належить про-
відна роль у створенні економічних стиму-
лів, гарантій інтересів інвесторів, умов полі-
тичної, економічної, оборонної, екологічної 
безпеки, зацікавленості суб’єктів господарю-
вання та всіх громадян в економічному зрос-
танні. Пожвавлення інвестиційної актив-
ності на внутрішньому ринку, залучення іно-
земних інвесторів вкрай необхідні для ста-
білізації економіки. Розвиток інвестиційних 
процесів у різних секторах української еко-
номіки в 2016-2017 роках набув нових обер-
тів. Головною метою місцевого економічного 

розвитку є підвищення рівня та якості життя 
населення, що можливе при широкому залу-
ченні внутрішніх та іноземних інвестицій. 
Саме успішні інвестиційні проекти здатні 
забезпечити зростання обсягів виробни-
цтва продукції та надання послуг, збільшити 
кількість якісних робочих місць, підвищити 
податковий потенціал території, сприяти 
зростанню добробуту громади. Залучаючи 
іноземні інвестиції, необхідним є й забезпе-
чення їх захисту, що відображаються у ство-
ренні правових гарантій [6].
В Україні реалізується низка заходів, що 

сприятимуть стабільному розвитку еконо-
міки держави та інвестиційної діяльності, 
зокрема, з метою спрощення порядку залу-
чення іноземних інвестицій та усунення 
можливостей корупційних діянь при їх дер-
жавній реєстрації Верховна Рада України 
у 2016 році прийняла Закон України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо скасування обов`язковості 
державної реєстрації іноземних інвести-
цій»[7].
Україна приєдналася до Декларації про 

міжнародні інвестиції і багатонаціональні 
підприємства. Між Кабінетом Міністрів 
України та Організацією економічного спів-
робітництва та розвитку у зв`язку з цим 
підписано відповідну Угоду (у формі обміну 
листами), чим Україна заявила не тільки про 
визнання Декларації про міжнародні інвес-
тиції, а й відповідних Рекомендацій та про-
цедурних рішень Ради Організації економіч-
ного співробітництва та розвитку.
Приєднання України до Декларації 

організації економічного співробітництва і 
розвитку (ОЕСР) про міжнародні інвестиції 
і багатонаціональні підприємства та набуття 
членства в Інвестиційному комітеті ОЕСР 
надає суттєві переваги для країни, а саме:

· свідчитиме про запровадження Укра-
їною міжнародних стандартів здійснення 
інвестиційної діяльності;

· сприятиме залученню прямих іно-
земних інвестицій шляхом усунення обме-
жень щодо секторів, у яких іноземне інвес-
тування заборонено та забезпечення наці-
онального режиму для транснаціональних 
корпорацій (далі – ТНК) відповідно до сис-
теми розвитку міжнародних стандартів у 
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регулюванні відносин ТНК із країнами, що 
приймають їхні інвестиції;

· сприятиме поліпшенню конкурент-
ного середовища та впливу на впровадження 
та розповсюдження інновацій;

· сприятиме реалізації принципів та 
стандартів соціальної відповідальності біз-
несу згідно з керівними принципами ОЕСР 
щодо ведення відповідального бізнесу[3].
Кабінет Міністрів України створив Офіс 

із залучення та підтримки інвестицій, затвер-
дивши відповідною постановою Положення 
про Офіс із залучення та підтримки інвести-
цій[8].
У Положенні про Офіс із залучення та 

підтримки інвестицій основними завдан-
нями Офісу визначено:

- створення механізму підготовки та 
реалізації інвестиційних проектів за принци-
пом «єдиного вікна» для забезпечення ефек-
тивності взаємодії з інвесторами, які діють в 
Україні та активного залучення інвестицій, 
а також забезпечення співпраці державних 
органів та органів місцевого самовряду-
вання, спрямованого на створення сприят-
ливого інвестиційного клімату в Україні;

- забезпечення координації дій орга-
нів виконавчої влади з метою вирішення 
проблемних питань, що виникають під час 
здійснення інвестицій в економіку України;

- підготовка пропозицій щодо фор-
мування і реалізації інвестиційного потен-
ціалу України, підтримки пріоритетних 
інвестиційних проектів, поліпшення інвес-
тиційного клімату в Україні, забезпечення 
захисту прав інвесторів; визначення шляхів, 
механізмів та способів вирішення проблем-
них питань, що виникають під час реалізації 
інвестиційних проектів; підвищення ефек-
тивності діяльності центральних і місцевих 
органів виконавчої влади щодо взаємодії з 
інвесторами; удосконалення нормативно-
правової бази з відповідних питань.
Особливу роль в ефективному здійсненні 

державної інвестиційної політики має вико-
нати Національна інвестиційна рада, ство-
рена згідно з Указом Президента України[9].
Основними завданнями Ради є: розро-

блення пропозицій щодо стимулювання та 
розвитку інвестиційної діяльності в Укра-
їні, формування привабливого інвестицій-

ного іміджу України, у тому числі з ураху-
ванням найкращої міжнародної практики; 
сприяння формуванню основних напрямів 
державної політики щодо поліпшення інвес-
тиційного клімату в Україні; напрацювання 
пропозицій щодо стратегічних напрямів 
розвитку інвестиційного потенціалу Укра-
їни, стимулювання іноземних та національ-
них інвестицій у розвиток економіки дер-
жави; вивчення ініціатив та потенційних 
пропозицій щодо інвестиційних проектів, 
а також практики взаємодії суб’єктів інвес-
тиційної діяльності з державними орга-
нами; аналіз та узагальнення проблем, які 
перешкоджають інвестуванню в економіку 
України, підготовка пропозицій щодо шля-
хів їх вирішення, зокрема щодо заходів зі 
сприяння захисту прав інвесторів; участь в 
опрацюванні проектів актів законодавства з 
питань інвестиційної діяльності.
Продовжується робота з удосконалення 

нормативно-правової бази, регламентуючої 
інвестиційну діяльність України.
Так, з метою приведення положень нор-

мативно-правових актів у відповідність із 
Законом України «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо усунення регу-
ляторних бар’єрів для розвитку державно-
приватного партнерства та стимулювання 
інвестицій в Україні» розроблено такі нор-
мативно-правові акти:

-  постанова Кабінету Міністрів Укра-
їни «Про внесення змін до Порядку прове-
дення конкурсу з визначення приватного 
партнера для здійснення державно-приват-
ного партнерства щодо об’єктів державної, 
комунальної власності та об’єктів, які нале-
жать Автономній Республіці Крим і Порядку 
проведення аналізу ефективності здійснення 
державно-приватного партнерства»[10];

-  розроблено та подано до Верховної 
Ради України проект Закону України «Про 
внесення змін до Бюджетного кодексу Укра-
їни щодо забезпечення можливості взяття 
довгострокових бюджетних зобов’язань у 
рамках державно-приватного партнерства»;

-  Міністерством економічного розви-
тку України разом з Європейським банком 
реконструкції і розвитку (ЄБРР) та консорці-
умом консультантів, який очолює провідна 
міжнародна юридична компанія Hogan 
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Lovells, розпочато роботу щодо реформу-
вання українського концесійного законодав-
ства. Головною метою зазначеної співпраці є 
систематизація чинних законів України, які 
регулюють здійснення концесійної діяль-
ності, та гармонізація із законодавством про 
державно-приватне партнерство (ДПП) 
з імплементацією кращого міжнародного 
досвіду. З цією метою Мінекономрозвитку 
створено Міжвідомчу робочу групу з рефор-
мування концесійного законодавства із залу-
ченням представників центральних органів 
виконавчої влади (ЦОВВ), народних депута-
тів, ради бізнес-омбудсмена. 
З метою приведення у відповідність 

положень Закону України “Про інвести-
ційну діяльність” із Законом України “Про 
внесення змін до Бюджетного кодексу Укра-
їни щодо державних інвестиційних проек-
тів”, удосконалення механізму державної 
підтримки інвестиційних проектів, забезпе-
чення моніторингу інвестиційних проектів, 
які реалізуються із залученням коштів дер-
жавного бюджету Верховною Радою Укра-
їни у 2016 році в першому читанні прийнято 
за основу проект Закону України “Про вне-
сення змін до Закону України “Про інвести-
ційну діяльність” (щодо державних інвести-
ційних проектів).
Нормами Митного кодексу України 

(стаття 287) передбачено звільнення від 
сплати ввізного мита товарів, які ввозяться 
іноземними інвесторами на строк не менше 
трьох років з метою інвестування на підставі 
зареєстрованих договорів (контрактів) або 
як внесок іноземного інвестора до статут-
ного капіталу підприємства з іноземними 
інвестиціями. 
Розмитнення товарів іноземних інвесто-

рів здійснюється у першочерговому порядку.
Започатковано на постійній основі діалог 

з бізнесом для врегулювання проблемних 
питань з інвесторами – щоквартальні робочі 
зустрічі за участю представників міністерств 
та бізнесу.
З метою удосконалення нормативно-

правового регулювання інвестиційної діяль-
ності, в тому числі й іноземного, Урядом 
удосконалено порядок розрахунку концесій-
них платежів[11], впроваджено міжнародну 
практику підготовки проектів державно-

приватного партнерства в частині визна-
чення механізмів справедливого розподілу 
ризиків між державним та приватним парт-
нерами[12], спрощено Порядок надання 
приватним партнером державному парт-
неру інформації про виконання договору, 
укладеного в рамках державно-приватного 
партнерства[13]. 
Верховна Рада України з метою ство-

рення більш ефективних механізмів для 
співробітництва між державою і територі-
альними громадами (державними партне-
рами) та приватними партнерами в рамках 
державно-приватного партнерства при-
йняла Закон України «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо усунення регу-
ляторних бар’єрів для розвитку державно-
приватного партнерства та стимулювання 
інвестицій в Україні»[14].

Висновки
Інвестування в економіку України є 

потребою сучасного розвитку держави і 
перспективою зростання соціально-еконо-
мічного і морально-політичного потенціалу 
держави і суспільства. В Україні створено 
належне нормативно-правове забезпечення 
інвестиційної діяльності, особлива увага 
приділяється залученню прямих іноземних 
інвестицій. Законами України визначені 
порядок та умови інвестування, економічні 
та адміністративно-організаційні засади реа-
лізації державної інвестиційної політики, 
встановлені гарантії діяльності суб`єктів 
інвестування.
Верховною Радою України й Урядом 

України прийнято і передбачається при-
йняття низки нормативно-правових актів 
з удосконалення механізму державної під-
тримки інвестиційних проектів.
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SUMMARY 
The article analyzes the state of investment 

activity in Ukraine, describes the regulatory and 
legal regulation of investment, the measures of 
the leadership of the Ukrainian state to improve 
the procedure for attraction and realization of 
investments are shown, elimination of barriers and 
corruption risks in the investment process, creation 
of a favorable investment climate in Ukraine. 
Implementation of the policy of encouraging the 
attraction of foreign capital, the application of the 
state system for regulating the infl ow of foreign 
direct investment, simplifying the order of receipt 
of receipts and the use of foreign investments, 
and eliminating the cumbersome process of state 
registration make it possible to increase the infl ow 
of foreign investments into Ukraine.

Key words: investing, foreign direct investment, 
foreign direct investment, investment subjects, 
administrative and legal regulation, investors’ 
guarantees, perfection.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто стан інвестиційної 

діяльності в Україні, охарактеризовано нор-
мативно-правове регулювання інвестування, 
показані заходи керівництва Української дер-
жави з удосконалення порядку залучення та 
реалізації інвестицій, усунення бар`єрів та 
корупційних ризиків в інвестиційному про-
цесі, створенні сприятливого інвестиційного 
клімату в Україні. Здійснення політики за-
охочення залучення іноземного капіталу, за-
стосування державної системи регулювання 
притоку прямих іноземних інвестицій, спро-
щення порядку оформлення надходжень та 
використання іноземних інвестицій, усунення 
громіздкого процесу державної реєстрації да-
ють можливість нарощення притоку інозем-
них інвестицій в Україну.
Ключові слова: інвестування, прямі іно-

земні інвестиції, прямі іноземні інвестиції, 
суб`єкти інвестування, адміністративно-
правове регулювання, гарантії інвесторам, 
удосконалення.



Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

26Ïðàâî.ua ¹ 2, 2017

ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÅ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß 
ÄÈÑÖÈÏË²ÍÀÐÍÎ¯ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍÎÑÒ² 

ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊ²Â ÒÀ Â²ÉÑÜÊÎÂÎÑËÓÆÁÎÂÖ²Â 
ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÏÐÈÊÎÐÄÎÍÍÎ¯ ÑËÓÆÁÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Статья посвящена особенностям ад-
министративно-правового обеспечения 
дисциплинарной ответственности работ-
ников и военнослужащих Государственной 
пограничной службы Украины. В процессе 
исследования автор акцентирует внимание 
как на различиях дисциплинарной ответ-
ственности военнослужащих и работни-
ков Государственной пограничной службы 
Украины, так и на необходимости внесе-
ния изменений в действующее законода-
тельство, касательно дисциплинарной от-
ветственности.
Ключевые слова: административно-

правовое обеспечение, Государственная по-
граничная служба, дисциплинарный про-
ступок, дисциплинарная ответственность.
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законні дії персоналу не лише наносять 
шкоду економічним інтересам держави, 
забезпеченню недоторканності україн-
ських кордонів, але й суттєво підривають 
авторитет Державної прикордонної служ-
би в суспільстві, несуть потенційну загро-
зу територіальній цілісності та безпеці на-
шої держави.
Метою дослідження є визначення осо-

бливостей правового забезпечення дисци-
плінарної відповідальності працівників та 
військовослужбовців Державної прикор-
донної служби України.

Аналіз попередніх досліджень та пу-
блікацій

Проблемі забезпечення законності та 
службової дисципліни персоналу Держав-
ної прикордонної служби України в тій чи 
іншій мірі присвячували свої дослідження 
О. П. Бевзюк, В. Т. Білоус, О. Ф. Брюхо-
вецький, Ю. Б. Курилюк, М. М. Литвин, 
Р. М. Ляшук, В. М. Серватюк, В. О. Слю-
сарєв, М. М. Тарнавський, В.І. Царенко, 
В.О. Шамрай та інші науковці. Але, беру-
чи до уваги складність досліджуваної про-
блеми та внесення великої кількості змін 
до чинного законодавства за останні роки, 
вона ще залишається дуже актуальною, 
містить ряд моментів, які потребують не-
відкладного вирішення. 

Основний зміст дослідження
Відповідно до Закону України «Про 

Державну прикордонну службу України», 

Актуальність теми
Працівники та військовослужбовці 

Державної прикордонної служби України 
– це люди, на чиїх плечах лежить відпо-
відальність за дотримання державних ін-
тересів на державному кордоні України. 
Особливої гостроти якість діяльності пра-
цівників та військовослужбовців Держав-
ної прикордонної служби України набуває 
в умовах наявності серйозних зовнішніх 
загроз, окупації значної частини території 
нашої держави. 
Правопорядок та дисципліна є однією 

з найважливіших складових забезпечення 
надійної охорони державного кордону, 
функціонування Державної прикордон-
ної служби України в цілому. Можливі не-
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правовою основою діяльності Державної 
прикордонної служби України є Консти-
туція України (254к/96-ВР), Закон Укра-
їни «Про державний кордон України»-
(№ 1777- XII), інші закони України, ви-
дані на їх виконання акти Президента 
України, Кабінету Міністрів України, а та-
кож міжнародні договори України, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України [1]. Поняття «дисциплі-
на» в згаданому законі не згадується, він 
окреслює правові основи організації та ді-
яльності Державної прикордонної служби 
України, встановлює її загальну структу-
ру, чисельність, функції та повноважен-
ня. Відсутнє поняття «дисципліна» і в так 
званому «Кодексі поведінки працівників, 
до функціональних обов’язків яких нале-
жить здійснення управління кордонами» 
[2]. 
Сутність військової дисципліни, 

обов’язки військовослужбовців, а також 
військовозобов’язаних та резервістів під 
час проходження зборів щодо її додер-
жання, види заохочень та дисциплінар-
них стягнень, права командирів щодо їх 
застосування, а також порядок подання 
і розгляду заяв, пропозицій та скарг де-
тально регламентуються Дисциплінарним 
статутом Збройних Сил України. Так, у 
ньому дається визначення військової дис-
ципліни як «бездоганного і неухильного 
додержання всіма військовослужбовцями 
порядку і правил, встановлених військо-
вими статутами та іншим законодавством 
України» [3]. В абзаці третьому п. 5 За-
гальних положень Дисциплінарного ста-
туту Збройних Сил України зазначається: 
«Стосовно кожного випадку правопору-
шення командир зобов’язаний прийняти 
рішення щодо необхідності притягнен-
ня винного до відповідальності залежно 
від обставин скоєння правопорушення, 
ступеня вини, попередньої поведінки по-
рушника та розміру завданих державі та 
іншим особам збитків» [3]. 
Водночас, відповідно до сьомого абзацу 

ст. 6 вже згаданого Закону України «Про 
Державну прикордонну службу України», 
загальна чисельність Державної прикор-
донної служби України становить 53000 

осіб, у тому числі 45000 військовослужбов-
ців [1]. Таким чином, 8 тисяч осіб зі складу 
Державної прикордонної служби України 
не є військовослужбовцями, а їх дисциплі-
нарна відповідальність регулюється нор-
мативною базою, що регулює діяльність 
держслужбовців та трудову діяльність у 
цілому. 
Підставою дисциплінарної відпові-

дальності є дисциплінарний про ступок 
склад якого є традиційним. Суб’єктом дис-
циплінарного проступку завжди є особа, 
яка перебуває у трудових правовідноси-
нах з власником або уповноваженим ним 
органом, Здатність нести відповідальність 
за порушення трудової дисципліни за за-
гальним правилом настає з 16 років, а у 
певних випадках з 15 років, а учнів – з 
14 років (ст. 188 КЗпПУ) [4]. Оскільки до 
дисциплінарної відповідальності притя-
гуються працівники, які згідно із законо-
давством досягли трудової праводієздат-
ності, то розмежування на неповнолітніх 
та повно літніх не проводиться.
Наука трудового права розрізняє за-

гальний і спеціальний суб’єкт дисци-
плінарної відповідальності. Загальним 
суб’єктом дисциплінарної відповідальнос-
ті є працівник, на якого поширюються 
Правила внутрішнього трудового розпо-
рядку, КЗпІІУ, тобто загальні норми про 
дисципліну (працівник підприємства, фа-
брики тощо).
Спеціальним суб’єктом є працівник, 

який несе дисциплінарну відпо відальність 
за спеціальними нормативно-правовими 
актами: законами, статутами, положення-
ми.
Суб’єктивну сторону дисциплінарного 

проступку характеризує вина -психічне 
ставлення суб’єкта до своїх протиправних 
дій та їх шкідливих на слідків Для дисци-
плінарного проступку більш характерною 
є вина у формі необережності, ніж умислу.
Об’єктом дисциплінарного проступку 

є суспільні відносини, що складаються у 
процесі виконання внутрішнього трудо-
вого розпорядку конкретного підприєм-
ства, установи, організації.
Об’єктивна сторона дисциплінар-

ною проступку – протиправна по ведінка 
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суб’єкта, шкідливі наслідки та причинний 
зв’язок між ними та поведінкою право-
порушника. Протиправність поведінки 
полягає в тому, що порушуються трудові 
обов’язки, закріплені нормами трудового 
права (КЗпПУ, правилами внутрішньо-
го трудового розпорядку, статутами, по-
ложеннями, посадовими інструкціями).
Суб’єктивна, тобто внутрішня, сторо-

на проступку характеризується виною. 
Але в законодавстві про працю не визна-
чається зміст категорії вини та її види. У 
відповідних випадках орган, що розгля-
дає трудовий спір, має застосовувати за 
аналогією норми інших галузей права Це 
стосується і випадків, коли у діях праців-
ника міститься ознака крайньої необхід-
ності. Так, наприклад, якщо працівник 
не вийшов на роботу у зв’язку з аварією 
системи централь ного опалення в квар-
тирі, де він мешкає, і необхідності його 
особистої участі у ліквідації наслідків ава-
рії, порушення трудових обов’язків існує, 
але вини (навіть у формі необережності) 
в діях працівника немає. Не буде вини в 
його діях через необхідність невідклад-
ного звернення за медичною допомогою, 
хоча лікарняний листок працівникові і не 
був виданий
Дисциплінарним проступком є неви-

конання трудових обов’язків, але невико-
нання громадських доручень. моральних, 
етичних правил поведін ки, не пов’язаних 
з виконанням трудових обов’язків, – не 
може тягнути за собою застосування юри-
дичної відповідальності. Для деяких ка-
тегорій працівни ків вимоги морального 
змісту включені до їх трудових обов’язків 
(судді, прокурори, державні службовці, 
вихователі) Недодержання таких норм, 
аморальна поведінка не тільки на роботі, 
але і в побуті є підставою для притягнен-
ня працівника до відповідальності, аж до 
звільнення із займаної посади.
Судова практика визнає дисциплінар-

ним проступком порушений пра цівником 
загальних правил поведінки під час робо-
ти, якщо це порушення негативно впли-
нуло на виробничий цикл.
Закон не вимагає, аби порушення тру-

дової дисципліни тягнуло за со бою шкід-

ливі наслідки. Для притягнення праців-
ника до відповідальності достатньо, щоб 
був зафіксований сам факт порушення У 
той же час наслідки порушення врахо-
вуються при визначенні тяжкості дисци-
плінарного проступку та виборі дисци-
плінарного стягнення Якщо при виборі 
заходу дисциплінарного стягнення врахо-
вуються наслідки порушення, власник мас 
бути готовим до того, щоб доводити при 
розгляді трудового спору наявність шкід-
ливих наслідків та їх причинний зв’язок 
З порушенням, якого припустився праців-
ник.
Слід зазначити, що трудове правопо-

рушення і дисциплінарний проступок за 
змістом не співпадають. Трудове право-
порушення має два різновиди: дисциплі-
нарний проступок та майновий трудовий 
проступок. Загальним для цих проступ-
ків є недодержання працівником своїх 
трудових обов’язків. Ці відмінності обу-
мовлюють 2 види відповідальності в рам-
ках трудового права: дисциплінарної та 
матеріальної. В межах цієї статті ми роз-
глядаємо виключно дисциплінарну скла-
дову.
За загальним правилом порушення 

працівником правил поведінки під час ро-
боти не вважається дисциплінарним про-
ступком, але в окремих ви падках, коли 
порушення негативно впливає на вироб-
ничий цикл, заважає виконанню трудових 
завдань, судова практика вважає його дис-
циплінарним проступком. За деякі дисци-
плінарні проступки може застосовуватись 
не тільки дисциплінарна, аде й адміні-
стративна та кримінальна відповідаль-
ність (порушення правил техніки безпе-
ки, екологічною законодавства).
Стаття 147 КЗпПУ надає право засто-

совувати до порушників трудової дисци-
пліни один із двох заходів стягнення: або 
догану, або звільнення [4]. Догана є дис-
циплінарним заходом особливого немай-
нового характеру. Це стягнення полягає у 
негативній оцінці і засудженні поведінки 
пра цівника в трудовому колективі. Такий 
моральний осуд покликаний спонукати 
працівника належним чином виконувати 
свої трудові обов’язки.
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Звільнення з роботи як дисциплінарне 
стягнення становить собою організатор-
ський захід, пов’язаний з припиненням 
з працівником, що по рушує трудову дис-
ципліну, трудових правовідносин. Зако-
нодавець дає чіткий перелік підстав для 
звільнення працівника з роботи. Тільки ті 
заходи, що зазначені в ст. 147 КЗпПУ є 
дисциплінар ними стягненнями. Інші за-
ходи, такі як позбавлення премії, перед-
баченої системою оплати праці, позбав-
лення винагороди за наслідками роботи 
підприємства за рік, перенесення черги 
на одержання житла на рік, пере несення 
відпустки тощо є заходами виливу, а не 
стягненнями.
Слід особливо зазначити, що п. 22 ст. 92 

Конституції України не при пускає визна-
чення діянь, що є дисциплінарними по-
рушеннями, і відповідальності за їх скоєн-
ня, іншими нормативними актами, окрім 
законів [5]. Тому слід очікувати внесення 
змін до ч 2 ст. 147 КЗпПУ як до такої, що 
не від повідає Конституції України, або ж 
врахування відповідного моменту в про-
екті Трудового кодексу України, що нині 
готується на друге читання [6].
Але, виходячи з того, що на даний мо-

мент зазначені вище положення зберіга-
ють чинність, статутами і положеннями 
про дисципліну можуть передбачатися 
додаткові заходи дисциплінарного стяг-
нення. Так, наприклад, Поло женням 
про дисципліну працівників залізнично-
го транспорту, окрім догани та звільнення, 
передбаче но таке специфічне дисциплі-
нарне стягнення, як позбавлення маши-
ніста права керу вати локомотивом з надан-
ням роботи помічника машиніста [7].
Дисциплінарне стягнення завжди за-

стосовується органом, якому надано пра-
во прийняття, затвердження, призначен-
ня на посаду даного працівника. Таким 
чином дисциплінарна відповідальність і 
працівників і військовослужбовців Дер-
жавної прикордонної служби України 
здійснюється виключно керівництвом 
служби.

Висновки
Правопорядок та дисципліна є одні-

єю з найважливіших умов ефективного 
функціонування Державної прикордон-
ної служби України. До складу Державної 
прикордонної служби України входять як 
військовослужбовці, так і працівники, чия 
діяльність регулюється трудовим законо-
давством. 
Дисциплінарна відповідальність вій-

ськовослужбовців Державної прикордон-
ної служби України регулюється Дисци-
плінарним статутом Збройних Сил Укра-
їни. Дисциплінарна відповідальність пра-
цівників Державної прикордонної служби 
України наразі регулюється Кодексом за-
конів про працю України, який потребує 
внесення ряду змін. Ще більш оптималь-
ним буде внесення відповідних змін до 
проекту Трудового кодексу України, що 
нині готується на друге читання.
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SUMMARY 
The article is devoted to the peculiarities 

of administrative and legal support for the 
disciplinary responsibility of employees and 
servicemen of the State Border Service of 
Ukraine. In the process of research, the author 
focuses both on the differences in the disciplinary 
responsibility of servicemen and employees of 
the State Border Service of Ukraine, and on the 
need to amend the current legislation regarding 
disciplinary liability.

Keywords: administrative and legal support, 
State Border Service, disciplinary offense, 
disciplinary responsibility.

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена особливостям ад-

міністративно-правового забезпечення дис-
циплінарної відповідальності працівників та 
військовослужбовців Державної прикордонної 
служби України. У процесі дослідження автор 
акцентує увагу як на відмінностях дисциплі-
нарної відповідальності військовослужбов-
ців та працівників Державної прикордонної 
служби України, так і на необхідності внесен-
ня змін до чинного законодавства, щодо дис-
циплінарної відповідальності.
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ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂ² ÀÑÏÅÊÒÈ 
ÂÇÀªÌÎÄ²¯ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÈÕ ÑÓÄ²Â Ç ÎÐÃÀÍÀÌÈ 

ÑÓÄÄ²ÂÑÜÊÎÃÎ ÑÀÌÎÂÐßÄÓÂÀÍÍß

В статье проанализированы особенности 
правового статуса органов судейского само-
управления, в частности анализируется по-
нятие «самоуправление». Исследовано зако-
нодательство по данному вопросу, выделены 
основные полномочия органов судейского са-
моуправления по созданию надлежащих усло-
вий функционирования хозяйственных судов 
Украины. 
Ключевые слова: самоуправление, органы 

судейского самоуправления, хозяйственный 
суд, публичные полномочия, управление.

 ÁªË²ÍÑÜÊÀ ßðîñëàâà Þð³¿âíà - àñï³ðàíò Ì³æðåã³îíàëüíî¿ Àêàäåì³¿ 
óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì 

ÓÄÊ 342.951:351.82

Не вирішені раніше проблеми
Незважаючи на доволі змістовні дослі-

дження сутності органів суддівського само-
врядування, відкритим залишається питан-
ня щодо адміністративно-правових аспектів 
взаємодії судів з даними органами, зокрема 
це стосується аспектів взаємодії у діяльності 
господарських судів з іншими суб’єктами. 

Метою даної статті є аналіз законодав-
ства щодо визначення основних напрямків 
взаємодії господарських судів з органами 
суддівського самоврядування.

Виклад основного матеріалу
Ключову роль у вирішенні питань функ-

ціонування судової влади відіграють органи 
суддівського самоврядування. Органи суд-
дівського самоврядування складаються зі 
зборів суддів, Ради суддів України та з’їзду 
суддів України. Кожний із названих органів 
має свої повноваження щодо організаційно-
го забезпечення господарських судів, а зна-
чить, і взаємовідносини з ними мають ряд 
власних особливостей та закономірностей. 
Слід звернути увагу на те, що Закон Укра-
їни «Про судоустрій та статус суддів» не 
надає ніякої вказівки щодо статусу органів 
суддівського самоврядування. Чи є вони су-
довими органами, чи органами управління 
чи державними органами? Це обумовлено 
тим, що органи суддівського самовряду-
вання не є юридичними особами, не мають 
чітко визначеної внутрішньої структури, що 
значною мірою ускладнює здійснення ними 

Постановка проблеми
У сучасних умовах проведення судової 

реформи нагальною залишається проблема 
правової невизначеності аспектів судового 
управління. Одним із органів, який здій-
снює судове управління, тобто позапроцесу-
альну діяльність, є органи суддівського са-
моврядування, правовий статус яких і досі 
залишається невизначеним, що негативно 
впливає на ефективність процесу управлін-
ня.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій

Роль і місце суддівського самоврядування 
в системі судових органів присвячено науко-
ві праці таких відомих учених як О.В. Біло-
ва, М.Й. Вільгушинський, Р.В. Горобець, 
Р.В. Ігонін, М.І. Копетюх, І.Є. Марочкін, 
С.В. Прилуцький, С.Ю. Обрусна, О.М. Овчар, 
Р.В. Ониско та інших.
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управлінської діяльності. Важливо також 
враховувати, що суддівське самоврядування 
непідзвітне та непідконтрольне жодній із гі-
лок влади, що породжує відсутність форма-
лізованих зворотних зв’язків між цим орга-
ном та органами державної влади [1].
Для з’ясування сутності правового стату-

су цих органів є потреба у визначенні понят-
тя «самоврядування», оскільки однозначне 
розуміння правової природи суддівського 
самоврядування має принципове значення 
для визначення взаємовідносин господар-
ських судів з органами суддівського само-
врядування.
Варто згадати, що ідейні основи само-

врядування мають тисячолітнє коріння, по-
чинаючи з часів первісної, общинно-родової 
демократії. На сьогодні самоврядування як 
правовий інститут розглядається в якос-
ті типу соціального управління, за якого 
суб’єкт і об’єкт управління збігаються, тоб-
то люди самі управляють своїми справами, 
спільно приймають рішення та діють з ме-
тою їх реалізації. Як одна з форм організації 
людського співіснування, самоврядування 
базується на принципах свободи, рівності та 
безпосередньої участі в управлінні [2, с. 76]. 
Тлумачення категорії самоврядування 

неоднозначне. Укладачі сучасної правової 
енциклопедії зазначають, що самовряду-
вання як внутрішня самоорганізація певної 
системи (трудового колективу, громадської 
організації, регіональної влади тощо) спря-
мована на самодостатній розвиток. Філософ-
ський енциклопедичний словник визначає 
самоврядування як автономне функціону-
вання будь-якої організаційної структури 
(підсистеми), правомочне прийняття нею 
рішень із внутрішніх проблем, включення 
виконавців у процеси вироблення рішень; 
колективне управління як участь усіх членів 
організації, населення в роботі відповідного 
органу управління [3, с. 133].
Судові органи представляють собою ор-

ганізаційний колектив суддів, які вповно-
важенні відправляти правосуддя та служ-
бовців, які виконують управлінські функції 
щодо належної організації судового апарату 
на чолі з керівником – Головою суду. Отже, 
суддівське самоврядування є внутрішньою 
самоорганізацією колективу суду, діяльність 

якої направлена на розвиток судової діяль-
ності. Як зазначає І.Є. Марочкін, суддівське 
самоврядування – це самостійне колектив-
не вирішення професійними суддями через 
виборні органи або безпосередньо їх колек-
тивами питань внутрішньої діяльності суд-
дів і суддівського корпусу, що відбувається 
у встановлених законом межах [4, с. 221]. 
Натомість похідними від суддівського само-
врядування, тобто окремими інститутами 
організації судової влади, є судове адміні-
стрування (управління) та самоорганізація. 
Вбачається за правомірне, коли шляхом 
самоврядування суддівська спільнота «деле-
гуватиме» або ж «найматиме» адміністрато-
рів для оперативного управління та забез-
печення внутрішньої дисципліни в судових 
установах. Проте це не означає, що органи 
суддівського самоврядування здійснюють 
пряме керівництво органами судового адмі-
ністрування. Хоча, маючи управлінські по-
вноваження та високий ступінь самостійнос-
ті, органи судового адміністрування мають 
бути підконтрольні й відповідальні органам 
суддівського самоврядування [2, с. 76].
Діяльність органів судського самовряду-

вання ґрунтується на наступних принципах: 
демократичне волевиявлення суддівських 
колективів та їх органів; законність; глас-
ність; колегіальність; виборність; поєднання 
професійних, особистих і державних інте-
ресів; організаційно-правова самостійність 
у межах повноважень, визначених законом; 
підзвітність і відповідальність перед суддів-
ським співтовариством його органів і поса-
дових осіб; державна підтримка суддівського 
самоврядування; захист прав суддівського 
самоврядування у судовому порядку [5, с. 22].
У вітчизняній науці суддівське самовря-

дування розглядається як створене в силу 
закону об’єднання особливого виду – пу-
блічна корпорація, утворена шляхом учас-
ті суддів у державному управлінні судами 
для вираження своїх інтересів як носіїв су-
дової влади та з метою забезпечення її не-
залежності. Слід зауважити, що до складу 
цього об’єднання в умовах обов’язкового 
членства входять судді судів усіх рівнів, 
об’єднаних правилами суддівської поведін-
ки і обов’язковими для всіх суддів корпора-
тивними актами. Тут виділяються наступні 
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ознаки цих публічно-правових корпорацій: 
а) вони сформовані за професійною озна-
кою; б) не є ланками судової системи і не 
здійснюють правосуддя; в) утворюються в 
результаті прямого припису законодавця із 
закріпленою в законі метою [6, с. 4,8].
Переважна більшість наукових поглядів 

щодо ролі й значення суддівського самовря-
дування для судової гілки влади зводиться 
до того, що органи суддівського самовряду-
вання створені й функціонують з метою збе-
реження незалежності судової гілки влади 
[4, с. 222; 2, с. 76; 7, с. 6-65; 8, с. 29]. На це та-
кож вказує й Закон України «Про судоустрій 
та статус суддів», зокрема у ньому зазначено, 
що суддівське самоврядування є однією з 
гарантій забезпечення незалежності суддів. 
Головним завданням цих органів є втілен-
ня у життя всіх необхідних заходів щодо 
вирішення питань по забезпеченню орга-
нізаційної єдності функціонування органів 
судової влади та зміцненню незалежності 
судів, суддів, захисту професійних інтересів 
суддів, у тому числі захисту від втручання в 
їхню діяльність [9]. Втім, як зазначає М.Й. 
Вільгушинський, суддівське самоврядуван-
ня - далеко не єдиний засіб збереження 
незалежності суддів, остання також забез-
печується особливим порядком їх обрання 
або призначення на посаду та звільнення 
з посади; забороною будь-якого впливу на 
суддів; захистом їх професійних інтересів; 
особливим порядком притягнення суддів до 
дисциплінарної відповідальності; забезпе-
ченням державою особистої безпеки суддів 
та їхніх сімей; гарантуванням фінансування 
та належних умов для функціонування судів 
і діяльності суддів, їх правового і соціаль-
ного захисту; забороною суддям належати 
до політичних партій та профспілок, брати 
участь у будь-якій політичній діяльності, 
мати представницький мандат, займатися за 
сумісництвом певними видами діяльності; 
притягненням до юридичної відповідаль-
ності винних осіб за неповагу до суддів і суду 
[10, с. 180-181].
У ракурсі даного дослідження на нашу 

увагу заслуговують повноваження органів 
суддівського самоврядування, які вказу-
ють на характер взаємовідносин з госпо-
дарськими судами. Так, діяльність органів 

суддівського самоврядування має сприяти 
створенню належних організаційних та ін-
ших умов для забезпечення нормальної ді-
яльності господарських судів і суддів, утвер-
джувати незалежність господарських судів, 
забезпечувати захист суддів від втручання в 
їхню діяльність, а також підвищувати рівень 
роботи з кадрами. До питань внутрішньої 
діяльності господарських судів належать пи-
тання організаційного забезпечення судів 
та діяльності суддів, соціальний захист суд-
дів та їхніх сімей, а також інші питання, що 
безпосередньо не пов’язані зі здійсненням 
правосуддя у господарсько-правовій сфері. 
А отже, органи суддівського самоврядуван-
ня беруть безпосередню участь у визначенні 
потреб кадрового, фінансового, матеріаль-
но-технічного та іншого забезпечення гос-
подарських судів та здійсненні контролю за 
додержанням установлених нормативів та-
кого забезпечення, а також долучаються до 
обрання суддів на адміністративні посади в 
судах [9].
Усе дає підстави стверджувати, що суд-

дівське самоврядування є носієм публічних 
повноважень. На користь зазначеної позиції 
свідчить те, що право ухвалення відповідни-
ми органами суддівського самоврядування 
обов’язкових рішень для суддів і працівни-
ків суду передбачається нормами Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів», 
забезпечується авторитетом держави та не 
залежить від подальшого відтворення цього 
права у будь-яких установчих чи статутних 
документах. Окрім цього, ці рішення мають 
владну, управлінську природу, ухвалюють-
ся та реалізуються на виконання приписів 
чинного законодавства та можуть породжу-
вати юридичні наслідки. До того ж, згідно 
зі ст. 117 Закону України «Про судоустрій і 
статус суддів», їх виконання забезпечується 
адміністративно-правовою процедурою, яка 
передбачає виконання рішень зборів суддів 
головою відповідного суду або його заступ-
ником [11, с. 20]. 
Підводячи підсумки нашого досліджен-

ня, констатуємо, що взаємовідносини госпо-
дарських судів України з органами суддів-
ського самоврядування мають адміністра-
тивно-правовий характер й представляють 
собою делегування господарськими судами 
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частини своїх управлінських функцій щодо 
внутрішньої діяльності суду органам суддів-
ського самоврядування, а також контроль, 
який здійснюють органи суддівського само-
врядування за організацією діяльності гос-
подарських судів. 
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SUMMARY 
In the article features of the legal status of 

bodies of judicial self-management are analyzed, 
in particular the concept «self-management» is 
analyzed. The legislation on this issue has been 
studied, the main powers of judicial self-government 
bodies have been identifi ed in order to create proper 
conditions for the functioning of economic courts 
in Ukraine.

Key words: self-government, judicial self-
government bodies, economic court, public 
authority. management.

АНОТАЦІЯ 
У статті проаналізовані особливості 

правового статусу органів суддівського само-
врядування, зокрема аналізується поняття 
«самоврядування». Досліджено законодавство 
з окресленого питання, визначено основні по-
вноваження органів суддівського самовряду-
вання щодо створення належних умов функці-
онування господарських судів України.
Ключові слова: самоврядування, органи 

суддівського самоврядування, господарський 
суд, публічні повноваження, управління.
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В статье исследуются современное состо-
яние и перспективы осуществления процесса 
гармонизации национального законодатель-
ства с правом Европейского Союза в сфере 
интеллектуальной собственности. Анали-
зируются основные положения Соглашения 
об ассоциации между Украиной и ЕС в сфере 
интеллектуальной собственности, предложе-
ны рекомендации по дальнейшему совершен-
ствованию национального законодательства 
в контексте взятых обязательств Украины.
Ключевые слова: гармонизация законода-

тельства, интеллектуальная собственность, 
Соглашение об ассоциации между Украиной и 
ЕС, авторское право, торговые марки
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Співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами 2014 року (далі – Уго-
да). Європейський Союз, будучи унікальним 
інтеграційним об’єднанням країн європей-
ського континенту, породжує новітню фор-
му буття права. При цьому гармонізація за-
конодавства виступає головним правовим 
інструментом інтеграційних процесів і має 
на меті узгодженість різних правопорядків 
країн, є необхідною складовою забезпечен-
ня процесів створення єдиного правового 
простору.
Динаміка інноваційного розвитку світо-

вої економіки забезпечується стратегією, що 
обумовлена, зокрема, досягненнями науки, 
інтелектом людини, розвитком інформа-
ційних технологій. При цьому зростає роль 
інтелектуальної власності як уособлення ін-
телектуального капіталу в сучасній еконо-
міці, частка якого становить до 80% націо-
нального продукту розвинених країн світу, 
таких як США, Німеччина, Китай, Японія. 
Так, продукування ідей як запорука виго-
товлення конкурентоспроможного товару є 
визначальним генеруючим елементом еко-
номічної потужності провідних країн світу. 
Нині можна стверджувати, що сформована 
правова основа регулювання відносин, що 
пов’язані з обігом об’єктів права інтелек-
туальної власності, на міжнародному рівні. 
У першу чергу, ця глобальна система по-
кликана досягти належного рівня охорони 
і захисту прав інтелектуальної власності в 
умовах інтернаціоналізації господарського 
життя.

Постановка проблеми
Існування держав в умовах об’єктивних 

процесів глобалізації зумовлює посилення 
взаємовпливу їх економічних, політичних, 
правових, соціальних сфер. Істотне онов-
лення механізмів правового регулювання 
на міждержавному, наднаціональному рів-
нях детерміноване пошуком дієвої системи 
унормування суспільних відносин різних 
соціально-культурних парадигм, нівелю-
ючи національно-державні кордони, що 
уможливлюється появою таких явищ, як 
регіональна і глобальна правова інтегра-
ція. «Екстраполяція» подібних тенденцій 
спричиняють масштабні зміни та реформу-
вання й правової системи України, що на-
було більш високого ступеня актуалізації із 
підписанням Угоди про асоціацію України 
із Європейським Союзом, Європейським 
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Україна також не залишається поза цим 
процесом, тому постає нагальна потреба 
здійснення гармонізації законодавства як 
однієї з найголовніших умов поглиблення 
співпраці країни з міжнародними органі-
заціями Європи та їхніми країнами-учас-
ницями, створюючи тим самим платформу 
для переходу до наступних стадій євроінте-
грації. Підписання Угоди зобов’язує Украї-
ну виконати зобов’язання щодо гармоніза-
ції законодавства й у сфері інтелектуальної 
власності. При цьому реформована та онов-
лена система охорони прав інтелектуальної 
власності має враховувати, окрім специфіки 
національного правопорядку, й стан, пер-
спективи розвитку міжнародної системи 
охорони прав інтелектуальної власності, зо-
крема ЄС.

Стан наукового дослідження
Теоретичну основу дослідження гармо-

нізації правової системи України із правом 
Європейського Союзу, проблем здійснення 
імплементації міжнародних зобов’язань у на-
ціональну правову систему склали праці та-
ких вітчизняних правознавців, як В. Г. Бут-
кевич, М. В. Буроменський, В. А. Василенко, 
В. Н. Денисов, А. С. Довгерт, В. М. Довгань, 
В. В. Копійка, Л. А. Луць, П. Ф. Мартиненко, 
М. М. Микієвич, В. І. Муравйов, В. Ф. Опри-
шко, Ю. С. Шемшученко, Т. І. Шинкаренко 
та інші. Дослідження положень Угоди про 
асоціацію у сфері інтелектуальної власнос-
ті здійснювалися такими науковцями, як 
Г. О. Андрощук, Ю. М. Капіца, Г. О. Ми-
хайлюк, Н. Є. Сорока та іншими. Проте, в 
умовах нагальної необхідності здійснення 
реформування системи охорони прав інте-
лектуальної власності в Україні, аналіз цих 
наукових досліджень дає підстави конста-
тувати відсутність належної уваги аспек-
там, що пов’язані із наслідками виконання 
зобов’язань Угоди, а також неврахування 
вимог правових актів ЄС цієї сфери в про-
цесі гармонізації національного законодав-
ства, чим зумовлюють звернення до зазна-
ченої проблематики. 
Метою статті є науковий аналіз і дослі-

дження практичних проблем гармонізації 
законодавства України в процесі наближен-
ня правової системи України до правопо-

рядку Європейського Союзу у сфері інтелек-
туальної власності. 

Виклад основного матеріалу
Наявність узгодженого «правового міні-

муму» є основою ефективного співробітни-
цтва держав європейського інтеграційного 
об’єднання. Співробітництво ЄС із третіми 
країнами відбувається на основі укладання 
міжнародних договорів – Угод про асоціа-
цію. У світлі підписання Угоди Україна має 
своїм зобов’язанням здійснити наближен-
ня власної правової системи до acquis ЄС, 
при цьому масштаби цих змін у порівнян-
ні із положеннями Угоди про партнерство 
і співробітництво між Україною, з одного 
боку, та Європейськими співтовариствами 
та їх державами-членами, з іншого [3], (далі 
– УПС) суттєво збільшені. Угода містить пе-
релік законодавчих актів ЄС, відповідно до 
яких відбувається гармонізація українсько-
го законодавства, а також визначено строки 
прийняття відповідних змін. Таким чином, 
Угоди про асоціацію ЄС із третіми країна-
ми, серед яких є країни-учасниці східного 
партнерства, покликані започатковувати 
створення, побудову і дієве функціонуван-
ня правового європейського простору, тим 
самим право ЄС розширює свою дію на на-
ціональні правові системи асоційованих 
держав. Подібність правопорядків України 
та ЄС надає можливості досягти установчих 
цілей та завдань, створюючи правові підста-
ви для належного виконання взятих на себе 
договірних зобов’язань.
Норми Конституції України містять пра-

вові засади міжнародного співробітництва 
України, де зміст ст. 9 зазначає, що міжна-
родні угоди, схвалені Верховною Радою, є 
невід’ємною частиною національного зако-
нодавства України. Тому статус Угоди при-
рівнюється до статусу внутрішнього націо-
нального закону, зміст цієї статті дозволяє 
застосування норм міжнародного договору 
в правовій системі України, проте не озна-
чає примат норми міжнародного договору 
над нормою національного законодавства в 
безумовному порядку.
Варто зазначити, що процес гармоніза-

ції національного законодавства має бути не 
просто механістичним, а процесом страте-



37

Îâå÷ê³íà Î.Ñ. - Ãàðìîí³çàö³ÿ íàö³îíàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà ³ç ïðàâîì...

гічним із встановленням кінцевої мети, а це 
є дієве європейське законодавство, що від-
повідає інтересам України. Формально юри-
дичне закріплення норм чи рекомендацій із 
однієї системи права в іншу не є доцільним 
та обґрунтованим; реформування націо-
нального законодавства повинно відповіда-
ти принципам системності та послідовності, 
підтверджуватись національними інтереса-
ми та стратегічним баченням України, обу-
мовлюватись низкою політичних, правових 
та культурних особливостей. Процес гармо-
нізації охоплює широке коло питань, серед 
них обов’язок держави забезпечити основні 
права і свободи людини, громадянина. На-
явні проблеми захисту прав інтелектуальної 
власності в Україні наочно демонструють 
важливість та актуальність реформування 
національної системи правової охорони ін-
телектуальної власності та внесення змін до 
чинних нормативно-правових актів. Нато-
мість впродовж багатьох років спостеріга-
лась фрагментарна, непослідовна, формаль-
на гармонізація законодавства у цій сфері. 
Досить розповсюджена ситуація збережен-
ня формальної відповідності окремим еле-
ментам права ЄС, проте на етапі реалізації 
правових приписів не відбувається їх «ма-
теріалізація» суб’єктами права у фактичну 
правомірну поведінку, тим самим не досяга-
ється мета правового регулювання суспіль-
них відносин.
Нормативно-правова база забезпечен-

ня функціонування сфери інтелектуальної 
власності в Україні зосереджена в міжнарод-
них договорах, що ратифіковані Україною, 
окремих положеннях Конституції України, 
Цивільного, Кримінального, Господарсько-
го, Митного Кодексів, Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, проце-
суальних кодексах та у спеціальному зако-
нодавстві України, численних підзаконних 
нормативно-правових актах. Слід констату-
вати, що впродовж останніх років Україна 
приєдналася до багатьох міжнародних до-
говорів і конвенцій у сфері інтелектуальної 
власності1, проте зміст нормативно-право-

1 Важливо згадати про Угоду з торговельних аспек-
тів прав інтелектуальної власності (TRIPS), що ухва-
лена на Уругвайському раунді переговорів СОТ у 
1994 році, в контексті виконання зобов’язань Укра-

вих актів законодавчої та виконавчої влади і 
досі не приведений у відповідність до поло-
жень цих багатосторонніх міжнародних до-
говорів. Відтак, у національному законодав-
стві наявні суперечності та неузгодженості, 
що призводить до проблемних ситуацій 
під час застосування правових приписів на 
практиці. 
Перед Європейським Союзом свого часу 

постала проблема протиріччя між правила-
ми функціонування спільного ринку та обме-
женнями, що обумовлювалися «територіаль-
ністю» дії права на об’єкти інтелектуальної 
власності. Для вирішення цієї колізії було 
розпочато гармонізацію та уніфікацію пра-
вових норм країн-учасниць ЄС у цій сфері. 
Гармонізація національних норм на основі 
видання директив дозволяє уникати най-
більш істотних відмінностей у різних право-
вих системах, здебільшого характерна для 
сфери авторського права та суміжних прав. 
При цьому національну владу наділено пра-
вом вільно обирати засоби і форми досягнен-
ня результатів, яких необхідно досягти від-
повідно до директиви. Уніфікація шляхом 
видання регламентів долає розбіжності пра-
вового регулювання різних правопорядків 
країн-учасниць ЄС шляхом запровадження 
єдиного механізму правової охорони об’єкта 
інтелектуальної власності на всій території 
країн-учасниць ЄС (наприклад, регулювання 
відносин стосовно охорони об’єктів промис-
лової власності). На сьогоднішній день, керу-
ючись метою створення та функціонування 
спільного ринку, здійснюється активний по-
шук ефективного регіонального правового 
механізму охорони результатів інтелектуаль-
ної творчої діяльності, відтак, поступово здій-
снюється «європеїзація» приватного права 
країн-учасниць ЄС.
Одним із важливих документів щодо на-

ближення національного законодавства до 
правової системи ЄС була Угода про парт-
нерство та співробітництво, в якій розділ 
VI «Конкуренція, захист інтелектуальної, 
промислової і комерційної власності та спів-
робітництво у галузі законодавства» (ст.ст. 
49-51) визначав одну із пріоритетних сфер 
співробітництва й сферу інтелектуальної 

їни щодо наявності базових стандартів охорони 
прав інтелектуальної власності.
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власності. Закон України «Про загально-
державну програму адаптації України до 
законодавства ЄС» прийнято на виконання 
зобов’язань УПС. Зміст положень цих ак-
тів передбачав врахування при здійсненні 
гармонізації не лише первинного законо-
давства ЄС, а й загальних принципів права 
ЄС та рішень Європейського Суду. Також 
зобов’язання у сфері захисту прав інтелек-
туальної власності закріплені Угодою між 
Україною та ЄС про наукове і технологічне 
співробітництво 2002 року.
В Угоді положення щодо питань інте-

лектуальної власності зосереджені пере-
важно у главі 9 «Інтелектуальна власність»-
( ст. 157-252), де перша частина містить за-
гальні положення, друга частина висвітлює 
міжнародний досвід дотримання стандар-
тів у сфері інтелектуальної власності, таких 
як внутрішні правила ЄС, третя стосуєть-
ся аспектів захисту прав інтелектуальної 
власності. У змісті цієї глави відображено 
вимоги щодо удосконалення вітчизняного 
законодавства стосовно захисту авторсько-
го права та суміжних прав, промислових 
зразків (включно із незареєстрованими), 
торговельних марок, патентів на винахо-
ди, географічних зазначень. Проте Угода 
не містить переліку актів ЄС у додатках (за 
винятком, митних заходів), що мають бути 
в обов’язковому порядку імплементовані, 
а також зобов’язань щодо гармонізації на-
ціонального законодавства до актів ЄС, що 
прийняті або набули чинності після підпи-
сання Угоди, на противагу іншим сферам 
права (ст. 153 Угоди).
З огляду на те, що Закон України «Про 

загальнодержавну програму адаптації за-
конодавства України до законодавства ЄС» 
продовжує свою дію, маючи за мету здій-
снення процесу адаптації українського за-
конодавства на відповідність вимог 3-го Ко-
пенгагенського та Мадридського критеріїв, 
постає необхідність внесення ряду змін до 
тексту цього Закону. Це уможливлює про-
ведення гармонізації законодавства у сфері 
інтелектуальної власності до всього «спіль-
ного доробку», «надбання» Співтовариств, 
тобто до acquis communautaire ЄС, не об-
межуючись лише вимогами Угоди у сфері 
інтелектуальної власності.

Здійснення трансформаційних змін у 
правовій системі, що має своїм зобов’язанням 
Україна згідно з Угодою, неможлива без на-
лежного інституційного забезпечення таких 
процесів. Створення дієвої моделі держав-
ного управління із відповідною інституцій-
ною структурою у досліджуваній сфері має 
на меті, перш за все, подолати такі пробле-
ми, як наявність численних порушень автор-
ського права і суміжних прав, використання 
нелегального програмного забезпечення, 
подолання на території України такого яви-
ща як «патентний тролінг», неефективність 
системи колективного управління майнови-
ми авторськими правами та ін. 
Відповідно до положень Угоди одним із 

зобов’язань визначено надання відкритого 
доступу до електронної бази поданих за-
явок на реєстрацію торгових марок. Саме 
такий порядок визначений у багатьох краї-
нах світу: Австрії, Великобританії, Бельгії та 
ін. Такі дії покликані забезпечити контроль 
за поданням нових знаків для товарів і по-
слуг, а також дають можливість здійснення 
превенції щодо можливості недобросовісної 
реєстрації торгової марки, вчасно відреа-
гувати на це. В Україні інформація стосов-
но поданих на реєстрацію торгових марок 
є закритою, доступ до якої можливий при 
поданні запиту у філію Державного під-
приємства «Інститут промислової власнос-
ті». Ст. 197 Угоди містить положення щодо 
дострокового припинення прав на торгову 
марку у зв’язку з її невикористанням, зокре-
ма збільшення терміну невикористання з-
3 до 5 років.
Більш високий ступінь захисту визна-

чений положеннями Угоди щодо геогра-
фічних зазначень. Україна має припинити 
використання майже 3100 географічних 
зазначень, що використовуються в країнах 
ЄС (ч. 3 ст. 202, Додатки XXII-C, XXII-D), 
також визначені часові обмеження перехід-
ного етапу щодо запровадження нового ре-
жиму правової охорони окремих географіч-
них зазначень (що стосуються деяких видів 
алкогольних напоїв та сирів). Відповідно до-
ст. 211 Угоди передбачається створення Під-
комітету з географічних зазначень, що скла-
датиметься з представників ЄС та України. 
Значна увага в праві інтелектуальної влас-
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ності ЄС приділена охороні промислових 
зразків, тому Угода зобов’язує встановлення 
натомість «новизни» більш «жорсткого» кри-
терію патентоспроможності – «індивідуаль-
ний характер», а також збільшення терміну 
дії майнових прав на промисловий зразок 
від 15 до 25 років, встановлення захисту не-
зареєстрованого промислового зразка. 
Закон України «Про авторське право 

і суміжні права» потребує перегляду і вне-
сення змін на основі положень Директиви 
2001/29/ЄС про гармонізацію певних ас-
пектів авторського права і суміжних прав в 
інформаційному суспільстві. Ст. 2 Директи-
ви містить визначення поняття виключних 
прав, розмежовує право на репродукцію від 
права на «публічне сповіщення (доведення 
для загального відома)», покладає обов’язок 
на державу забезпечити ефективний захист 
прав, що можуть бути порушені за допомо-
гою застосування сучасних технологічних 
засобів. Угода містить поняття «інформа-
ція щодо управління правами», що іденти-
фікує об’єкта авторського права і зазначає 
про неприпустимість безпідставної зміни 
або видалення електронної інформації про 
управління правами. Для вдосконалення 
правового регулювання відносин щодо пра-
ва слідування на користь автора оригіналь-
ного твору мистецтва необхідно проаналі-
зувати положення Ключових принципів та 
рекомендацій щодо управління правом слі-
дування [10], Директиви 2001/84/ЄС. Зміст 
Угоди також зобов’язує внесення змін до 
законодавства щодо обмеження 30-ма рока-
ми терміну дії авторських прав на наукові 
та критичні публікації, строк дії авторських 
прав на оригінальні фотографії – впродовж 
життя автора та 70 років після смерті.
Зміст ст. 168 Угоди та положення Дирек-

тиви 2014/26/ЄС про колективне управлін-
ня авторським правом і пов’язаними з ним 
правами та багатотериторіальне ліцензуван-
ня прав на музичні твори для використання 
в оперативному режимі на внутрішньому 
ринку покликані упорядкувати діяльність 
організацій колективного управління на те-
риторії України. На сьогодні відсутній будь-
який контроль з боку держави за діяльніс-
тю організацій колективного управління 
авторськими правами, тому існує нагальна 

потреба нормативно-правового врегулю-
вання питань щодо запровадження прозо-
рого механізму збору, розподілу, виплати 
винагороди суб’єктам авторського права і 
суміжних прав (наприклад, впровадження 
електронної системи обліку колективної ви-
нагороди). 
На нашу думку, при розробці змін до 

законодавства необхідно врахувати рішен-
ня Суду ЄС Case C 128/11 і Case C 166/15 
щодо правової охорони комп’ютерних 
програм, де розглядаються питання обся-
гу прав на комп’ютерну програму, а також 
зміст Директив 2009/24/ЄС и 91/250/ЄЕС 
про правову охорону комп’ютерних про-
грам, де йдеться про принцип вичерпання 
авторського права, права на декомпіляцію 
комп’ютерних програм та інші дії, головним 
критерієм охороноздатності комп’ютерної 
програми визначено її оригінальність як ре-
зультат власної інтелектуальної діяльності 
автора.
Аналіз положень Директив 89/552/ЄЕС 

93/83/ЄЕС щодо мовлення, публічного спо-
віщення та кабельної ретрансляції акту-
алізують внесення ряду змін до Законів 
України «Про авторське право й суміжні 
права», «Про телебачення і радіомовлення» 
та інших. Прийнятий Закон України «Про 
державну підтримку кінематографії в Укра-
їні» вже містить норми щодо можливості 
власників авторських прав швидкого блоку-
вання нелегального відеоконтенту, а також 
встановлює відповідальність за такі дії.
У європейських країнах, таких як Ні-

меччина, Бельгія, Чехія, Угорщина, здій-
снена кодифікація законодавства у сфері 
інтелектуальної власності, що здебільшого 
складається з двох блоків: авторське право 
й суміжні права та промислова власність. У 
Франції та Австрії система нормативно-пра-
вових актів цієї галузі повністю кодифіко-
вана. На нашу думку, варто перейняти єв-
ропейський досвід у цьому напрямі та здій-
снити сміливі кроки щодо упорядкування та 
кодифікування законодавчої бази цієї сфери 
в Україні. Були спроби це зробити у 2004 
році, коли був зареєстрований проект Ко-
дексу України про інтелектуальну власність, 
що підготовлений народними депутатами 
Б. Тарасюком та Р. Зваричем, проте згодом 
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був відхилений після розгляду в комітетах 
Верховної Ради України.
Урядова Концепція [5] уможливлює 

створення в Україні дворівневої структури 
системи правової охорони інтелектуальної 
власності, враховуючи досвід найрозвине-
ніших країн світу. Важливим кроком у про-
цесі реформування інституційної структури 
галузі стала ліквідація Державної служби 
інтелектуальної власності України в серпні 
2016 року. Натомість передбачається ство-
рення нової державної організації – Наці-
ональний орган інтелектуальної власності, 
що продовжить діяльність реорганізовано-
го Державного підприємства «Український 
інститут інтелектуальної власності» та Дер-
жавної служби інтелектуальної власності 
України. 
Проведення реформи судової системи 

має одним із своїх завдань удосконалення 
захисту та охорони прав інтелектуальної 
власності. Головний акцент цієї реформи 
зосереджений на створенні спеціалізова-
ного суду з розгляду справ у сфері інтелек-
туальної власності. Це стало можливим із 
прийняттям відповідних змін до основного 
закону держави і з ухваленням нової ре-
дакції Закону України «Про судоустрій та 
статус суддів». У професійних колах трива-
ють дискусії стосовно можливої структури, 
функціональних обов’язків, характеру та 
обсягу компетенції Вищого суду з питань 
інтелектуальної власності (далі – ВСПІВ). 
Проте варто зауважити, що створення 
ВСПІВ дозволить уніфікувати судову прак-
тику, уникнути неоднакового застосування 
норм законодавства, що є характерним при 
розгляді даної категорії справ судами різ-
них юрисдикцій, суттєво зменшить строки 
розгляду судових справ, сприятиме більш 
високому рівню професіоналізму суддів, 
підвищить рівень захисту прав і законних 
інтересів суб’єктів прав інтелектуальної 
власності. В Україні спостерігається сут-
тєве порушення строків розгляду судових 
справ, що триває інколи до 5 років, на 
противагу темпам європейських судових 
інстанцій (Федеральний патентний суд Ні-
меччини, Швейцарії, Патентний суд Вели-
кобританії розглядає подібні справи впро-
довж 12-18 місяців).

Висновки
Дослідження кола проблемних питань 

здійснення гармонізації національного за-
конодавства відповідно до правової системи 
ЄС у сфері інтелектуальної власності свід-
чать про необхідність запровадження сис-
темних законодавчих та інституційних змін. 
Наявність численних порушень законних 
прав і інтересів власників об’єктів інтелек-
туальної власності на території країни пере-
шкоджають в повній мірі запровадженню та 
функціонуванню зони вільної торгівлі між 
Україною та ЄС. Підписання Угоди вима-
гає внесення змін до Закону України «Про 
загальнодержавну програму адаптації за-
конодавства України до законодавства ЄС» 
або ж прийняття нового закону, що унор-
мовує процес приведення у відповідність 
вітчизняного законодавства до права ЄС. 
Створення прозорої, дієвої системи держав-
ної охорони прав інтелектуальної власності 
на зразок європейських країн, дозволить у 
майбутньому досягти високих результатів у 
ході реалізації національної стратегії інно-
ваційного розвитку країни. Важливо брати 
до уваги не тільки положення Угоди, що у 
досліджуваній сфері мають достатньо за-
гальний характер, а внести зміни в процесі 
здійснення гармонізації з урахуванням всьо-
го acquis ЄС і подальшого розвитку права 
ЄС у цій сфері. Суттєво вирішить проблеми 
нормативно-правового забезпечення функ-
ціонування сфери інтелектуальної власності 
кодифікація чинного законодавства. 
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SUMMARY 
The article examines the current state and 

prospects of the process of harmonization of the 
national legislation with the European Union law 
in intellectual property sphere. The main provisions 
of the Association Agreement between Ukraine and 
the EU in the fi eld of intellectual property are 
analyzed, recommendations are made on further 
improvement of the national legislation in the 
context of Ukraine’s commitments.
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АНОТАЦІЯ 
У статті досліджуються сучасний стан 

та перспективи здійснення процесу гармоні-
зації національного законодавства до права 
Європейського Союзу у сфері інтелектуальної 
власності. Аналізуються основні положення 
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у 
сфері інтелектуальної власності, висловлені 
рекомендації щодо подальшого вдосконалення 
національного законодавства в контексті взя-
тих зобов’язань Україною.
Ключові слова: гармонізація законодав-

ства, інтелектуальна власність, Угода про 
асоціацію України із ЄС, авторське право, 
торговельні марки. 
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ÔÎÐÌÈ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎ¯ 
ÏÐÎÒÈÄ²¯ ÏÐÀÂÎÏÎÐÓØÅÍÍßÌ Ó 

Ô²ÍÀÍÑÎÂ²É ÑÔÅÐ²

В статье на основе анализа научных 
взглядов ученых исследованы теоретические 
подходы к толкованию понятия «форма». 
Определены основные формы администра-
тивно-правового противодействия правонару-
шениям в финансовой сфере. Отмечено, что 
сложность определения форм противодей-
ствия правонарушениям в финансовой сфере 
обусловлена тем, что каждое действие, каждое 
решение, каждое мероприятие так или иначе 
находит свое проявление в объективной жиз-
ни, а значит, этих форм может быть мно-
жество, особенно учитывая довольно большой 
круг субъектов противодействия правонаруше-
ниям в финансовой сфере, каждый из кото-
рых имеет свой специфический статус.
Ключевые слова: формы, администра-

тивно-правовое противодействие, правонару-
шение, финансовая сфера, контроль, профи-
лактика.
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(відмивання) доходів, отриманих злочинним 
шляхом. Даний вид протиправної діяльності, 
як слушно зазначає Т.А. Кобзєва, позбавляє 
державу значної суми коштів, яку вона могла 
б спрямувати на розвиток усіх сфер життєді-
яльності суспільства [1].

Стан дослідження
Дослідженню окремих аспектів право-

го регулювання протидії правопорушенням 
у фінансовій сфері приділяли увагу у своїх 
наукових працях: А. І. Берлач, І. В. Бойко, 
В. М. Гаращук, Р. А. Калюжний, М. В. Коваль, 
В. К. Колпаков, Є. Б. Кубко, О. В. Кузьменко, 
А. Т. Комзюк, В. В. Копейчиков, Д. В. Лучен-
ко, А. В. Малько, М. А. Матузов, О. М. Музи-
чук, О. В. Негодченко, В. І. Олефір та інші. 
Однак, недостатньо уваги приділялось, на 
нашу думку, саме формам адміністративно-
правовій протидій правопорушенням у фі-
нансовій сфері.

Саме тому метою статті є розглянути 
форми адміністративно-правової протидії 
правопорушенням у фінансовій сфері.

Виклад основного матеріалу
На початку розгляду даного питання вва-

жаємо за необхідне декілька слів приділити 
загальному аналізу поняття «форма». У побу-
ті термін «форма» (від лат. «forma»– зовніш-
ність, устрій), як правило, вживається для 
позначення: зовнішнього вигляду, обрису 
чогось або когось; устрою, побудови, струк-
тури чогось (когось); зразка документа, яко-

Постановка проблеми
В умовах інтеграції України до Європей-

ського економічного простору, постійних ці-
нових і валютних коливань, особливого зна-
чення в діяльності держави набуває створен-
ня стабільної та збалансованої фінансово-еко-
номічної системи. Саме така система має стати 
основою для ефективного розвитку ринкових 
відносин та держави в цілому. На жаль, сьо-
годні у нашій державі існує ряд чинників, які, 
завдаючи шкоди її фінансовій системі, галь-
мують економічний розвиток. Одним із них 
є вчинення різноманітних економічних зло-
чинів та правопорушень, зокрема легалізація 



43

Çàÿöü Î.Ñ. - Ôîðìè àäì³í³ñòðàòèâíî-ïðàâîâî¿ ïðîòèä³¿ ïðàâîïîðóøåííÿì...

го необхідно дотримуватися при складанні, 
заповненні аналогічних документів [2, c.622-
623]. Також у словниковій літературі зустрі-
чаються такі тлумачення терміну «форма»: 1) 
пристрій, шаблон, за допомогою якого чо-
му-небудь надають певних обрисів, якогось 
вигляду; 2) суворо встановлений порядок у 
будь-якій справі [3, c.578; 4, c.1543]. 
Що стосується філософського розуміння 

форми, то тут дане поняття використовуєть-
ся, як правило, для позначення зовнішнього 
виразу та способу організації певного змісту. 
Так, Л. Ф. Ільїчев пише, що форма – це по-
няття, яке відображає внутрішню органі-
зацію змісту і пов’язане, таким чином, з по-
няттям структури [5, c.620]. Схожа точка зору 
висловлена й у філософському словнику за 
редакцією І. Т. Фролова, з приводу форми 
зазначається, що дана категорія вживається 
для відображення внутрішньої організації 
змісту, і в цьому значенні проблематика фор-
ми отримує подальший розвиток у понятті 
структури [6, c.519-520].
У юридичній та управлінській сфері, коли 

йдеться про форму, то, як правило, мається 
на увазі або зовнішнє вираження, зовнішній 
вигляд (прояв) певних дій, засобів заходів, а 
також спосіб побудови, організації певної сис-
теми, який, у свою чергу, і призводить до на-
буття цією системою відповідного зовнішньо-
го вигляду. Так, наприклад, В. К. Колпаков 
розуміє форми державного управління як 
той чи інший спосіб зовнішнього вираження 
(оформлення) змісту цієї діяльності [7, c.199]. 
В.Я. Малиновський за цього приводу зазна-
чає, що при визначенні форми управлінської 
діяльності, як правило, мова йде не про дії 
суб’єктів управління, а про їх зовнішнє вира-
ження (зовнішній вияв), оскільки дії залежно 
від характеру і форми вираження становлять 
той чи інший зміст цієї діяльності. Отже, фор-
мою державного управління вважають будь-
яке зовнішнє вираження конкретних одно-
рідних дій державного органу, його струк-
турних підрозділів та службових осіб, котрі 
здійснюються з метою реалізації функцій 
управління [8, c.424].
Ю. П. Битяк характеризує форму управ-

ління зовнішнього прояву конкретних дій, 
які здійснюються органами виконавчої вла-
ди для вирішення поставлених перед ними 

завдань. Якщо функції управління розкри-
вають основні напрями цілеспрямовано-
го впливу суб`єктів управління на об`єкти 
управління, то форми управління – це шляхи 
здійснення такого цілеспрямованого впливу, 
тобто форми управління показують, як прак-
тично здійснюється управлінська діяльність 
[9, c.135-136]. На думку С.Г. Стеценка, форми 
державного управління – це зовнішні прояви 
конкретних дій органів виконавчої влади чи 
їхніх посадових осіб, у яких реалізується ком-
петенція цих органів (осіб) [10, c.172].
Тож, на підставі вище викладеного щодо 

розуміння сутності форми можемо дійти ви-
сновку, що форми протидії правопорушен-
ням у фінансовій сфері це зовнішній вираз у 
об`єктивній дійсності тих практичних дій та 
управлінських рішень, що реалізуються, при-
ймаються суб`єктами зазначеної протидії під 
час здійснення. Складність визначення форм 
протидії правопорушенням у фінансовій сфері 
обумовлена тим, що кожна дія, кожне рішен-
ня, кожен захід так чи інакше знаходить свій 
прояв у об`єктивному житті, а отже цих форм 
може бути безліч, особливо враховуючи досить 
просторе коло суб`єктів протидії правопору-
шенням у фінансовій сфері, кожен з яких має 
свій специфічний статус. У той же час, якщо 
здійснити певне узагальнення однорідних та 
дуже схожих за своїми цілями і змістом заходів 
протидії правопорушенням у фінансовій сфері, 
то можна, з нашої точки зору, в якості основних 
форм досліджуваної протидії назвати такі:

- нормотворчість. Нормотворчість – це 
форма владної діяльності держави, спрямо-
ваної на утворення нормативно-правових 
актів, за допомогою яких у чинну юридичну 
систему запроваджуються, змінюються чи 
скасовуються правові норми [11, c.162]. О. Ф. 
Скакун вважає що під нормотворчістю слід 
розуміти офіційну діяльність уповноважених 
суб’єктів держави та громадянського суспіль-
ства щодо встановлення, зміни, призупинен-
ня і скасування правових норм, їх система-
тизації [12, c.342]. Специфічним випадком 
нормотворчості є законотворчість або законо-
давча діяльність, яка полягає у розробленні, 
прийнятті та введенні в дію компетентних 
нормативних актів вищої юридичної сили 
законів. Значення нормотворчості як фор-
ми протидії правопорушенням у фінансовій 
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сфері обумовлене такими обставинами: по-
перше, сама по собі зазначена протидія є ви-
дом правової діяльності, тобто її організації та 
здійснення повинні відбуватися на підставі, у 
порядку і межах, визначених законодавством. 
Звісно, різні заходи протидії вимагають різно-
го ступеня їх правової регламентації: одні із 
них регулюються лише у загальному вигляді, 
інші – мають жорсткі законодавчі рамки, втім 
функціонування усього адміністративно-пра-
вового механізму досліджуваної протидії в 
цілому відбувається на відповідних організа-
ційно-правових засадах; по-друге, неякісне, 
недосконале законодавство досить часто є 
тим фактором, який сприяє вчиненню осо-
бами правопорушень, оскільки вони знають 
як можна скористатися законодавчими недо-
ліками у своїх корисних цілях і уникнути при 
цьому покарання. Головними заходами, які 
становлять зміст цієї форми, є: аналіз чинного 
законодавства на предмет його відповідності 
наявному рівню розвитку фінансової сфери та 
відносин, що у ній відбуваються; виявлення 
у ньому (законодавстві) недоліків і прогалин; 
оновлення та доповнення чинного законодав-
ства, що здійснення внаслідок проходження 
складної процедури номотворчості: ініціати-
ва і підготовка проекту нормативного акта; 
внесення проекту нормативного акту суб’єкту 
нормотворення; розгляд та обговорення про-
екту нормативного акта; прийняття норма-
тивного акта; введення нормативного акта в 
дію [13, c.486];

- контроль. У науковій та навчальній лі-
тературі контроль визначається як спосте-
реження та перевірка розвитку суспільної 
системи й усіх її елементів відповідно до ви-
значених напрямів, а також у попередженні 
та виправленні можливих помилок і неправо-
мірних дій, що перешкоджають такому роз-
витку [14, c.349]. В. Я. Малиновський охарак-
теризував контроль як процес забезпечення 
досягнення організацією своєї мети, що скла-
дається зі встановлення критеріїв, визначен-
ня фактично досягнутих результатів і запро-
вадження корективів у тому випадку, якщо 
досягнуті результати суттєво відрізняються 
від встановлених критеріїв [8, c.295]. Дана 
форма контролю пов`язана із здійсненням 
системного та систематичного спостережен-
ня за дотриманням учасниками фінансових 

та тісно пов’язаних із ними відносин фінан-
сової дисципліни та режиму законності.-
У ході контролю компетентні органи та по-
садові особи перевіряють діяльність суб`єктів 
фінансової сфери на предмет наявності у ній 
порушень та інших недоліків, що можуть не-
сти загрозу фінансовому потенціалу держави 
і суспільства. Слід зазначити, що наявність 
якісного та ефективного контролю є запору-
кою належної якості нормотворчої діяльнос-
ті, адже недоліки та прогалини у чинному за-
конодавстві найчастіше виявляються саме під 
час здійснення контролю. Що ж стосується 
заходів, які належать до даної загальної фор-
ми протидії правопорушенням у фінансовій 
сфері, то до них належать: аудит, перевірки, 
інспектування, моніторинг;

- юридична відповідальність. Дана фор-
ма протидії правопорушенням у фінансовій 
сфері є найбільш жорсткою і має, так би мо-
вити, крайній характер, тобто вона застосо-
вується тільки тоді, коли всі інші форми та 
методи протидії виявилися неефективними. 
А. П. Чирков розглядає правову відповідаль-
ність як стан примусу до правомірної, а отже, 
і відповідальної поведінки, що досягається 
за допомогою несення несприятливих на-
слідків, накладення яких пов`язане з такою, 
що засуджується, є винною і протиправною 
(безвідповідальною) поведінкою певних осіб, 
і який має кінцеву мету: виховання правопо-
рушників у дусі дотримання законів, а також 
попередження вчинення ними та іншими 
особами нових протиправних діянь [15, c.25]. 
О. С. Літашенко пише, що юридична відпо-
відальність – це один із видів соціальної від-
повідальності, являє собою встановлений 
державою примусовий захід (покарання) за 
скоєне правопорушення, що застосовується 
до винної особи державними органами, або 
за їх дорученням громадськими органами, 
та обов’язок правопорушника перетерпіти 
відповідні негативні наслідки, що визначе-
ні чинним законодавством [16, c.16]. Отже, 
юридична відповідальність як форма проти-
дії правопорушенням у фінансовій сфері по-
лягає у покладанні на особу, винну у вчинен-
ні правопорушення, додаткових обов`язків, 
невідворотне виконання нею яких забезпе-
чується державою і передбачає зазнавання 
цією особою несприятливих для себе наслід-
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ків майнового, організаційного та (або) осо-
бистісного характеру. Саме у цій формі вияв-
ляється каральний аспект протидії правопо-
рушенням у фінансовій сфері;

- профілактика. У спеціальній літерату-
рі приводиться велика кількість визначень 
профілактики правопорушень, зокрема її 
розуміють: і як діяльність, метою якої є попе-
редження криміногенних наслідків людської 
діяльності, а також виявлення, вивчення 
причин та умов, що спричиняють вплив на 
правопорушення, найчастіше за допомогою 
примусових заходів, без втручання у галузь 
конституційних прав та свобод особи [17, 
с.215]; і як організовувану державою діяль-
ність формальних і неформальних утворень і 
окремих громадян, яка здійснюється на осно-
ві і на виконання закону з метою викорінення 
причин та умов, що сприяють вчиненню адмі-
ністративних проступків, і забезпечує форму-
вання законослухняної поведінки громадян у 
сфері державного управління [18, с.257-258]; 
і як особливий вид соціального управління, 
який має забезпечити безпеку цінностей, що 
охороняються правом. Змістом профілак-
тики є розробка та реалізації комплексу ці-
леспрямованих заходів щодо виявлення та 
усунення причин та умов правопорушень, а 
також здійснення профілактичного впливу 
на осіб, схильних до протиправної поведінки 
[19, с.23] тощо. На нашу думку, профілактика 
є чи не найголовнішою формою протидії пра-
вопорушенням у фінансовій сфері, оскільки 
призначення заходів, що становлять її зміст, 
виявляти та усувати умови та фактори, що 
спричиняють скоєння правопорушень, спо-
нукають та провокують осіб до вчинення про-
типравних дій. Тобто профілактика поклика-
на боротися не з наслідками, а з передумова-
ми правопорушень, тож чим ефективніше у 
державі проводиться профілактична робота, 
тим менше у ній компетентним суб`єктам до-
водиться звертатися до форм та методів при-
мусового характеру, зокрема юридичної від-
повідальності. Проведення профілактичної 
роботи  передбачає здійснення низки заходів 
щодо: аналізу стану законності у фінансовій 
сфері, визначення видів правопорушень, які 
вчиняються у ній найчастіше, встановлення 
груп осіб, які у переважній кількості випадків 
вчиняють такі правопорушення; з`ясування 

причин правопорушень, а також умов, об-
ставин і факторів, що сприяли їх вчиненню, 
виявлення інших потенційно небезпечних 
процесів і явищ у фінансовій сфері, що мо-
жуть призвести до вчинення правопорушень 
або посприяти їх скоєнню, вжиття заходів до 
усунення таких умов та факторів;

- правове виховання. О. Ф. Скакун визначає 
правове виховання як цілеспрямований по-
стійний вплив на людину з метою формування 
у неї правової культури і активної правомірної 
поведінки [20, c.479-480]. Дана форма протидії 
правопорушенням у фінансовій сфері перед-
бачає здійснення не примусового впливу на 
суб`єктів фінансової сфери з метою підвищен-
ня рівня їх правової культури та формування 
належного рівня правосвідомості, які забез-
печують правомірну поведінку цих суб`єктів 
не з остраху бути покараним, а через глибоке 
усвідомлення необхідності та корисності такої 
поведінки. Реалізується дана форма протидії 
правопорушенням у фінансовій сфері через 
освітні, роз`яснювально-консультаційні, інфор-
маційно-пропагандистські та інші заходи.

Висновок
Підсумовуючи все зазначене у даному на-

уковому дослідженні, можемо зробити висно-
вок про те, що форми є тими елементами ад-
міністративно-правового механізму протидії 
правопорушенням у фінансовій сфері, в яких 
виявляється характер і зовнішній вигляд дій 
та заходів, що реалізуються в ході його функці-
онування, їх аналіз дає змогу зрозуміти, яким 
чином, у який спосіб здійснюються на практ и-
ці завдання та функції цього механізму.
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SUMMARY 
The article, based on an analysis of scientifi c 

views of scientists, the theoretical approaches to 
the interpretation of the term “form”. The main 
forms of administrative and legal counteraction to 
offenses in the fi nancial sector. It is noted that the 
complexity of determining the forms of combating 
offenses in the fi nancial sector due to the fact that 
every action, every decision, every event somehow 
fi nds its expression in the objective life, and 
therefore these forms can be set, especially given the 
fairly extensive range sub` objects counter offense 
in the fi nancial sector, each of which has a specifi c 
status.

Keywords: forms, administrative and legal 
opposition, the offense, fi nance, control and 
prevention.

АНОТАЦІЯ 
У статті на основі аналізу наукових по-

глядів вчених досліджено теоретичні підходи 
щодо тлумачення поняття «форма». Визна-
чено основні форми адміністративно-правової 
протидії правопорушенням у фінансовій сфері. 
Зазначено, що складність визначення форм 
протидії правопорушенням у фінансовій сфе-
рі обумовлена тим, що кожна дія, кожне рі-
шення, кожен захід так чи інакше знаходить 
свій прояв у об`єктивному житті, а отже, 
цих форм може бути безліч, особливо врахову-
ючи досить просторе коло суб`єктів протидії 
правопорушенням у фінансовій сфері, кожен з 
яких має свій специфічний статус.
Ключові слова: форми, адміністративно-

правова протидія, правопорушення, фінансова 
сфера, контроль, профілактика.
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ÏÐÎ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÓ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÜ

В статье исследованы организационные 
и правовые новеллы административного за-
конодательства в процессе осуществления 
судебной реформы. Определены и проанали-
зированы характерные недостатки Кодекса 
Украины об административных правона-
рушениях в части рассмотрения судами дел 
об административных правонарушениях. 
Предоставлены конкретные предложения по 
совершенствованию института администра-
тивной ответственности, смысл которых 
заключается в осуществлении мониторин-
га административно-деликтного закона по 
трем направлениям: 1) результативности 
действия закона; 2) эффективности действия 
закона; 3) качестве закона.
Ключевые слова: судебная реформа, адми-

нистративное производство, административ-
ная ответственность, административные 
правонарушения, результативность закона, 
эффективность закона, качество закона.
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юридичного впливу права, що обумовлено 
логікою соціально - економічного та політич-
ного розвитку суспільства.
Незважаючи на чітко окреслені три-

вожні тенденції дезорганізації суспільних 
відносин, деліктолізацію і криміналізацію 
суспільства, в теорії адміністративного пра-
ва проблематиці адміністративної відпо-
відальності тривалий час не приділялося 
достатньої уваги. Автори численних публі-
кацій в області адміністративного права 
переважно обмежувалися лише тлумачен-
ням окремих правових актів про адміні-
стративну відповідальність, не вдаючись до 
дослідження її проблематики. Особливої 
актуальності питання вдосконалення ад-
міністративної відповідальності набуває в 
процесі здійснення судово-правової рефор-
ми, спрямованої на посилення незалежнос-
ті судової гілки влади.
Науково-теоретичним підґрунтям до-

слідження стали теоретичні праці фахівців 
у галузі загальної теорії держави і права, 
теорії управління, адміністративного пра-
ва та процесу, господарського права тощо, 
зокрема В.Б. Авер’янова, М.І. Бажанова, 
О.М. Бандурки, Д.М. Бахраха, Ю.П. Битяка, 
С.М. Гусарова, С.В. Ківалова, А.М. Колодія, 
В.К. Колпакова, А.Т. Комзюка, Я.В. Лазу-
ра, В.І. Марчука, А.Ю. Олійника, В.Л. Ор-
тинського, О.І. Остапенка, Л.О. Остапенка, 
В.П. Пєткова, В.В. Сташиса, С.Г. Стеценка, 
Ю.О. Тихомирова, М.В. Цвік, М.Л. Шелухі-
на, А.П. Шергіна та інших провідних науков-
ців. 

Правова реформа в Україні поставила 
перед вченими-юристами не тільки серйоз-
ні теоретичні, але й практичні проблеми, 
зокрема щодо вдосконалення судочинства. 
Відповідно до положень розділу 2 Концепції 
судово-правової реформи в Україні головною 
метою судово-правової реформи і формуван-
ня незалежної судової влади є перебудова су-
дової системи, створення нового законодав-
ства, вдосконалення форм судочинства [1]. 
Адміністративна відповідальність як нео-

дмінний атрибут суспільних відносин і як їх 
регулятор посідає важливе місце в механізмі 
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Мета дослідження полягає в аналізі новел 
національного законодавства в процесі здій-
снення судово-правової реформи, а також ви-
значенні ефективності її впливу на вдоскона-
лення нормативно-правового забезпечення 
адміністративної відповідальності. 
Ідея реформування судової системи Укра-

їни супроводжувала нашу державу з часів 
здобуття незалежності. Причому за останні 
два десятиріччя було здійснено немало сут-
тєвих змін і досягнуто позитивних результа-
тів у цій сфері. Вартий уваги також той факт, 
що реформа правосуддя є однією з ключових 
реформ, необхідних для виконання взятих 
Україною зобов’язань перед Радою Європи. 
На думку Глави держави, конституційна 

реформа в частині правосуддя спрямована 
на забезпечення незалежності судової вла-
ди, підвищення вимог та професійних стан-
дартів до суддівського корпусу, обмеження 
імунітету суддів до функціонального, опти-
мізацію системи судоустрою, забезпечення 
інституційної спроможності прокуратури, 
адвокатури та системи виконання судових рі-
шень, а також на забезпечення безперервної 
та ефективної роботи органів судової влади 
на перехідний період.
Слід зазначити, що 23 жовтня 2015 р. на 

104-му пленарному засіданні Венеціанської 
Комісії було ухвалено Остаточний висновок 
(документ CDLAD (2015) 027), в якому зазна-
чається, що «остання версія змін до Консти-
туції України, підготовлена Робочою групою 
Конституційної Комісії з питань правосуддя, 
є дуже позитивною і добре підготовленою та 
заслуговує повної підтримки».
Утім, незважаючи на аж десять окремих 

думок суддів Конституційного Суду України, 
конституційна реформа 2016 р. має низку до-
стоїнств, які в довгостроковій перспективі 
здатні виправдати очікування українського 
народу, інститутів громадянського суспіль-
ства, кожного громадянина. На деяких зна-
кових моментах варто зупинитися.

1. Змінами переглянуті конституційні по-
вноваження Верховної Ради України та Прези-
дента України у сфері правосуддя відповідно до 
міжнародних стандартів.
Ураховуючи зауваження експертів Вене-

ціанської Комісії, повноваження Верховної 
Ради України щодо процесу обрання суддів 

на посади безстроково передано до Вищої 
ради правосуддя.
Із метою забезпечення стандарту незмі-

нюваності суддів як однієї з гарантій неза-
лежності скасовано інститут «призначення 
судді на посаду вперше» (п’ятирічний, так 
званий «випробувальний», термін для суддів) 
та передбачено, що судді обійматимуть поса-
ди безстроково.
Призначення на посаду судді здійснюва-

тиметься Президентом України за поданням 
Вищої ради правосуддя, що забезпечить ви-
ключно церемоніальну роль Глави держави 
у цьому процесі. Останнє є дійсно принципо-
вим і важливим і здатне забезпечити справ-
жню деполітизацію процедури формування 
суддівського корпусу. Повноваження щодо 
звільнення суддів та їх переведення з одно-
го суду до іншого також передаються Вищій 
раді правосуддя.

2. Формування та діяльність органів, від-
повідальних за суддівський корпус відповідно до 
європейських стандартів. Конституційний за-
кон визначає основи юридичного статусу, 
порядок формування та діяльності, а також 
повноваження Вищої ради правосуддя, яка є 
незалежним від політичного впливу органом, 
що відповідає за суддівську кар’єру, вживає 
заходів щодо забезпечення незалежності суд-
дів тощо. Так, Вища рада правосуддя скла-
датиметься із двадцяти одного члена, з яких 
десятьох – обиратиме з’їзд суддів України з 
числа суддів чи суддів у відставці, двох – при-
значатиме Президент України, двох – обира-
тиме Верховна Рада України, двох – обирати-
ме з’їзд адвокатів України, двох – обиратиме 
всеукраїнська конференція прокурорів, двох 
– обиратиме з’їзд представників юридичних 
вищих навчальних закладів та наукових уста-
нов. Голова Верховного Суду входитиме до 
складу Вищої ради правосуддя за посадою 
(ex offi cio).

3. Підвищення вимог та професійних стан-
дартів для суддівського корпусу. Запропоновано 
зміни щодо основ конституційно-правового 
статусу судді, зокрема: підвищено вікові та 
професійні цензи до кандидатів на посаду 
судді, запроваджено конкурсний принцип 
призначення судді на посаду, уточнено і по-
силено гарантії незалежності та недоторкан-
ності суддів.
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Так, на посаду судді може бути призна-
чений громадянин України, не молодший 
тридцяти та не старший шістдесяти п’яти 
років, який має вищу юридичну освіту і 
стаж професійної діяльності у сфері права 
щонайменше п’ять років, є компетентним, 
доброчесним та володіє державною мовою 
[2]. При цьому вимога щодо компетентності 
охоплюватиме не лише професійний аспект, 
а також інші аспекти – зокрема особистий, 
соціальний тощо. Така вимога у подальшому 
має бути конкретизована в законі та отрима-
ти належну подальшу деталізацію в межах 
установлених законом норм. Закладений у 
змінах механізм призначення суддів спрямо-
ваний на унеможливлення ситуації, за якої 
Вища рада правосуддя могла б вносити по-
дання про призначення суддею особи, яка не 
відповідає вимогам, установленим до канди-
дата на посаду судді.
Законом також можуть бути передбачені 

додаткові вимоги для призначення на поса-
ду судді. До таких додаткових вимог законом 
можуть бути віднесені вимоги щодо спеці-
ального стажу роботи адвокатом чи суддею 
тощо.

4. Обмеження імунітету суддів до функціо-
нального. Реформою закладено інститут функ-
ціонального імунітету судді – замість того, що 
передбачений чинною Конституцією Украї-
ни у вигляді абсолютного імунітету.
Природа суддівського імунітету при здій-

сненні правосуддя полягає у забороні при-
тягнення судді до кримінальної відповідаль-
ності за його юридичну позицію, викладену в 
судовому рішенні, оскільки наявність такого 
унеможливлює незалежність судді та безсто-
ронність.
Водночас суддя має нести кримінальну 

чи дисциплінарну відповідальність за зло-
чини (наприклад, отримання неправомірної 
вигоди) та дисциплінарні проступки, що опо-
середковано можуть впливати на юридичну 
позицію судді при здійсненні ним правосуд-
дя.
Зокрема, суддя може бути притягнутий 

до дисциплінарної відповідальності у разі, 
якщо він порушує встановлені законом ви-
моги щодо змісту судового рішення, не дає 
оцінки аргументам сторін, не викладає об-
ґрунтування свого рішення тощо.

Змінами передбачено, що суддю не 
може бути притягнуто до відповідальності 
за ухвалене ним судове рішення, за винят-
ком вчинення злочину або дисциплінарного 
проступку. Щодо дій, не пов’язаних із вико-
нанням суддівських функцій, суддя нестиме 
юридичну відповідальність у загальному по-
рядку. Відповідно до нового порядку повно-
важення щодо надання згоди на затримання 
судді або утримання його під вартою чи аре-
штом переходять до Вищої ради правосуддя. 
Водночас встановлено, що суддю може бути 
затримано або утримувано під вартою чи аре-
штом до винесення обвинувального вироку 
судом без такої згоди, якщо його затримано 
під час або відразу ж після вчинення тяжкого 
або особливо тяжкого злочину.

5. Забезпечення гарантій щодо фінансуван-
ня, а також захисту професійних інтересів суддів.
Змінами закріплено гарантії щодо фінан-

сування та належних умов для функціону-
вання судів і діяльності суддів.
Так, у Державному бюджеті України [3] 

окремо визначаються видатки на утриман-
ня судів з урахуванням пропозицій Вищої 
ради правосуддя, а розмір винагороди суд-
ді повинен встановлюватися законом про 
судоустрій. Ця норма не означає, що Вища 
рада правосуддя може підміняти органи ви-
конавчої або законодавчої влади у виконанні 
їх функцій щодо визначення видатків дер-
жавного бюджету. При визначенні видатків 
на утримання судів пропозиції Вищої ради 
правосуддя беруться до уваги та повинні 
бути розглянуті, однак остаточне рішення за-
лишається за відповідним суб’єктом бюджет-
ного процесу.
Окремою статтею закріплено інститут 

суддівського самоврядування, яке діє для 
захисту професійних інтересів суддів та ви-
рішення питань внутрішньої діяльності судів 
відповідно до закону.

6. Однією з важливих новел законопроекту є 
істотна зміна юридичного статусу органів про-
куратури в Україні. Так, із Конституції Укра-
їни [4] вилучено розд. VII «Прокуратура» у 
повному обсязі, а приведені відповідно до 
міжнародних та європейських стандартів по-
ложення, що визначають юридичний статус 
органів прокуратури, включено до розд. VIII 
«Правосуддя».
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Зокрема, з переліку функцій прокура-
тури вилучено низку не властивих (за євро-
пейськими стандартами) їй функцій, таких 
як: нагляд за додержанням прав і свобод 
людини і громадянина; нагляд за додер-
жанням законів із цих питань органами ви-
конавчої влади, органами місцевого само-
врядування, їх посадовими і службовими 
особами (так званий «загальний нагляд»); 
нагляд за додержанням законів при вико-
нанні судових рішень у кримінальних спра-
вах, а також при застосуванні інших заходів 
примусового характеру, пов’язаних із об-
меженням особистої свободи громадян. Як 
наслідок запропонованих змін, органи про-
куратури отримають широкі процесуальні 
можливості для набагато якіснішого вико-
нання властивих прокуратурі функцій – під-
тримання публічного обвинувачення в суді; 
процесуального керівництва досудовим 
розслідуванням; вирішення відповідно до 
закону інших питань під час кримінально-
го провадження; нагляду за негласними та 
іншими слідчими і розшуковими діями ор-
ганів правопорядку; представництво інте-
ресів держави в суді у виняткових випадках 
і в порядку, що визначені законом. Запропо-
нована зміна функцій прокуратури відпові-
дає положенням Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод, практиці 
Європейського суду з прав людини у сфе-
рі кримінального судочинства та європей-
ським стандартам стосовно функціонування 
органів (служби) публічного обвинувачення 
у демократичному суспільстві, керованому 
верховенством права.
У числі нормативно-правових актів, які 

безпосередньо регулюють порядок прова-
дження у справах про адміністративні право-
порушення, провідне місце посідає КУпАП 
[5]. Зважаючи на те, що в юридичний науці 
відсутня єдина думка щодо сутності прова-
дження у справах про адміністративні право-
порушення, існують різні підходи до визна-
чення цієї категорії. 
Так, В.К. Колпаков визначає проваджен-

ня у справах про адміністративні правопо-
рушення як процесуальну діяльність на під-
ставі визначених законодавцем правил щодо 
встановлення об’єктивної істини у справі про 
адміністративний проступок і прийняття рі-

шення відповідно до чинного законодавства 
[6, с. 117]. За твердженням С.В. Ківалова, 
провадження у справах про адміністративні 
правопорушення є нормативно врегульова-
ним комплексом взаємозалежних і взаємо-
обумовлених процесуальних дій повноваж-
них суб’єктів по застосуванню адміністра-
тивної відповідальності за допущений чи пе-
редбачуваний адміністративний проступок 
[7, с. 265]. М.Я. Масленніков наголошує, що 
провадження в справах про адміністративні 
правопорушення можна розглядати у двох 
аспектах: як правовий інститут і як різновид 
адміністративно-процесуальної діяльності [8, 
с. 13-14]. 
Як ми вже зазначали, розгляд справ є 

основною стадією провадження в справах 
про адміністративні правопорушення, при 
цьому особливе значення має судовий роз-
гляд, який покликаний забезпечити охоро-
ну прав і свобод громадян, прав і законних 
інтересів підприємств, установ і організацій, 
встановленого правопорядку, законності 
тощо, в особливо складних справах у системі 
адміністративних правопорушень. 
Статтею 213 КУпАП визначено коло ор-

ганів (посадових осіб), уповноважених роз-
глядати справи про адміністративні правопо-
рушення, серед яких провідне місце посідає 
суд (п. 4) як окрема конституційно-визначена 
гілка влади (ст. 6 Конституції України). Є.С. 
Павлова зазначає з цього приводу, що діяль-
ність судді по застосуванню заходів стягнен-
ня за адміністративні проступки протікає в 
особливому, передбаченому законом поряд-
ку, що називається судовим провадженням 
по справах про адміністративні правопору-
шення [9, c. 28]. 
На жаль, ані чинний КУпАП, ані інші 

приписи чинного деліктного законодав-
ства не містять конкретних процесуальних 
норм, які б регламентували суто процедуру 
судового розгляду справ про адміністративні 
правопорушення. ІV розділ КУпАП  «Про-
вадження в справах про адміністративні 
правопорушення» встановлює загальні пра-
вила для всіх органів (посадових осіб) щодо 
провадження у даних справах, у тому числі 
й судового розгляду, що створює певні недо-
ліки в регулюванні судового розгляду справ 
про адміністративні правопорушення проти 



51

Ïàí÷åíêî Ì.À. - Åôåêòèâí³ñòü âïëèâó ñóäîâî¿ ðåôîðìè íà ñòàí çàêîíîäàâñòâà...

встановленого порядку управління, на яких 
буде наголошено нижче [10, с. 176]. 
Отже, спробуємо зосередитися на осно-

вних недоліках чинного КУпАП, які мають 
місце під час розгляду та вирішення справ 
про адміністративні правопорушення.
По-перше, принципи провадження у 

справах про адміністративні правопорушен-
ня залишаються властивими радянському 
розумінню правосуддя і ролі суду у вирішен-
ні таких справ. Дотепер розгляд справ, осо-
бливо тих, які характеризуються складними 
судовими ситуаціями, покладає на суддю не 
властиву йому функцію доказування. На-
певне, можна було б погодитися з тим, що 
за браком доказів суддя має закрити прова-
дження у справі, але чи здійсниться у такому 
випадку правосуддя. Лише за наявності учас-
ника процесу, який доводив би перед судом 
обґрунтованість притягнення особи до адмі-
ністративної відповідальності, можна було 
б говорити, що змагальний судовий процес 
відбувся як такий.
Залишається невнормованим питання 

щодо фіксації судового процесу. А між тим, 
справи про адміністративні правопорушен-
ня, за які законом передбачені багатотисяч-
ні штрафи (ст.ст. 185-3, 186-5, 188-4, 188-6, 
188-14, 188-33, 188-34, 188-40, 188-42 та ін.), 
адміністративний арешт (ст.ст. 185, 185-10, 
187 та ін.), тривалі позбавлення спеціально-
го права, перестають бути справами «другого 
порядку», якими вони іноді вважались. Судо-
вий розгляд таких справ усе частіше набуває 
принципового характеру. Виникає необхід-
ність у допиті свідків, проведенні експертиз, 
відтворенні обстановки і обставин події, ви-
требуванні доказів, вирішенні клопотань, 
що, безумовно, вимагає певної фіксації.
Правильно практиками звертається ува-

га на відсутність у КУпАП інституту відводів 
як на обмеження права особи на розгляд її 
справи неупередженим безстороннім судом. 
Пропонується застосування цього процесу-
ального інституту так, як це передбачено всі-
ма існуючими галузевими процесуальними 
законами.
По-друге, нагальна проблема — участь 

особи, яка притягається до адміністративної 
відповідальності, у судовому розгляді спра-
ви. Відповідно до норм ст.268 КУпАП справу 

може бути розглянуто за відсутності цієї осо-
би у випадках, коли є дані про своєчасне її 
сповіщення про місце і час розгляду справи 
і якщо від неї не надійшло клопотання про 
відкладення розгляду справи. Це правило 
поширюється на всі справи про порушен-
ня встановленого порядку управління (за 
винятком справ, за якими участь особи, що 
притягається до адміністративної відпові-
дальності, є обов’язковою), а відтак особи, які 
притягаються до відповідальності за їх вчи-
нення, у разі ухилення від явки на виклик 
суду не можуть бути піддані приводу навіть 
тоді, коли цього вимагає судова ситуація. На-
томість розгляд справи за відсутності право-
порушника — підстава скасування переваж-
ної більшості оскаржених постанов.
Позитивним є збільшення до трьох мі-

сяців строку накладення адміністративних 
стягнень у справах, підвідомчих суду. Проте 
недоліком, який часто призводить до закрит-
тя справ про адміністративні правопору-
шення у зв’язку із закінченням зазначеного 
строку, залишається невизначеність терміну, 
протягом якого справу має бути передано на 
розгляд суду.
По-третє, суттєві правові наслідки визна-

ння особи винною у скоєнні адміністратив-
ного правопорушення, суворість стягнень, 
преюдиційний характер постанов судді ви-
магають принципових підходів до дослі-
дження й оцінки доказів. Судове рішення не 
може ґрунтуватися на показаннях потерпі-
лих, свідків, висновках експерта, які за чин-
ним законом не попереджаються про кри-
мінальну відповідальність за недобросовісне 
виконання своїх процесуальних обов’язків.
Невирішеним залишається питання 

щодо можливості перекваліфікації судом дій 
особи, притягнутої до адміністративної від-
повідальності. На практиці дехто із суддів у 
разі незгоди із запропонованою кваліфікаці-
єю за будь-яких обставин повертає протокол 
про адміністративне правопорушення до ор-
гану, посадовою особою якого він складений, 
для належного оформлення. Інші вважають 
можливою перекваліфікацію у випадках, 
коли дії порушника містять склад менш тяж-
кого правопорушення, за умови правильного 
встановлення фактичних обставини справи і 
визначення об’єкта протиправного посяган-
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ня у протоколі про адміністративне правопо-
рушення.
Конфліктні судові ситуації вимагають все-

бічного аналізу досліджених доказів і його 
адекватного відображення у судовому рішен-
ні, тому існуючі вимоги закону щодо змісту 
постанови у справі про адміністративне пра-
вопорушення, мотивувальна частина якої об-
межується описом обставин, встановлених 
при розгляді справи, і посиланням на нор-
мативний акт, який передбачає відповідаль-
ність за дане адміністративне правопорушен-
ня, є безнадійно застарілими.
По-четверте, певні труднощі виникають 

із застосуванням адміністративного стягнен-
ня у вигляді громадських робіт. У разі ухи-
лення особи від їх відбування кримінально-
виконавча інспекція відповідно до вимог 
закону звертається до суду з поданням про 
заміну громадських робіт адміністратив-
ним арештом. Втім, особа, що ухилялась від 
громадських робіт, тим більше уникає явки 
до суду для вирішення питання про заміну 
стягнення на більш суворе. Заходи проце-
суального примусу для цієї категорії справ 
не передбачені законом. Як має діяти суд? 
Розглянути справу без правопорушника, за-
довольнити подання інспекції, направити 
постанову для виконання до правоохорон-
ного органу і... І через тиждень одержати її 
назад з посиланням дільничного інспектора 
на неможливість виконання постанови суду 
у зв’язку з відсутністю правопорушника за 
місцем проживання. Доречно буде згадати 
про відсутність у законі інституту давності 
виконання постанов про накладення адміні-
стративних стягнень і знову запитати: то що 
ж має робити суд?
Не передбачені законом наслідки настан-

ня після винесення постанови про застосу-
вання громадських робіт обставин, що уне-
можливлюють застосування до особи такого 
виду адміністративного стягнення.
Запровадивши штрафи, розмір яких ся-

гає 3400 грн., законодавець не припускав 
ймовірності відсутності у громадянина Укра-
їни можливості сплати такої суми. Тому, ма-
буть, не вважав за потрібне передбачити 
можливість заміни штрафу стягненням у виді 
громадських чи виправних робіт, а натомість 
встановив подвоєння суми штрафу у разі 

примусового виконання постанови про його 
стягнення.
Несподіваною проблемою стало питан-

ня визначення суворості покарань. Систе-
матичний аналіз норм Кримінального [11], 
Кримінально-виконавчого кодексів [12], Ко-
дексу України про адміністративні правопо-
рушення свідчить про те, що законодавець 
визначає громадські роботи більш суворим 
стягненням порівняно зі штрафом чи на-
віть позбавлення спеціального права. Про-
те практика свідчить, що в уявленні судів, у 
тому числі й апеляційних, найбільш м’яким 
стягненням є громадські роботи. Натомість 
позбавлення спеціального права вважається 
суворішим за штраф чи громадські роботи. В 
апеляційних скаргах правопорушники про-
сять пом’якшити накладене на них стягнен-
ня, замінити штраф громадським роботами і 
апеляційний суд йде їм назустріч, розуміючи 
складність матеріального становища окре-
мих осіб. Але такий стан речей є правовим 
нонсенсом і обумовлений він, думається, різ-
ним уявленням держави та її громадян про 
певні соціальні цінності та їх обмеження.
Отже, зрозуміло, що це лише деякі про-

блеми, що виникають у практиці розгляду 
судом справ про адміністративні правопору-
шення проти встановленого порядку управ-
ління. Немає сумніву в тому, що більш гли-
бокий аналіз норм КУпАП виявить багато 
інших його вад як матеріального, так і про-
цесуального характеру. Проте вже зараз слід 
зробити головний і однозначний висновок: 
здійснення судочинства у справах про адмі-
ністративні правопорушення з додержан-
ням конституційних засад і європейських 
стандартів правосуддя наразі є неможливим; 
суддівство вимагає сучасної, детально регла-
ментованої окремим законом (принаймні 
окремим розділом чинного закону) судової 
процедури.
Аналіз положень КУпАП дає підстави 

для висновку про слабку ефективність норм, 
що містяться в ньому. З метою підвищення 
ефективності правосуддя у сфері адміністра-
тивної відповідальності процесуальна части-
на КУпАП повинна бути вдосконалена. Така 
необхідність зумовлена тим, що Кодекс не 
забезпечує здійснення ефективного право-
суддя, тому що не містить цілого ряду про-
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цесуальних норм, необхідних для якісного 
вирішення справи про адміністративне пра-
вопорушення.
Не маючи на меті у черговий раз зводити 

підвищення ефективності законодавства про 
адміністративну відповідальність до при-
йняття закону про внесення змін і доповнень 
до КУпАП та інших законодавчих актів, які 
забезпечують її регулювання, пропонуємо 
провести моніторинг адміністративно-делік-
тного закону за трьома напрямками: 1) ре-
зультативності дії закону; 2) ефективності дії 
закону; 3) якості закону.
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SUMMARY 
This article explores organizational and legal 

novels administrative law in the judicial reform 
process. Identifi ed and analyzed the characteristic 
shortcomings of the Code of Ukraine аdministrative 
оffenses in terms of consideration of cases on 
administrative violations. Specifi c suggestions 
for improving the institute of administrative 
responsibility, the content of which is to monitor the 
administrative and tort law in three areas: 1) the 
impact of the law; 2) the effectiveness of the law; 
3) quality act.

Keywords: judicial reform, administrative 
proceedings, administrative responsibility, 
administrative offenses, the impact of the law, the 
effectiveness of the law, the quality of the law.

АНОТАЦІЯ 
У статті досліджено організаційні та пра-

вові новели адміністративного законодавства в 
процесі здійснення судової реформи. Визначено 
та проаналізовано характерні недоліки Кодексу 
України про адміністративні правопорушення 
в частині розгляду судами справ про адміні-
стративні правопорушення. Надано конкретні 
пропозиції щодо вдосконалення інституту ад-
міністративної відповідальності, зміст яких 
полягає у здійсненні моніторингу адміністра-
тивно-деліктного закону за трьома напрям-
ками: 1) результативності дії закону; 2) ефек-
тивності дії закону; 3) якості закону.
Ключові слова: судова реформа, адміні-

стративне провадження, адміністративна 
відповідальність, адміністративні правопо-
рушення, результативність закону, ефектив-
ність закону, якість закону.
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В связи с проведением на территории 
Донецкой и Луганской областей антитерро-
ристической операции, существует необхо-
димость признания особенностей правового 
статуса участников антитерорестичной опе-
рации. В статье проанализированы понятие 
участников антитерорестичнои операции, 
определены их виды и порядок получения ста-
туса участника антитеррористической опе-
рации. 
Ключевые слова: воинская обязанность; 

антитеррористическая операция; участник 
антитеррористической операции; участник 
боевых действий; участник войны; инвалид 
войны.
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ськової служби, статус громадянина транс-
формується у статус військовослужбовця, 
що пов’язано з обмеженням можливостей 
реалізації деяких конституційних прав і 
свобод (зокрема, права на свободу пересу-
вання); особливий соціальний захист гро-
мадян, що реалізують цей обов’язок тощо 
[1, с. 9-235]. 
До березня 2014 р. виконання цьо-

го обов’язку здійснювалося у формі про-
ходження військової служби. З квітня 
2014 р. ситуація кардинально змінилася з 
початком збройної агресії Російської Фе-
дерації проти України, коли контрольо-
вані, керовані і фінансовані спецслужбами 
Російської Федерації озброєні бандитські 
формування проголосили створення «До-
нецької народної республіки»  (7 квітня 
2014 р.) та «Луганської народної республі-
ки»  (27 квітня 2014 р.) [14].
Офіційно з 14 квітня 2014 р. на тери-

торії Донецької та Луганської областей 
проходить антитерористична операція 
(далі – АТО), відповідно до підписаного 13 
квітня 2014 р. Указу Президента України 
« Про рішення Ради національної безпе-
ки і оборони України від 13 квітня 2014 р. 
«Про невідкладні заходи щодо подолання 
терористичної загрози і збереження те-
риторіальної цілісності України»  [16]. Ця 
операція відбувається на підставі Закону 
України «Про боротьбу з тероризмом» від 
20 березня 2003 року № 638-IV і полягає 
у вжитті скоординованих спеціальних за-
ходів, спрямованих на попередження, за-

Постановка проблеми
Одним з обов’язків громадян України 

є «захист Вітчизни, незалежності та тери-
торіальної цілісності України»   [2, ст. 65; 
8, ст. 1]. Даний обов’язок має деякі осо-
бливості: він передбачений Конституцією 
України, але встановлюється виключно 
законом; поширюється виключно на гро-
мадян України; має суто персоніфікова-
ний характер; суб’єктами його реалізації 
є громадяни України, як правило, чоло-
вічої статі, які мають відповідні якості, у 
тому числі належний стан здоров’я; цей 
обов’язок безпосередньо пов’язаний із за-
безпеченням національної безпеки, обо-
рони державної території у разі військо-
вого вторгнення та охорони важливих 
державних об’єктів; з початком реалізації 
військового обов’язку та проходження вій-
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побігання та припинення терористичної 
діяльності, звільнення заручників, забез-
печення безпеки населення, знешкоджен-
ня терористів, мінімізацію наслідків теро-
ристичної діяльності [7, ст. 1].
З лютого 2014 р. через суспільний ін-

терес до теми АТО і активізацію бойових 
дій, відбулося залучення до проведен-
ня антитерористичної діяльності значної 
кількості осіб, що слугує підставою для ви-
значення правового статусу «учасників ан-
титерористичної діяльності». 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій

Значний внесок у розвиток наукової 
думки з питань правового статусу вій-
ськовослужбовців зробили такі вчені, як 
А.П. Бейкун, М.І. Боднарчук, Н.Б. Бо-
лотіна, Є.І. Григоренко, О.С. Кайтан-
ський, М.В. Кравченко, С.Г. Кузьменко, 
Р.П. Луцький, Н.М. Мокрицька, М.М Ру-
женський, М.В. Туленко тощо. Однак, за-
значені дослідники не акцентували увагу 
на правовому статусі учасників  антитеро-
ристичної операції. 

Мета статті – науково-теоретичний 
аналіз правового статусу учасників антите-
рористичної операції. 

Виклад основного матеріалу
У чинному законодавстві поняття «ста-

тус учасника антитерористичної операції», 
«надання статусу учасника антитерорис-
тичної операції»  відсутнє1. Однак, у зако-

1 У відповідях на запити про доступ до публічної 
інформації щодо кількості осіб, які отримали ста-
тус «учасника антитерористичної операції»  органи 
державної влади повідомили наступне. У Депар-
таменті кадрового забезпечення Національної по-
ліції України заявили, що «надати інформацію про 
кількість поліцейських, які отримали або таких, 
яким відмовлено в отриманні статусу учасника АТО 
неможливо через відсутність у чинному законодав-
стві України юридичних термінів «статус учасника 
АТО» та «надання статусу учасника АТО»  (Відпо-
відь Департаменту кадрового забезпечення На-
ціональної поліції України від 26 грудня 2016 р.-
№ 661зі/12/2/03-2016 на інформаційний запит). Та-
кож у Міністерстві оборони України зазначили, що 
«чинним законодавством України статус учасника 
антитерористичної операції не визначено»  (Від-

нах [9] і постановах Верховної Ради Укра-
їни [15], указах Президента України [11], 
постановах Кабінету Міністрів України 
[19], наказах міністерств [12] використову-
ється формулювання «учасник антитеро-
ристичної операції». Утворено Державну 
службу України у справах ветеранів війни 
та учасників антитерористичної операції 
[18] та розпочато діяльність Уповноваже-
ного Президента України з питань реабі-
літації учасників антитерористичної опе-
рації, які одержали поранення, контузію, 
каліцтво або інше захворювання під час 
участі в антитерористичній операції [17].
Натомість у Законі України «Про бо-

ротьбу з тероризмом», використовуються 
поняття «суб’єкти, які безпосередньо здій-
снюють боротьбу з тероризмом у межах 
своєї компетенції», «суб’єкти, які залуча-
ються у разі необхідності до участі у здій-
сненні заходів, пов’язаних з попереджен-
ням, виявленням і припиненням терорис-
тичної діяльності» та «суб’єкти, які можуть 
бути залучені до участі в антитерористич-
них операціях за рішенням керівництва 
антитерористичної операції»  [7]. Через 
це, у правозастосовній практиці виникає 
чимало питань: кого вважати учасником 
АТО, чи є учасниками АТО члени воєні-
зованих (військових) добровольчих фор-
мувань, якими нормативно-правовими ре-
гулюється правовий статус учасників АТО, 
які пільги мають учасники АТО і члени їх 
сімей. 
З метою «впорядкування кола осіб, які 

беручи безпосередню участь в антитеро-
ристичній операції, захищають незалеж-
ність, суверенітет та територіальну ціліс-
ність України, що дозволить забезпечити 
належний рівень соціального захисту та 
гарантій цих осіб», 7 квітня 2015 р. Верхо-
вна Рада України прийняла Закон Украї-
ни «Про внесення змін до Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх со-
ціального захисту»  щодо статусу осіб, які 
захищали незалежність, суверенітет та те-
риторіальну цілісність України. У нормах 

повідь Департаменту інформаційно-організаційної 
роботи та контролю Міністерства оборони України 
від 15 грудня 2016 р. № 266/із/2932 на інформацій-
ний запит)



Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

56Ïðàâî.ua ¹ 2, 2017

цього Закону не визначено поняття «учас-
ник антитерористичної операції» , нато-
мість використано формулювання «особи, 
які захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України і брали 
безпосередню участь в антитерористич-
ній операції, забезпеченні її проведення, 
перебуваючи безпосередньо в районах ан-
титерористичної операції у період її про-
ведення» (далі – особи, які захищали не-
залежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України ) [10]. 
До осіб, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність 
України, включено: учасників бойових 
дій; інваліди війни; учасники війни; осо-
би, на яких поширюється чинність Закону 
України «Про статус ветеранів війни, га-
рантії їх соціального захисту».
Згідно з інформацією, наданою Дер-

жавною службою України у справах ве-
теранів війни та учасників антитерорис-
тичної операції2, у Єдиному державному 
реєстрі  учасників бойових дій станом на 
11 травня 2017 р. статус учасника бойо-
вих дій надано 296 278 особам, які брали 
участь у проведенні антитерористичної 
операції (див. Таблиця 1). 
Широкий перелік осіб, які визнаються 

учасниками бойових дій, що брали участь 
в антитерористичній операції, закріпле-
ний у Законі України « Про внесення 
змін до ст. 6 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту № 1547-VII». Це військовослуж-
бовці (резервісти, військовозобов’язані) 
та працівники Збройних сил України, 
Національної гвардії України, Служби 
безпеки України, Служби зовнішньої роз-
відки, Державної прикордонної служби 
України, особи рядового і начальницького 
складу МВС України, військовослужбов-
ці МВС України, Управління державної 
охорони, Державної служби спеціально-
го зв’язку та захисту інформації, інших, 
утворених, відповідно до законів України, 
військових формувань, які захищали не-

2 Відповідь Державної України у справах ветеранів 
війни та учасників антитерористичної операції від 
16 травня 2017 р. № 2042/01/05.1-17 на запит про 
доступ до публічної інформації. 

залежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України, брали участь в анти-
терористичній операції, забезпечували її 
проведення, а також працівники підпри-
ємств, установ, організацій, громадяни, 
які залучались для участі в антитерорис-
тичній операції, у порядку, встановлено-
му законодавством військовослужбовці 
(резервісти, військовозобов’язані) та пра-
цівники Збройних Сил України, Націо-
нальної гвардії України, Служби безпе-
ки України, Служби зовнішньої розвідки 
України, Державної прикордонної служби 
України, Державної спеціальної служби 
транспорту, військовослужбовці військо-
вих прокуратур, особи рядового та началь-
ницького складу підрозділів оперативного 
забезпечення зон проведення антитеро-
ристичної операції центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну 
податкову політику, державну політику 
у сфері державної митної справи, полі-
цейські, особи рядового, начальницького 
складу, військовослужбовці, працівники 
Міністерства внутрішніх справ України, 
Управління державної охорони України, 
Державної служби спеціального зв’язку 
та захисту інформації України, Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій, 
Державної пенітенціарної служби Украї-
ни, інших утворених відповідно до законів 
України військових формувань.
Також до учасників бойових дій від-

несено осіб, які у складі добровольчих 
формувань, що були утворені або само-
організувалися для захисту незалежності, 
суверенітету та територіальної цілісності 
України, брали безпосередню участь в ан-
титерористичній операції, забезпеченні її 
проведення, перебуваючи безпосередньо 
в районах антитерористичної операції у 
період її проведення. Основною умовою 
отримання статусу учасника бойових дій 
учасниками добровольних батальйонів 
включення їх до складу військових фор-
мувань та правоохороних органів (Зброй-
них Сил України, Міністерства внутрішніх 
справ України, Національної гвардії Укра-
їни).
До інвалідів війни віднесено: 

1) військовослужбовців (резервістів, 
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Таблиця 1. 
Стан надання статус учасника бойових дій особам, які брали участь у проведенні анти-

терористичної операції (станом на 11.05.2017 р.)

№ 
п/п Категорія

Міжвідомча комісія Надано 
статус 
УБД ві-
домчими 
комісія-
ми

Надано 
статус 
УБД, 
всього

По-
збав-
лено 
ста-
тусу

Вине-
сено на 
розгляд

Рішення
На-
дання 
статус 
УБД

Направ-
лено на 
доопра-
цювання

Від-
мов-
лено

І

Військовослужбовці , 
особи рядового та на-
чальницького складу, 
працівники відомств, 
що мають у своєму під-
порядкуванні військові 
формування залучені до 
АТО: 

22 260 22 402 114 5 273 627 296 029 41

1

Міністерство оборони 
України (всього)
в тому числі 

11 844 11 752 90 1 188 130 199 882 19

Збройні Сили України 11 497 11 405 90 1 186 996 198 401 19
в/ч А 0515 347 347 0 0 1 134 1 481 0

2 Міністерство внутрішніх 
справ 2 818 2 816 6 1 29 629 32 445 6

3 Національна гвардія 2 225 2 220 3 0 25 141 27 361 12
4 Служба безпеки 1 007 1 005 2 0 7 691 8 696 2

5 Служба зовнішньої роз-
відки 9 9 0 0 28 37 0

6 Адміністрація Держпри-
кордон-служби 3 356 3 345 9 1 13 771 17 116 0

7 Адміністрація Держ-
спецтрансслужби 448 448 0 0 1 279 1 727 0

8 Управління державної 
охорони 419 417 0 0 6 423 2

9 А д м і н і с т р а ц і я 
Держспецзв’язку 215 213 2 0 489 702 0

10 Державна служба над-
звичайних ситуацій 279 177 2 2 3 815 3 992 0

11 Державна петенціарна 
служба 0 0 0 0 0 0 0

12 Генеральна прокуратура 
України 0 0 0 0 152 152 0

13 Національна поліція 0 0 0 0 3 169 3 169 0

ІІ
Працівники підпри-
ємств, установ та орга-
нізацій

407 249 139 26 х 249 3

ВСЬОГО 23 027 22 651 253 31 273 672 296 278 44
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військовозобов’язаних) та працівників вій-
ськових формувань, які захищали неза-
лежність, суверенітет та територіальну ці-
лісність України та стали інвалідами вна-
слідок поранення, контузії або каліцтва, 
одержаних під час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції, забезпеченні 
її проведення, перебуваючи безпосеред-
ньо в районах антитерористичної опера-
ції у період її проведення; 2) працівників 
підприємств, установ, організацій, які за-
лучалися до забезпечення проведення 
антитерористичної операції та стали інва-
лідами внаслідок поранення, контузії або 
каліцтва, одержаних під час забезпечення 
проведення антитерористичної операції 
безпосередньо в районах та у період її про-
ведення; 3) осіб, які стали інвалідами вна-
слідок поранення, контузії або каліцтва, 
одержаних під час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції, забезпеченні 
її проведення, перебуваючи безпосеред-
ньо в районах антитерористичної операції 
у період її проведення у складі доброволь-
чих формувань; 4) осіб, які добровільно за-
безпечували (або добровільно залучалися 
до забезпечення) проведення антитеро-
ристичної операції (у тому числі здійсню-
вали волонтерську діяльність) та стали 
інвалідами внаслідок поранення, конту-
зії або каліцтва, одержаних під час забез-
печення проведення антитерористичної 
операції (у тому числі волонтерської діяль-
ності), перебуваючи безпосередньо в райо-
нах антитерористичної операції у період її 
проведення. 
Учасниками війни є: працівники під-

приємств, установ, організацій, які залу-
чалися та брали безпосередню участь у за-
безпеченні проведення антитерористич-
ної операції, перебуваючи безпосередньо 
в районах антитерористичної операції у 
період її проведення, у порядку, встанов-
леному законодавством.
Особи, на яких поширюється чинність 

закону: 1) сім’ї осіб рядового і началь-
ницького складу органів внутрішніх справ 
України, поліцейських, які загинули або 
померли внаслідок поранення, контузії чи 
каліцтва, одержаних під час участі в АТО; 
2) сім’ї осіб, які добровільно забезпечува-

ли (або добровільно залучалися до забез-
печення) проведення АТО (у тому числі 
здійснювали волонтерську діяльність) та 
загинули (пропали безвісти), померли вна-
слідок поранення, контузії або каліцтва, 
одержаних під час забезпечення прове-
дення АТО (у тому числі волонтерської 
діяльності), перебуваючи безпосередньо 
в районах АТО у період її проведення та 
інші особи, визначені у статті 10 Закону 
України «Про статус ветеранів війни, га-
рантії їх соціального захисту».
Підставою для надання статусу учас-

ника бойових дій особам є документи, що 
підтверджують  безпосередню участь в 
АТО   та забезпеченні її проведення. 
У Порядку надання статусу учасни-

ка бойових дій особам, які захищали не-
залежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України і брали безпосередню 
участь в антитерористичній операції, за-
безпеченні її проведення [13] (далі - По-
рядок), не міститься вичерпного переліку 
документів «про безпосереднє залучення 
до виконання завдань антитерористич-
ної операції в районах її проведення». На 
практиці часто виникають проблеми з на-
дання «інших офіційних документів, ви-
даних державними органами, що містять 
достатні докази про безпосередню участь 
особи у виконанні завдань антитерорис-
тичної операції в районах її проведення». 
Так, Комісією Командування Повітря-

них Сил Збройних Сил України з питань 
розгляду матеріалів про визнання учас-
никами бойових дій військовослужбовців та 
працівників Повітряних Сил Збройних Сил 
України листом від 02 листопада 2015 р.-
№ 350/146/4/1453 повідомлено начальни-
ка служби пожежної безпеки військової 
частини А1451 про невідповідність наді-
сланих матеріалів Порядку залучення 
особового складу до участі в антитерорис-
тичній операції на території Донецької та 
Луганської областей  та його обліку від 16 
жовтня 2014 р. №73, затвердженого нака-
зом Першого заступника керівника Анти-
терористичного центру при Службі безпе-
ки України (керівника Антитерористичної 
операції на території Донецької та Луган-
ської областей) та на відсутність витягів із 
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наказів керівника або першого заступни-
ка керівника Антитерористичного центру 
при СБУ про залучення до проведення 
антитерористичної операції. 
Не погодившись з таким рішенням Ко-

місії, заявник звернувся до суду з позовом.
Колегія суддів Харківського апеля-

ційного адміністративного суду оцінила 
критично, що посилання відповідача на 
правомірність своїх дій щодо повернення 
матеріалів на доопрацювання через від-
сутність усіх необхідних документів для 
вирішення питання про надання позива-
чу статусу учасника бойових дій, зокрема, 
витягів із наказів керівника або першого 
заступника керівника Антитерористично-
го центру при СБУ про залучення до про-
ведення антиртеррористичної операції, 
оскільки з матеріалів справи вбачається, 
що позивачем було надано всі необхідні 
документи. Таким чином, судова колегія 
вважає, що у Комісії Командування Пові-
тряних Сил Збройних Сил України (в/ч 
А0215) з розгляду матеріалів про визна-
ння учасниками бойових дій військовос-
лужбовців та працівників Повітряних 
Сил Збройних Сил України були в наяв-
ності всі необхідні документи ОСОБА_1 
для вирішення питання про надання 
останньому статусу учасника бойових дій 
[20].
Рішення про надання статусу учасника 

бойових дій приймається уповноважени-
ми комісіями. Такі комісії можна поділити 
на дві категорії: 

1) комісіями з питань розгляду ма-
теріалів про визнання учасниками бойо-
вих дій, утвореними в Міноборони, МВС, 
Мін’юсті, Національній поліції, Націо-
нальній гвардії, СБУ, Службі зовнішньої 
розвідки, Адміністрації Держприкордон-
служби, Адміністрації Держспецтранс-
служби, Генеральній прокуратурі Украї-
ни, Управлінні державної охорони, Адмі-
ністрації Держспецзв’язку, ДСНС, ДФС;

2) міжвідомчою комісією з питань 
розгляду матеріалів про визнання учасни-
ками бойових дій та виплати одноразової 
грошової допомоги в разі загибелі (смерті) 
або інвалідності волонтера і деяких інших 
категорій осіб відповідно до Закону Укра-

їни «Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту», яка утворюється 
Державною службою у справах ветера-
нів війни та учасників антитерористичної 
операції, - у разі виникнення спірних пи-
тань, що потребують міжвідомчого врегу-
лювання. До складу міжвідомчої комісії 
включаються фахівці Міноборони, МВС, 
Мін’юсту, Національної поліції, Націо-
нальної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої 
розвідки, Адміністрації Держприкордон-
служби, Адміністрації Держспецтранс-
служби, Генеральної прокуратури Украї-
ни, Управління державної охорони, Адмі-
ністрації Держспецзв’язку, ДСНС, ДФС. 
Також можуть включатися фахівці інших 
державних органів та представники гро-
мадських організацій.
Порядок надання статусу інваліда ві-

йни особам, які отримали інвалідність вна-
слідок поранення, контузії або каліцтва, 
одержаних під час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції, забезпечен-
ні її проведення, визначено Постановою 
Кабінету Міністрів України від 8 вересня 
2015 р. № 685 [13] (далі – Порядок).
Основною підставою для надання осо-

бам статусу учасника війни є надання до-
відки медико-соціальної експертної комісії 
про групу та причину інвалідності. Окрім 
довідки, в залежності від категорії осіб 
(пункт 2 Порядку) надання інших доку-
ментів, що встановлені у пункті 4 Порядку 
(витяги з наказів, розпоряджень, посвід-
чень про відрядження, книг нарядів, ма-
теріалів спеціальних (службових) розслі-
дувань за фактами отримання поранень, 
клопотання, довідки та ін).
На практиці виникають проблеми з 

отриманням статусу учасника війни, учас-
ника антитерористичної операції. У судо-
вій практиці можна зустріти чимало іден-
тичних справ у цій сфері [4; 6]. Так, по-
зивач у період з 26 березня 2014 р. по 05 
травня 2016 р. брав безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні 
її проведення і захисті незалежності, суве-
ренітету та територіальної цілісності Укра-
їни, що підтверджується копією довідки 
Овруцького об’єднаного військового комі-
саріату №311/1387 від 24 травня 2017 р.  та 
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є учасником бойових дій, що підтверджу-
ється посвідченням серії УБД.

09 серпня 2014 р. під час проведення 
АТО під час обстрілу отримав вогнепаль-
ні уламкові сліпі поранення шиї, грудної 
клітки зліва, забій правого гомілкового су-
глобу, про що свідчить свідоцтво про хво-
робу №464 п. Разом з тим, у свідоцтві вка-
зано діагноз позивача: «затяжний стресо-
вий розлад, виражений тривожно-депре-
сивний синдром, ускладнений інсомнією», 
«захворювання, що пов’язане зі захистом 
Батьківщини».
Довідкою до акта огляду медико-соці-

альною експертною комісією серії 12ААА 
№905069 від 04 листопада 2016 р. підтвер-
джено факт, що позивач має третю групу 
інвалідності у зв’язку із захворюванням, 
пов’язаним із захистом Батьківщини.-
У звязку з цим, відповідачем позивачу 
було встановлено статус інваліда війни та 
14 листопада 2016 р. видано посвідчення 
інваліда війни 3 група серії В-І №007781.
У березні 2017 р. позивач здав вказа-

не посвідчення відповідачу для перевірки. 
Листом від 21 квітня 2017 р. №04-04/1995 
відповідач повідомив позивача, що він не-
має права на встановлення статусу інвалі-
да війни, так як встановлене захворюван-
ня та зміст довідки МСЕК не дає підстав 
для встановлення відповідного статусу від-
повідно до п. 11 ст. 7 Закон України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціаль-
ного захисту».
Однак, такі відмови суди визнають 

протиправною, виходячи з наступного. 
Пункт 11 ч. 2 ст. 7 Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» та п.2 Порядку не 
передбачає такої причини інвалідності 
як «захворювання, пов’язані із захистом 
Батьківщини».
Разом з цим, відповідно до ч.1 та п. 1 

ч.2 ст.7 «Про статус ветеранів війни, га-
рантії їх соціального захисту» до інвалідів 
війни належать особи з числа військово-
службовців діючої армії та флоту, парти-
занів, підпільників, працівників, які ста-
ли інвалідами внаслідок поранення, кон-
тузії, каліцтва, захворювання, одержаних 
під час захисту Батьківщини, виконання 

обов’язків військової служби (службових 
обов’язків) чи пов’язаних з перебуван-
ням на фронті, у партизанських загонах 
і з’єднаннях, підпільних організаціях і 
групах та інших формуваннях, визнаних 
такими законодавством України, в райо-
ні воєнних дій, на прифронтових дільни-
цях залізниць, на спорудженні оборонних 
рубежів, військово-морських баз та аеро-
дромів у період громадянської та Великої 
Вітчизняної воєн або з участю в бойових 
діях у мирний час.
До інвалідів війни належать також ін-

валіди з числа: військовослужбовців, осіб 
вільнонайманого складу, які стали інвалі-
дами внаслідок поранення, контузії, калі-
цтва або захворювання, одержаних під час 
захисту Батьківщини, виконання інших 
обов’язків військової служби, пов’язаних з 
перебуванням на фронті в інші періоди, з 
ліквідацією наслідків Чорнобильської ка-
тастрофи, ядерних аварій, ядерних випро-
бувань, з участю у військових навчаннях із 
застосуванням ядерної зброї, іншим ура-
женням ядерними матеріалами.
Отже, ч. 1 та п. 1 ч. 2 ст. 7 Закону Укра-

їни «Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту» передбачають на-
дання статусу інваліда війни особам, які 
стали інвалідами внаслідок захворювання, 
одержаного під час захисту Батьківщини. 
Законодавець не передбачив такої підста-
ви у п. 11 ч. 2 ст. 7 «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту», 
проте судді вважають, що права позивача 
мають бути захищені, враховуючи прове-
дення в Україні антитерористичної опера-
ції, а також виникнення необхідності на-
дання як основних, так і додаткових соці-
альних гарантій учасникам АТО та членам 
їх сімей, пораненим військовослужбовцям, 
а також сім’ям, члени яких загинули (по-
мерли) з огляду проведення АТО, підтри-
мання їх морально-психологічного стану, 
поліпшення фінансово-матеріального ста-
ну зазначених категорій осіб, а також вша-
нування пам’яті героїв АТО, суддя вважає 
цілком обґрунтованими аргументи пози-
вача, що він на законних підставах отри-
мав статус інваліда війни та посвідчення 
інваліда війни. Виходячи з наведеного, 
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судді вважають, що дії відповідачів (ор-
ганів соціального захисту) порушують за-
конні права та інтереси позивача, а тому 
зобов’язуюь відповідачів відновити пози-
вачам статус інваліда війни та повернути 
посвідчення інваліда війни [5].

На прикладі проаналізованих судових 
справ, погоджуємося з твердженням А.Л. Бей-
куна, що врегулювання питань соціально-
правового статусу військовослужбовців, 
членів їх сімей та інших категорій осіб 
в умовах сучасних суспільно-політичних 
змін у державі відбувається «повільно, 
непослідовно та безсистемно» . Відповід-
но, на даний час йому притаманні такі 
загальні особливості: 1) відсутність чіткої 
структурованості ряду нормативно-пра-
вових актів, що регулюють питання со-
ціально-правового захисту осіб окремих 
категорій; 2)  відсутність алгоритму на-
дання пільг на рівні актів законодавства; 
на практиці т.з. «підзаконна врегульова-
ність» дозволяє, з одного боку, з більшою 
мобільністю ухвалювати виважені управ-
лінські рішення, а з іншого – потенційно 
може призвести до численних зловжи-
вань, наприклад, при визначенні статусу 
учасника бойових дій (безпідставне затя-
гування прийняття рішення або відмова 
через надумані перешкоди чи штучні об-
меження тощо); 3) інше нормативно-зміс-
товне навантаження (елементів) об’єктів 
соціально-правового захисту: акцент (по-
рівняно з нормативно-правовими актами 
застарілих редакцій) зміщується від «без-
посередньо-матеріальних» пільг (тобто 
прямих цільових виплат чи компенсацій 
певним категоріям осіб) до «опосеред-
ковано-матеріальних», тобто держава га-
рантує: збереження робочих місць, заро-
бітної плати на протязі певного часу, на-
дання допомоги по погашенню кредитної 
заборгованості шляхом встановлення від-
строчки виплат тощо; 4) відсутність чітко 
визначеного правового статусу певних 
категорій осіб (насамперед, членів воєні-
зованих (військових) добровольчих фор-
мувань та волонтерів), що беруть участь 
у тих чи інших формах в антитерористич-
ній операції [1, с. 420-421].

Висновки
Учасник антитерористичної операції 

– це особа, яка захищала незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність 
України і брала безпосередню участь в ан-
титерористичній операції, забезпеченні її 
проведення, перебуваючи безпосередньо 
в районах антитерористичної операції у 
період її проведення». До учасників ан-
титерорестичної операції, відповідно до 
Закону України  «Про статусу ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту«  на-
лежать: 1) учасники бойових дій; 2) інва-
ліди війни; 3) учасники війни; 4) особи, 
на яких поширюється дія закону України 
«Про статусу ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту». 
Для кожної з цих категорій осіб вста-

новлено різний порядок отримання відпо-
відного правового статусу, що визначений 
Законом України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту». 
На практиці отримання правового стату-
су «учасника антитерористичної операції» 
супроводжується труднощами через зако-
нодавчі прогалини і колізії, а також відсут-
ності єдиного механізму реалізації право-
вих норм.
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SUMMARY 
In connection with the conduct of the 

antiterrorist operation on the territory of the 
Donetsk and Lugansk regions, there is a need to 
recognize the peculiarities of the legal status of 
participants in the anti-terrorist operation. The 
article analyzes the concept of participants in 
the anti-terrorist operation, identifi es the types 
of persons who are subject to this status and the 
procedure for obtaining the status of the participant 
in the antiterrorist operation. 

Keywords: military duty; Antiterrorist 
operation; Participant in the antiterrorist operation; 
Participant in combat operations; Participant in 
the war; Disability of war.

АНОТАЦІЯ 
У зв’язку з проведенням на території До-

нецької та Луганської областей антитерорис-
тичної операції, існує необхідність визнання 
особливостей правового статусу учасників ан-
титерорестичної операції. У статті проаналі-
зовано поняття учасників антитерорестичної 
операції, визначено їх види та порядок отри-
мання статусу учасника антитерористичної 
операції.
Ключові слова: військовий обов’язок; анти-

терористична операція; учасник антитеро-
ристичної операції; учасник бойових дій; учас-
ник війни; інвалід війни. 
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ÎÁÎÂ’ßÇÊÈ ßÊ ÅËÅÌÅÍÒ 
ÏÐÎÖÅÑÓÀËÜÍÎÃÎ ÑÒÀÒÓÑÓ 

ÏÅÐÅÊËÀÄÀ×À Â ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎÌÓ 
ÑÓÄÎ×ÈÍÑÒÂ²

В статье исследованы обязанности как 
элемент процессуального статуса переводчика 
в административном судопроизводстве, опре-
деленные в ч. 4 ст. 68 КАС Украины. На ос-
новании анализа норм КАС Украины и других 
кодифицированных законов автором сделан 
вывод, что на переводчика возлагаются иные 
обязанности, учет которых позволяет более 
полно определить его процессуальный статус 
в качестве участника административного су-
допроизводства. С целью унификации процес-
суальных обязанностей переводчика в адми-
нистративном судопроизводстве предложена 
новая редакция ч. 4 ст. 68 КАС Украины.

 ÑÀÂ×ÓÊ Ðîìàí Ìèõàéëîâè÷ - äèðåêòîð ²âàíî-Ôðàíê³âñüêîãî þðèäè÷íîãî 
³íñòèòóòó Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó «Îäåñüêà þðèäè÷íà àêàäåì³ÿ» 

ÓÄÊ 342.922:347.994 (477)

цьому, за змістом ч. 1 ст. 125 КАС України 
головуючий у судовому засіданні, встано-
вивши особу перекладача, роз’яснює йому 
виключно обов’язки, встановлені ст. 68 
КАС України.
Дослідженню обов’язків перекладача в 

адміністративному судочинстві присвячена 
недостатня увага вчених. Зокрема, вказану 
проблематику частково висвітлюють у своїх 
працях І. Балюк, Г. Денисенко, О. Михай-
лов та інші вітчизняні науковці. При цьому 
науковці неодноразово звертали увагу на 
необхідність законодавчого закріплення 
інших обов’язків перекладача, обґрунто-
вуючи їх законодавче визначення в інших 
кодифікованих актах. 

Формулювання мети статті
Метою статті є дослідження обов’язків 

як елементу процесуального статусу пере-
кладача в адміністративному судочинстві 
задля їх уніфікації в одній нормі КАС Укра-
їни.

Результати дослідження
У науковій літературі зазначається, що 

юридичний обов’язок полягає в необхід-
ності виконання уповноваженою собою 
певних дій (або утриматися від них) з метою 
дотримання відповідного суб’єктивного 
права іншого учасника правовідношен-
ня [13, с. 153]. Юридичний обов’язок є 
не просто необхідною (правомірною) по-
ведінкою, це також вид і міра такої пове-
дінки. Будь-яке право прагне встановити 

Постановка проблеми
Елементом процесуального статусу пе-

рекладача в адміністративному судочин-
стві є його обов’язки, які в загальному ви-
значені у ч. 4 ст. 68 КАС України, зокрема 
з’являтися за викликом до суду, здійсню-
вати повний і правильний переклад, сво-
їм підписом посвідчувати правильність 
перекладу в процесуальних документах, 
що вручаються особам, які беруть участь у 
справі, в перекладі мовою, якою вони во-
лодіють. Однак, перелік цих обов’язків не 
є вичерпним. Відповідно до ч. 1 ст. 30 КАС 
України, за наявності підстав, зазначених 
у ст. ст. 27 – 29 КАС України, перекладач 
зобов’язаний заявити самовідвід, а від-
повідно до ч. 2 ст. 40 КАС України, якщо 
перекладач з поважних причин не може 
прибути в суд, він зобов’язаний завчасно 
повідомити суд причини неприбуття. При 
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чіткий, визначений суспільний порядок [3, 
с. 86]. Юридичним обов’язком є встанов-
лена законодавством та забезпечена дер-
жавною владою міра необхідної поведінки 
зобов’язаного суб’єкта, що реалізується як у 
формі добровільного, так і примусового ви-
конання та дотримання приписів правових 
норм [11, с. 41]. З точки зору структурної 
побудови, юридичні обов’язки складаються 
з чотирьох елементів: а) необхідності здій-
снити певні дії; б) необхідності утриматися 
від здійснення певних дій; в) необхідності 
вимагати здійснення чи нездійснення пев-
них дій з боку інших осіб; г) необхідності 
відповідати за невиконання приписаних 
дій [16, с. 40]. 
Законодавством встановлено коло 

обов’язків, що покладаються на осіб, які бе-
руть участь у адміністративному судочин-
стві. Досліджуючи обов’язки перекладача 
в адміністративно-деліктному проваджен-
ні, І.А. Бережна процесуальні обов’язки, 
необхідність виконання яких покладається 
на всіх осіб, що беруть участь в адміністра-
тивно-деліктному провадженні, визначає 
як загальні (обов’язок дотримуватися норм 
адміністративно-процесуального законо-
давства, обов’язок добросовісно здійсню-
вати свої процесуальні права та сумлінно 
виконувати процесуальні обов’язки). Спе-
ціальні обов’язки для окремих учасників 
адміністративно-деліктного провадження 
залежать від їх процесуального статусу і ви-
знаються адміністративно-процесуальним 
законодавством. Процесуальні обов’язки є 
гарантом виконання процесуальних прав, 
вони встановлюються в інтересах уповнова-
женої особи. За порушення суб’єктами про-
вадження процесуальних обов’язків настає 
юридична відповідальність [2, с. 94-95]. Що 
ж стосується перекладача, то його обов’язки 
в адміністративно-деліктному провадженні 
авто р визначає як закріплену адміністра-
тивно-процесуальними нормами міру на-
лежної поведінки перекладача в інтересах 
держави, суспільства та суб’єктивних інтер-
есах учасників адміністративно-деліктного 
провадження. Серед обов’язків перекладача 
автор виділяє загальні (як особи) і спеціаль-
ні (як учасника адміністративно-деліктного 
провадження) [2, с. 98-99]. 

Розглядаючи процесуальний статус пе-
рекладача, ми зупинимося виключно на до-
слідженні його обов’язків як учасника адмі-
ністративного судочинства, закріплених як 
у ч. 4 ст. 68 КАС України, так і у ч. 1 ст. 30 
та ч. 2 ст. 40 КАС України.
Відповідно до ч. 4 ст. 68 КАС України, 

перекладач зобов’язаний з’являтися за 
викликом до суду. Як вказує Т.М. Кузик, 
обов’язок перекладача прибути за викли-
ком до слідчого, прокурора, слідчого суд-
ді чи суду означає, що, погоджуючись на 
участь у кримінальному провадженні, пе-
рекладач бере на себе обов’язки і розуміє 
наслідки, які можуть настати у разі ухилен-
ня від їх виконання [9, с. 72]. З’явитися за 
викликом до суду перекладач може тільки 
тоді, коли він був належним чином повідо-
млений. Відповідно до ч. 2 ст. 40 КАС Укра-
їни, якщо перекладач з поважних причин 
не може прибути в суд, він зобов’язаний 
завчасно повідомити суд причини непри-
буття. Слід зазначити, що КАС України 
не визначено, які причини можна вважа-
ти поважними. Коментуючи ст. 128 КАС 
України, автори науково-практичного 
коментаря до КАС України за редакцією 
О.М. Пасенюка зазначають, що причини 
неприбуття слід визнавати неповажними, 
якщо за таких причин особа мала реаль-
ну можливість прибути в судове засідання 
або надіслати свого представника. Якщо ж 
прибуття в судове засідання могло потяг-
нути за собою завдання шкоди цінностям 
вищим, ніж інтереси розгляду справи (на-
приклад, здоров’ю чи навіть життю особи), 
то причини неприбуття суд визнає поваж-
ними. Тож поважність причин неприбуття 
є оціночною категорією, яка залежить від 
конкретних обставин, тому про вирішення 
цього питання суд постановляє вмотиво-
вану ухвалу (зазвичай в усній формі) [12]. 
У контексті дослідження варто зазначи-
ти, що КПК України у ст. 138 містить пе-
релік поважних причин неприбуття особи 
на виклик, який, однак, не є вичерпним, 
оскільки містить п. 8 – «інші обставини, 
які об’єктивно унеможливлюють з’явлення 
особи на виклик». З цього приводу О.М. Сі-
верський, вказує на необхідність встанов-
лення чіткого переліку причин, оскільки 
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вказані в п. 8 ст. 138 КПК України «інші об-
ставини, які об’єктивно унеможливлюють 
з’явлення особи на виклик», на практиці 
породжують на власний розсуд розуміння 
причин неявки на виклик, що є підґрунтям 
для корупційних правопорушень, оскільки 
одноособово від слідчого, прокурора, слід-
чого судді, суду залежить, чи визнати, чи 
не визнати причину неявки поважною або 
неповажною [14, с. 199]. Водночас, як ви-
дається, неможливо передбачити всі обста-
вини, що можуть перешкодити явці особи, 
у тому числі й перекладача, у разі виклику 
до суду. Поняття поважності причин є оці-
ночним поняттям, і в кожному конкретно-
му випадку суд повинен виходити з того, 
що така причина, по-перше, унеможлив-
лює або значно ускладнює явку переклада-
ча до суду у визначений час та, по-друге, її 
виникнення або припинення не залежить 
від волі перекладача, який викликаний до 
суду.
Відповідно до ч. 4 ст. 68 КАС України, 

перекладач зобов’язаний здійснювати по-
вний і правильний переклад. Слід зазна-
чити, що на повноту і правильність пере-
кладу вказує ЦПК України у ч. 4 ст. 55 та 
КПК України у п. 3 ч. 3 ст. 68 КПК України 
[6; 15]. Т.М. Кузик зазначає, що у кримі-
нальному провадженні переклад повинен 
бути повним і правильним, оскільки від 
того, наскільки переклад наділений цими 
якостями, залежить подальше проваджен-
ня у кримінальній справі та безпосередньо 
встановлення об’єктивної істини у кримі-
нальному провадженні. Повнота перекла-
ду передбачає здійснення його так, щоб він 
не викликав сумнівів у його правильності, 
виключав замовчування про упущення пе-
рекладу певних моментів у зв’язку з тим, 
що перекладачеві важко перекласти те або 
інше слово, ту або іншу фразу [9, с. 77]. Вод-
ночас, сумнівною видається позиція автора 
про те, що на перекладача покладається 
обов’язок не тільки повно, правдиво, але й 
точно здійснювати переклад. Точність пе-
рекладу залежить від правильності сприй-
няття матеріалу, знання різних діалектів 
перекладачем. Точність як критерій пере-
кладу автор пропонує закріпити у п. 3 ч. 3 
ст. 68 КПК України [9, с. 77-79]. Слід зазна-

чити, що КПК України 1960 р. у ч. 2 ст. 128 
закріплював обов’язок перекладача здій-
снювати точний переклад (поряд з повним 
і правильним) [8]. У лінгвістичній літерату-
рі точний переклад розглядають як один 
із видів перекладу за ознакою характеру 
та якості відповідності тексту перекладу до 
тексту оригіналу. При цьому, як вказують 
Л.М. Лазаренко та Т.А. Дмитрієва, точний 
переклад – це переклад, що характеризу-
ється властивістю семантичної точності, 
тобто семантично повністю і правильно пе-
редає зміст оригіналу [10]. З огляду на це, 
переклад зроблений повно і правильно, є 
точним, тому законодавець цілком обґрун-
товано відмовився від законодавчого закрі-
плення такого поняття.

Під час судового розгляду перекладач може 
виконувати як усний, так і письмовий пере-
клад. При цьому, відповідно до ч. 4 ст. 68 КАС 
України, перекладач зобов’язаний своїм 
підписом посвідчувати правильність пе-
рекладу в процесуальних документах, що 
вручаються особам, які беруть участь у 
справі, в перекладі мовою, якою вони во-
лодіють. Вважаємо безпідставною позицію 
Т.М. Кузика, який вказує, що поруч з під-
писом перекладача має бути підпис слідчо-
го, прокурора, судді, що підтверджуватиме 
таким чином дійсність підпису перекладача 
та відповідність його особи [9, с. 78]. Пере-
кладач, після його залучення відповідною 
ухвалою до справи, ознайомлення його з 
правами, обов’язками, відповідальністю та 
прийняття ним присяги, набуває статусу 
учасника адміністративного судочинства 
та, відповідно, здійснює передбачені КАС 
України дії самостійно та несе за них від-
повідальність. Він не може делегувати свої 
обов’язки іншому перекладачу, навіть якщо 
у разі необхідності він звертається за допо-
могою до іншого перекладача, і за кінцевий 
документ відповідальність несе саме він. У 
цьому контексті зазначимо, що перекладе-
ний процесуальний документ має бути під-
писаний перекладачем на кожній сторінці 
тексту.
Водночас, викликає зауваження вка-

зівка в законі на те, що перекладач 
зобов’язаний своїм підписом посвідчувати 
правильність перекладу в процесуальних 
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документах, що вручаються особам, які бе-
руть участь у справі. У даному випадку, як 
видається, варто виходити з того, що всі 
письмові документи, переклад яких здій-
снюється перекладачем в адміністративно-
му судочинстві, мають бути ним підписані, 
у зв’язку з чим досліджувану норму слід 
уточнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 30 КАС України, за 

наявності підстав, зазначених у ст. ст. 27 – 
29 КАС України, перекладач зобов’язаний 
заявити самовідвід. Для виконання цього 
обов’язку перекладач повинен подати за-
яву, в якій мотивувати підстави для само-
відводу.

Слід зазначити, що ЦПК України у ч. 4 
ст. 55 передбачено аналогічні за змістом 
обов’язки перекладача у цивільному су-
дочинстві [15], ГПК України, обов’язки 
перекладача в господарському процесі 
чітко не визначені [4], натомість п. 4 ч. 3 
ст. 68 КПК України додатково закріпле-
ний обов’язок перекладача у криміналь-
ному процесі не розголошувати без до-
зволу слідчого, прокурора, суду відомості, 
які безпосередньо стосуються суті кримі-
нального провадження та процесуальних 
дій, що здійснюються (здійснювалися) під 
час нього, і які стали відомі перекладачу у 
зв’язку з виконанням його обов’язків [7]. 
Аналізуючи це положення, ряд науковців 
пропонує його закріпити і в інших про-
цесуальних кодексах. Так, І.А. Балюк вка-
зує, що у цивільному, господарському та 
адміністративному процесах також слід 
передбачити подібний обов’язок перекла-
дача, оскільки, хоч при перекладі він і ви-
конує технічні функції, йому стає відома 
інформація, що його не стосується. Вона 
може зацікавити сторонніх щодо судово-
го процесу осіб, і це може нанести шкоду 
особі, яка користувалася послугами пере-
кладача, а іноді і вирішенню спору судом 
[1, с. 91]. Обов’язок не розголошувати 
без дозволу прокурора, суду відомості, 
які безпосередньо стосуються суті судової 
справи та процесуальних дій, що здійсню-
ються (здійснювалися) під час нього, і які 
стали відомі перекладачу у зв’язку з ви-
конанням його обов’язків, Г. Денисенко 
пропонує передбачити для перекладача 

в ГПК України [5, с. 25]. І.А. Бережна в 
адміністративно-деліктному провадженні 
пропонує додатково закріпити обов’язок 
перекладача не розголошувати відомості, 
які безпосередньо стосуються суті адміні-
стративно-деліктного провадження і які 
стали відомі перекладачу у зв’язку з ви-
конанням його обов’язків [2, с. 98]. Під-
тримуючи позицію про необхідність за-
кріплення такого обов’язку перекладача 
в адміністративному судочинстві, зазна-
чимо, що викладене І.А. Балюк обґрунту-
вання «йому стає відома інформація, що 
його не стосується. Вона може зацікавити 
сторонніх щодо судового процесу осіб, і це 
може нанести шкоду особі, яка користува-
лася послугами перекладача, а іноді і ви-
рішенню спору судом» є досить спірним з 
огляду на засаду гласності та відкритості 
судового розгляду. Як видається, в даному 
випадку варто виходити з етичних мірку-
вань, коли справа слухається в загальному 
порядку, та законодавчої заборони, коли 
мова йде про закритий судовий розгляд. 
У вітчизняній доктрині процесуально-

го права неодноразово зверталася увага 
на необхідність законодавчого закріплен-
ня інших обов’язків перекладача. Так,-
Г. Денисенко зазначає, що у ч. 3 ст. 125 
КАС України (назва – «Роз’яснення пере-
кладачеві його прав та обов’язків, присяга 
перекладача») ідеться про те, що перекла-
дач зобов’язаний усно проголосити текст 
присяги та підписати його, відповідно ав-
тор пропонує такий обов’язок передбачити 
у ст. 68 КАС України [5, с. 26]. Ст. 55 ЦПК 
України автор пропонує доповнити наступ-
ними обов’язками перекладача: звертатися 
до суду словами «Ваша честь»; давати пояс-
нення, показання, висновки, консультації 
тощо стоячи; зачитати текст присяги: «Я, 
(прізвище, ім’я по батькові), присягаю сум-
лінно виконувати обов’язки перекладача, 
використовуючи всі свої професійні мож-
ливості»; підписати текст присяги [5, с. 27]. 
І.А. Бережна в адміністративно-деліктному 
провадженні пропонує додатково закріпи-
ти обов’язки перекладача відповідати спе-
ціальним вимогам професійного перекла-
дача (підтверджувати свою компетентність) 
[2, с. 98].
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Розглядаючи наведені пропозиції у кон-
текс ті дослідження правового статусу пере-
кладача як учасника адміністративного су-
дочинства, потрібно вказати, що звернен-
ня до суду словами «Ваша честь»; давання 
пояснень, показань, висновків, консуль-
тацій тощо стоячи не можна розглядати 
як обов’язки перекладача, ці положення 
стосуються порядку судового засідання та 
є обов’язковими для усіх його учасників. 
Сумнівними видаються обов’язки пере-
кладача відповідати спеціальним вимогам 
професійного перекладача (підтверджува-
ти свою компетентність), а також усно про-
голосити текст присяги і підписати його, 
оскільки такі положення стосуються проце-
дури набуття перекладачем статусу учасни-
ка відповідного провадження і не пов’язані 
із безпосереднім виконанням переклада-
чем своїх функцій в адміністративному про-
вадженні.

Висновки
КАС України у ч. 4 ст. 68 в загальному 

визначає обов’язки перекладача та не міс-
тить їх вичерпного переліку. Як свідчить 
аналіз норм КАС України та інших коди-
фікованих законів, на перекладача покла-
даються інші обов’язки, врахування яких 
дозволяє більш повно визначити його про-
цесуальний статус як учасника адміністра-
тивного судочинства. З метою уніфікації 
процесуальних обов’язків перекладача в 
адміністративному судочинстві пропонує-
мо ч. 4 ст. 68 КАС України «Перекладач» 
викласти у такій редакції:

«4. Перекладач зобов’язаний:
1) з’являтися за викликом до суду, а у 

випадку неможливості з поважних причин 
з’явитися за викликом, завчасно повідоми-
ти про це суд;

2) здійснювати повний і правильний пе-
реклад, своїм підписом посвідчувати пра-
вильність перекладу в процесуальних до-
кументах;

3) заявити самовідвід за наявності об-
ставин, передбачених цим Кодексом;

4) не розголошувати без дозволу суду 
відомості, які безпосередньо стосуються 
суті адміністративного провадження та 
процесуальних дій, що здійснюються (здій-

снювалися) під час нього і які стали відомі 
перекладачу у зв’язку з виконанням його 
обов’язків».
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SUMMARY 
The article is dedicated to research of the 

duties as an element of the procedural status of 
an interpreter in the administrative justice, which 
are defi ned in part 4 of article 68 of the Code of 
Administrative Justice of Ukraine. Based on the 
analysis of the norms of the Code of Administrative 
Justice of Ukraine and other codifi ed laws, the 
author concludes, that the translator is assigned 
other responsibilities, which allow for a more 
complete determination of his procedural status as 
a participant in administrative justice. In order 
to unify the procedural duties of an interpreter in 
administrative justice, a new version of part 4 of 
article 68 of the Code of Administrative Justice of 
Ukraine proposed.

АНОТАЦІЯ 
У статті досліджено обов’язки як елемент 

процесуального статусу перекладача в адмі-
ністративному судочинстві, визначені в ч. 4 
ст. 68 КАС України. На підставі аналізу норм 
КАС України та інших кодифікованих законів 
автором зроблено висновок, що на перекладача 
покладаються інші обов’язки, врахування яких 
дозволяє більш повно визначити його процесу-
альний статус як учасника адміністративного 
судочинства. З метою уніфікації процесуаль-
них обов’язків перекладача в адміністративно-
му судочинстві запропоновано нову редакцію-
ч. 4 ст. 68 КАС України.
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ÐÅÀË²ÇÀÖ²ß ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-
ÏÐÀÂÎÂÈÕ ÍÎÐÌ ßÊ ÂÀÆËÈÂÈÉ 

ÅËÅÌÅÍÒ ÌÅÕÀÍ²ÇÌÓ 
ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ 

ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß ÏÐÎÒÈÄ²¯ ÊÎÐÓÏÖ²¯ Â 
ÎÐÃÀÍÀÕ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ Â ÓÊÐÀ¯Í²

В статье автор исследует особенности ре-
ализации административно-правовых норм 
как важного элемента механизма админи-
стративно-правового регулирования противо-
действия коррупции в органах прокуратуры в 
Украине.
Ключевые слова: противодействие корруп-

ции, органы прокуратуры, сущность механиз-
ма правового регулирования, признака меха-
низма правового регулирования, особенности 
административно-правового регулирования.

 ÏÎÄÎËßÊÀ Ñåðã³é Àíàòîë³éîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò, 
äîöåíò êàôåäðè àäì³í³ñòðàòèâíîãî, ô³íàíñîâîãî òà áàíê³âñüêîãî ïðàâà Íàâ÷àëüíî-
íàóêîâîãî ³íñòèòóòó ïðàâà ³ì. êíÿçÿ Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî Ì³æðåã³îíàëüíî¿ 
Àêàäåì³¿ óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì

міністративно-процедурних норм робилися 
українським законодавцем, проте до сьогод-
ні адміністративно-процедурний кодекс так 
і не було прийнято. 

Стан дослідження
У правовому просторі проблематика 

реалізації норм адміністративного пра-
ва досліджувалась у працях таких вчених, 
як В.Б. Авер’янова, Н.В. Александрова, 
О.М. Бандурки, Д.Н. Бахраха, В.А. Бонда-
ренка, С.М. Гусарова, Є.В. Додіна, В.К. Кол-
пакова, Р.А. Калюжного, М.В. Коваліва, 
А.Т. Комзюка, В.М. Кудрявцева, С.А. Ку-
линич, Н.Р. Нижник, В.Л. Ортинського, 
О.І. Остапенка та інших. Акти реалізації 
норм адміністративного права згадуються 
у працях І.П. Голосніченко, С.Т. Гончарук, 
О.Д. Коломоєць, Х.П. Ярмакі та інші. Проте 
комплексного дослідження актів реалізації 
норм адміністративного права в контексті 
механізму адміністративно-правового регу-
лювання протидії корупції в органах проку-
ратури в Україні до сьогодні не проводило-
ся, що зумовлює актуальність даного право-
вого дослідження.

Виклад основного матеріалу
Динамічні зміни, що відбуваються у су-

часному суспільстві внаслідок реформуван-
ня органів прокуратури, підвищена увага 
суспільства щодо боротьби з корупцією зу-
мовлюють необхідність комплексного ана-
лізу елементів механізму адміністративно-
правового регулювання протидії корупції 

Постановка проблеми
Актуальною проблемою правового сьо-

годення України є прояв корупції в органах 
спеціально уповноважених на запобігання 
їй та протидію. У зв’язку з такими обстави-
нами для виявлення та запобігання коруп-
ції в правоохоронних органах, зокрема в ор-
ганах прокуратури, необхідним є створення 
комплексного механізму адміністративно-
правового регулювання протидії корупції. 
Одним із основних елементів механізму 
адміністративно-правового регулювання 
протидії корупції в органах прокуратури в 
Україні є акти реалізації норм адміністра-
тивного права. 
Дослідження актів реалізації норм адмі-

ністративного права має вагоме значення у 
світлі євроінтеграційних напрямів України. 
Так, Україна залишається однією з небага-
тьох європейських держав, де адміністра-
тивно-процедурне законодавство не має 
законодавчої систематизації. Хоча слід на-
голосити, що такі спроби систематизації ад-
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в органах прокуратури в Україні, зокрема 
актів реалізації адміністративно-правових 
норм.
Адміністративно-правові норми вико-

нують свої функції тільки у випадку їх реа-
лізації. Так, на думку В.Б. Авер’янова, під 
реалізацією норм адміністративного права 
потрібно розуміти втілення встановлених 
чи санкціонованих державою приписів пра-
вових норм у діяльності суб’єктів права. Та-
кож науковець зазначає, що проявляється 
реалізація норми права у дотриманні забо-
рон, виконанні або дотриманні обов’язків, 
здобуття чи використання прав, перетворю-
ючи правові норми у правомірну поведінку 
суб’єктів суспільних відносин, які регулю-
ються адміністративним правом [1, с. 167]. 
Не можемо повністю погодитися з даною 
позицією науковця, оскільки при такому 
правовому підході упускається ще одна важ-
лива форма реалізації правових норм – за-
стосування правових норм.

Погоджуємось із визначенням реалізації 
адміністративно-правових норм С.Г. Стецен-
ко. На думку науковця, реалізація адміністра-
тивно-правових норм є процесом практично-
го втілення у життя приписів, які містяться 
у нормах адміністративного права [2, с. 78]. 
Схоже визначення наводить В.А. Бондарен-
ко, вчений розглядає реалізацію норм ад-
міністративного права як складне соціаль-
но-правове явище, змістом якого є процес 
втілення в діяльності суб’єктів права право-
вих приписів, що закріплюють різні правові 
можливості, зокрема, до таких можливостей 
можна віднести правоздатність, законні ін-
тереси, суб’єктивні права, юридичні свобо-
ди, галузеві правові принципи дозвільного 
спрямування [3, с. 84]. Важливо зазначити, 
що створення правових норм в Україні є 
меншою проблемою, аніж їх реалізація.

 На думку В.Б. Авер’янова, основним за-
вданням правозастосовчої діяльності є вста-
новлення індивідуальних правових наслід-
ків – суб’єктивних прав і обов’язків та їх реа-
лізація шляхом прийняття індивідуального 
правового рішення щодо персоніфікованих 
суб’єктів – правозастосовчого акта [4, с. 173]. 
З огляду на наведені позиції випливає, що 
однією із форм реалізації норм адміністра-
тивного права є їх застосування. Така форма 

реалізації адміністративно-правових норм 
полягає у видачі індивідуального правового 
акта обов’язкового характеру відповідним 
суб’єктом адміністративного права.
Для повного та об’єктивного визначен-

ня поняття акт реалізації норм адміністра-
тивного права, після з’ясування терміну 
реалізація норм адміністративного права, 
необхідно встановити суть поняття акт.
С.С. Алєксєєв під правовим актом про-

понує розуміти: дію (поведінку), зазвичай 
правомірну, тобто юридичний факт, що є 
правовою підставою для певних юридич-
них наслідків; результат правомірної дії, 
тобто юридично значущий, змістовний еле-
мент правової системи (юридична норма, 
індивідуальний припис, акт «автономно-
го» регулювання), який увійшов до право-
вої матерії внаслідок правотворчої, владної 
індивідуально-правової чи автономної ді-
яльності суб’єктів; юридичний документ, 
тобто зовнішній словесно-документальний 
оформлений вираз волі, який закріплює 
правомірну поведінку та її результат [5, с. 
192]. Така позиція науковця вказує на бага-
тоаспектність даного правового явища, що 
породжує їх поділ на окремі види.
Р.Ф. Васильєв, досліджуючи проблеми 

управлінських правових актів, зазначав, що 
це вольові владні дії суб’єктів адміністратив-
ного права, основою яких є виконання зако-
нів у процесі реалізації функцій державного 
управління і які спрямовані на виникнення, 
зміну та припинення правових норм або на 
виникнення, зміну чи припинення конкрет-
них правовідносин. Такі дії можуть мати як 
усне, так і документальне вираження [6, с. 17]. 
З такого визначення науковця визначається 
така характерна ознака правового акта як 
вольовий характер. Погоджуючись з таким 
визначенням даного поняття, вважаємо, 
що основою будь-якого акта є волевиявлен-
ня відповідних суб’єктів. Тому поняття акт 
можна розглядати в контексті двох інших 
понять рішення та дія, якщо вони породжу-
ють певні правові наслідки.
Визначальним вважаємо значення акта 

як певної вольової дії. Причому не виклю-
чено, що така дія може мати документальну 
форму зовнішнього виразу.
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Погоджуємося з правовою позицією 
Л.В. Коваля, який зазначає, що недореч-
но розшаровувати правовий акт на дію та 
її форму та наголошує, що належне оформ-
лення є лише передумовою набрання адмі-
ністративним актом чинності [7, с. 70-71].
Отже, пропонуємо наступне визначення 

акту реалізації норм адміністративного пра-
ва. Це індивідуальний правовий акт адміні-
стративного органу зовнішньої дії спрямо-
ваний на реалізацію адміністративно-право-
вих норм.
На підставі даного визначення можна 

виділити такі ознаки акта реалізації норм 
адміністративного права:

· Індивідуальний характер. При досліджен-
ні індивідуальних актів управління Н.В. Алексан-
дрова визначала, що такі акти спрямовані на 
врегулювання відносин окремих осіб, а харак-
терною їх ознакою є чітке формулювання кон-
кретних юридичних волевиявлень суб’єктами 
адміністративного права, які видають такі 
акти; розв’язання за їх допомогою конкрет-
них, а саме індивідуальних, справ або питань, 
що виникають у сфері державного управлін-
ня; чітка визначеність адресата – конкретної 
особи або осіб; виникнення конкретних адмі-
ністративно-правових відносин, обумовлених 
цими актами [8, с. 151].

· Суб’єктом видання такого акта є 
спеціальний суб’єкт адміністративної вла-
ди. В.П. Тимощук зауважує, що окремими 
адміністративними повноваження можуть 
наділятися не тільки органи публічної адмі-
ністрації, але й інші суб’єкти (підприємства, 
установи, організації тощо). Зважаючи на ад-
міністративну владу таких суб’єктів, учений 
їх називає «адміністративними органами» [9, 
с. 24]. Підтримуючи таку позицію, вважаємо 
доцільним та обгрунтованим таке застосуван-
ня даного терміну для визначення суб’єктів 
реалізації адміністративно-правових норм.

· Зовнішня дія актів реалізації норм 
адміністративного права проявляється в 
їх спрямуванні назовні та дозволяє відме-
жувати від внутрішніх адміністративних ак-
тів щодо вирішення внутрішніх адміністра-
тивних питань організаційного характеру 
адміністративного органу.

· Змістом даних актів є реалізація 
норм адміністративного права, тобто фак-

тичне впровадження в життя приписів, які 
у них містяться.

· Односторонність актів реалізації 
адміністративно-правових норм, яка про-
являється у тому, що дані акти, як будь-які 
інші адміністративні акти, є владними одно-
сторонніми вольовими актами відповідного 
адміністративного органу.

· Актам реалізації правових норм ад-
міністративного права може бути притаман-
ний як разовий, так і постійний характер.
Зокрема, до актів реалізації правових 

норм адміністративного права в прокурату-
рі можна віднести накази та вказівки проку-
рорів. Так, стаття 17 ЗУ «Про прокуратуру» 
визначає, що прокурори здійснюють свої по-
вноваження у межах, визначених законом, 
і підпорядковуються керівникам виключ-
но в частині виконання письмових наказів 
адміністративного характеру, пов’язаних 
з організаційними питаннями діяльності 
прокурорів та органів прокуратури. Право 
видавати письмові накази адміністративно-
го характеру, що є обов’язковими до вико-
нання всіма прокурорами має Генеральний 
прокурор. Також правом видачі письмових 
наказів адміністративного характеру з від-
повідною локацією дії наділяються керів-
ник регіональної прокуратури, керівник 
місцевої прокуратури, перші заступники та 
заступники керівників органів прокуратури 
відповідно до розподілу обов’язків. Вказівки 
прокурора вищого рівня є обов’язковими до 
виконання відповідним прокурором нижчо-
го рівня [10].
Механізм адміністративно-правового 

регулювання протидії корупції в органах 
прокуратури в Україні в цілому можна роз-
глядати як певну систему правових засо-
бів адміністративно-правового характеру, 
спрямованих на врегулювання суспільних 
відносин щодо виявлення, запобігання та 
протидії корупції в органах прокуратури, 
яка складається з комплексу елементів. Так, 
одним із таких елементів є акт реалізації ад-
міністративно-правових норм. 
Важливість (та незмінність) актів реаліза-

ції норм адміністративного права в механіз-
мі адміністративно-правового регулювання 
протидії корупції в органах прокуратури в 
Україні полягає у наступному:
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Дані акти є одним із основних адмі-
ністративно-правових засобів механізму 
адміністративно-правового регулювання 
протидії корупції в Україні. Фактично дані 
акти є втіленням в суспільні правовідносини 
адміністративних правових норм через по-
ведінку суб’єктів адміністративного права.-
У системі засобів протидії корупції в органах 
прокуратури України вони займають непе-
ресічне значення, зумовлене оперативністю 
та ефективністю їх правового застосування.
Стійкий (незмінний) характер актів ре-

алізації норм адміністративного права. Так, 
не допускається самовільна, безпідставна 
зміна адміністративним органом прийня-
того акту реалізації. Оскільки прокуратура 
є державним органом, то, відповідно, такий 
акт можна вважати державним. Акти реа-
лізації норм адміністративного права при-
ймаються компетентними суб’єктами ад-
міністративного права на підставі та на ви-
конання законних правових норм. Правове 
значення даних актів також полягає у тому, 
що вони містять механізм правової реаліза-
ції правової норми адміністративного права. 
Дані акти спрямовані на забезпечення, 

окрім загальних вимог, також на сприяння 
здійснення основних функцій та досягнення 
цілей прокуратури [11, с. 341].
Особливе незалежне та самостійне міс-

це прокуратури у системі правоохоронних 
органів, що дозволяє визначити їх як єдину 
систему державних органів зі спеціальним 
конституційним та адміністративно-право-
вим статусом, який наділяє їх процесуаль-
ною незалежністю для ефективного та неупе-
редженого виконання покладених на них 
обов’язків, основним функціональним при-
значенням яких є охорона та захист прав та 
свобод й інтересів людини та громадянина, 
утвердження режиму законності та правопо-
рядку в суспільстві та державі, та які підзвіт-
ні та підконтрольні виключно Президенту 
України, Верховній Раді України та грома-
дянам України [12, c. 233]. Така значущість 
правового положення органів прокуратури 
в системі правоохоронних органів держави 
зумовлює високу пріоритетність правового 
врегулювання їх діяльності та достатнього 
контролю за нею. 

Подвійною роллю управління є діяль-
ність прокуратури. Як слушно зазначають 
В.А. Сливенко та С.А. Кулинич, роль управ-
ління в діяльності прокуратури двояка. З 
одного боку, управління створює нормаль-
ний процес організації державного звину-
вачення та представництва інтересів грома-
дянина або держави в суді, прокурорсько-
го нагляду за додержанням законодавства 
оперативними підрозділами та виконання 
досудового слідства й інших функцій про-
куратури. З іншого – управління поклика-
не вдосконалювати реалізацію цих функцій, 
розробляти і впроваджувати в діяльність 
прокуратури рекомендації тактичного й ме-
тодичного характеру, технологію і техніку 
оброблення інформації про стан законності 
та діяльності щодо її зміцнення, удоскона-
лення правового регулювання організацій-
ної структури органів прокуратури та їх апа-
ратів. У цьому є регулююча роль управління 
[13, с. 72]. 
Акти реалізації норм адміністративного 

права в системі механізму адміністративно-
правового регулювання протидії корупції у 
органах прокуратури в Україні слід розгля-
дати як волевиявлення посадових осіб орга-
нів прокуратури чи відповідних органів, яке 
спрямоване на протидію корупції, забезпе-
чує реалізацію адміністративно-правових 
норм у внутрішній та зовнішній діяльності 
органів прокуратури, спрямованих на міні-
мізацію й усунення корупційних проявів у 
суспільному житті загалом та в органах про-
куратури зокрема.
Слід зазначити, що акти реалізації норм 

адміністративного права займають важливе 
місце в механізмі адміністративно-правово-
го регулювання протидії корупції в органах 
прокуратури в Україні. Актуальність зазна-
чених актів зумовлена особливим статусом 
органів прокуратури та вагомістю покладе-
них на них функцій. Недосконалість чин-
ного законодавства, що супроводжується 
зловживаннями відповідних адміністратив-
них органів у сфері протидії та запобігання 
корупції в Україні,зумовлює необхідність 
проведеного дослідження. Проблеми актів 
реалізації адміністративно-правових норм у 
сфері протидії корупції є актуальними для 
всіх адміністративно-правових органів, а 
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SUMMARY 
In the article the author investigates the 

peculiarities of the implementation of administrative 
and legal norms as an important element of the 
mechanism of administrative and legal regulation 
of counteraction to corruption in the prosecutor’s 
offi ce in Ukraine.

Keywords: Counteraction to corruption, 
prosecutor’s offi ces, administrative and legal 
norms, acts of implementation of the norms of 
administrative law.

АНОТАЦІЯ 
У статті автор досліджує особливості ре-

алізації адміністративно-правових норм як 
важливого елементу механізму адміністра-
тивно-правового регулювання протидії коруп-
ції в органах прокуратури в Україні. 
Ключові слова: протидія корупції, органи 

прокуратури, адміністративно-правові нор-
ми, акти реалізації норм адміністративного 
права.

тому потребують відповідних наукових до-
сліджень. Недосконалість чинного законо-
давства зумовлює необхідність впроваджен-
ня обгрунтованих змін, зокрема в частині 
врегулювання процедури прийняття актів 
реалізації адміністративно-правових норм.

Висновок
Визначено, що реалізація норм адміні-

стративного права в системі механізму адмі-
ністративно-правового регулювання проти-
дії корупції в органах прокуратури в Україні 
це  волевиявлення посадових осіб органів 
прокуратури чи відповідних органів, яке 
спрямоване на протидію корупції, забезпе-
чує реалізацію адміністративно-правових 
норм у внутрішній та зовнішній діяльності 
органів прокуратури, спрямованих на міні-
мізацію й усунення корупційних проявів у 
суспільному житті загалом та в органах про-
куратури зокрема.
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ÔÓÍÊÖ²¯ ÓÏÎÂÍÎÂÀÆÅÍÈÕ 
Ï²ÄÐÎÇÄ²Ë²Â ÎÐÃÀÍ²Â ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎ¯ 
ÏÎË²Ö²¯ Ó ÑÔÅÐ² ÇÀÕÈÑÒÓ Ä²ÒÅÉ Â²Ä 

ÍÀÑÈËÜÑÒÂÀ 

В статье рассматривается правовой ста-
тус уполномоченных подразделений органов 
Национальной полиции в сфере защиты детей 
от насилия. Рассматриваются основные на-
правления совершенствования деятельности 
вышеупомянутых субъектов в сфере защиты 
детей от насилия.
Ключевые слова: органы Национальной 

полиции, дети, несовершеннолетние лица, на-
силие, жестокое обращение с детьми.
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êàôåäðè àäì³í³ñòðàòèâíîãî òà ³íôîðìàö³éíîãî ïðàâà Íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî 
³íñòèòóòó ïðàâà òà ïñèõîëîã³¿ Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó «Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà»

мується недостатнім інвестуванням у запо-
бігання насильства, фрагментарною та не-
достатньо впроваджуваною національною 
політикою, дефіцитом даних і досліджень.

Саме тому метою цієї статті є досліджен-
ня функцій уповноважених підрозділів ор-
ганів Національної поліції у сфері захисту 
дітей від насильства.

Стан дослідження проблеми
Значну увагу питанню подолання на-

сильства над дітьми приділяли такі на-
уковці: О.М. Бандурка, Ю.П. Битяк, 
М.А. Бондаренко, Е.В. Валькова, В.І. Вє-
трова, В.В. Галунька, А.О. Голая, І.П. Го-
лосніченко, Л.Л. Гоголєва, Л.В. Дорош, 
О.С. Доценко, Г.К. Ісмуханова, О.В. Ко-
вальова, Р.А. Калюжний, В.К. Колпакова, 
А.Т. Комзюк, С.О. Короєд, Є.В. Курінний, 
Л.В. Левицька, І.В. Литвиненко, О.В. Ли-
сова, П.С. Матишевський, В.І. Олефір, 
С.С. Овчарук, Г.О. Пономаренко, В.М. Смі-
тієнко, О.В. Тюріна. 

Виклад основного матеріалу
До служб і підрозділів у системі органів 

Національної поліції, які здійснюють про-
тидію насильству в сім’ї, можна віднести 
службу дільничних інспекторів поліції та 
Департамент превентивної діяльності На-
ціональної поліції України.
Департамент превентивної діяльності у 

межах компетенції реалізує державну полі-
тику у сферах забезпечення публічної без-

Вступ
Україна є учасницею більшості міжна-

родних договорів універсального характе-
ру, прийнятих на рівні ООН, а також кон-
венцій Ради Європи, які відіграють про-
відну роль у міжнародному захисті прав 
дитини. Визнані міжнародні стандарти за-
хисту дітей від насильства загалом втілені 
у національному законодавстві України. 
Положення національного законодавства 
свідчать, що державна політика захисту ді-
тей від насильства та інших протиправних 
дій є одним із пріоритетів державно-право-
вої політики України.
Проте, незважаючи на значні успіхи в 

боротьбі з насильством щодо дітей, прогрес 
носить все ще занадто повільний і фрагмен-
тарний характер. Ризик насильства щодо 
дітей, особливо дівчат, як і раніше присут-
ній скрізь, у тому числі в інформаційному 
просторі і в місцях, де діти повинні бути в 
безпеці – в школах, в установах юстиції, під 
час дозвілля, спорту і вдома. Прогрес стри-



Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

76Ïðàâî.ua ¹ 2, 2017

пеки і порядку, безпеки дорожнього руху, 
організації роботи дозвільної системи, пре-
вентивної та профілактичної діяльності, за-
побігання та припинення насильства в сім’ї 
[1].
Департаменту своїй діяльності керуєть-

ся Конституцією та законами України, ука-
зами Президента України та постановами 
Верховної Ради України, прийнятими від-
повідно до Конституції та законів України, 
актами Кабінету Міністрів України, інши-
ми нормативно-правовими актами та По-
ложенням про Департамент превентивної 
діяльності Національної поліції України, 
затверджене наказом НПУ від 27.11.2015 р. 
№123.
Департамент превентивної діяльнос-

ті Національної поліції України у порядку 
та в спосіб, визначений законодавством, 
здійснює контроль за додержанням ви-
мог законів та інших нормативно-право-
вих актів щодо опіки, піклування над ді-
тьми-сиротами та дітьми, позбавленими 
батьківського піклування; уживає заходів 
щодо запобігання дитячій бездоглядності, 
правопорушенням у дитячому середовищі, 
а також соціального патронажу щодо дітей, 
які відбували покарання у виді позбавлен-
ня волі; вживає заходи із запобігання та 
припинення насильства в сім’ї; організовує 
індивідуальну превентивну роботу з непо-
внолітніми, які перебувають у конфлікті із 
законом, роботу з про тидії втягненню дітей 
у злочинну діяльність, пияцтво, жебрацтво 
та іншу протиправну діяльність [1].
Відзначимо, що обов’язок протидії на-

сильству в сім’ї, як і будь-якому іншому пра-
вопорушенню, випливає із Закону України 
від 2.07.2015 р. № 580-VIII «Про Націо-
нальну поліцію», у якому у ст. 2 зазначаєть-
ся, що основними завданнями поліції є:-
1) забезпечення публічної безпеки і по-
рядку; 2) охорони прав і свобод людини, 
а також інтересів суспільства і держави;-
3) протидії злочинності; 4) надання в меж-
ах, визначених законом, послуг з допомоги 
особам, які з особистих, економічних, со-
ціальних причин або внаслідок надзвичай-
них ситуацій потребують такої допомоги 
[2].

Водноча с слід зазначити, що заходи з 
попередження насильства в сім’ї, які здій-
снюються уповноваженими підрозділа-
ми органів внутрішніх справ, визначено 
в Законі України від 15 листопада 2001 
року № 2789-III «Про попередження на-
сильства в сім’ї». В органах внутрішніх 
справ заходи щодо попередження насиль-
ства в сім’ї здійснюють уповноважені під-
розділи органів Національної поліції, які 
виявляють причини і умови, що сприя-
ють проявам насильства в сім’ї, вживають 
у межах своїх повноважень заходи щодо їх 
усунення; беруть на профілактичний об-
лік осіб, схильних до вчинення насильства 
в сім’ї, та проводять виховно-попереджу-
вальну роботу з ними; відвідують сім’ї, чле-
ни яких перебувають на профілактичному 
обліку, за місцем їх проживання і проводять 
з ними профілактичну роботу; виносять 
офіційні попередження членам сім’ї про не-
припустимість вчинення насильства в сім’ї; 
приймають та розглядають у межах своїх 
повноважень, визначених законом, заяви 
і повідомлення про насильство в сім’ї або 
про реальну загрозу його вчинення; вжива-
ють відповідних заходів щодо припинення 
насильства в сім’ї, а також дій членів сім’ї, 
що направлені на виконання реальної за-
грози вчинення насильства в сім’ї; повідо-
мляють членів сім’ї, де виникає реальна 
загроза вчинення насильства в сім’ї або де 
було вчинено насильство в сім’ї, про права, 
заходи і послуги, якими вони можуть ско-
ристатися; направляють жертв насильства 
в сім’ї до спеціалізованих установ для осіб, 
які вчинили насильство в сім’ї, та жертв та-
кого насильства; виносять захисні приписи 
у випадках, передбачених цим Законом; 
контролюють виконання вимог захисних 
приписів; направляють осіб, які вчини-
ли насильство в сім’ї, до кризових центрів 
для проходження корекційної програми; 
взаємодіють із центральним органом ви-
конавчої влади, що забезпечує формуван-
ня та реалізує  державну політику з питань 
попередження насильства в сім’ї, з органа-
ми опіки і піклування та спеціалізованими 
установами для осіб, які вчинили насиль-
ство в сі м’ї, та жертв такого насильства у 
питаннях попередження насильства в сім’ї; 
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надають інформацію з питань попереджен-
ня насильства в сім’ї на запит уповноваже-
них органів; здійснюють інші повноважен-
ня щодо попередження насильства в сім’ї, 
передбачені законом [3].
Також важливо, що КУпАП наділяє ор-

гани внутрішніх справ владними повнова-
женнями у сфері адміністративно-правово-
го регулювання протидії насильству в сім’ї 
шляхом здійснення адміністративно-юрис-
дикційної діяльності щодо складання на 
особу, яка вчинила адміністративне право-
порушення, передбачене ст.173-2 КУпАП, 
протоколу про адміністративні правопору-
шення за вказаною статтею, застосовуючи 
при цьому засоби адміністративного при-
мусу.
Таким чином, можемо констатувати, що 

органи внутрішніх справ здійснюють захист 
дітей від насильства шляхом попередження 
правопорушення, передбаченого ст. 173-2 
КУпАП, його припинення, здійснення ад-
міністративно-юрисдикційної діяльності 
щодо осіб, які вчинили таке насильство, що 
підпадає під ознаки адміністративного пра-
вопорушення, шляхом складання протоко-
лів про адміністративні правопорушення, 
застосовуючи при цьому засоби адміністра-
тивного примусу [4,с. 54–55].
У своїй діяльності щодо захисту дітей 

від насильства уповноважені підрозділи 
органів Національної поліції керуються 
Конституцією України, законами України 
«Про Національну поліцію», «Про попе-
редження насильства в сім’ї», КК України,-
КУпАП, КПК України, указами Президен-
та України, постановами Кабінету Міністрів 
України, нормативними актами Міністер-
ства внутрішніх справ України, Загальною 
декларацією прав людини, міжнародними 
правовими нормами, ратифікованими у 
встановленому порядку. До актів відомчо-
го характеру, які регламентують діяльність 
органів поліції щодо захисту дітей від на-
сильства, слід віднести Накази МВС України: 
Про затвердження Положення про служ-
бу дільничних інспекторів поліції в системі 
МВС України від 11.11.2010 р. № 550, Про 
затвердження Інструкції з організації робо-
ти підрозділів кримінальної поліції у спра-
вах дітей від 19.12.2012 р. № 1176, Про за-

твердження Положення про порядок робо-
ти зі зверненнями громадян і організації їх 
особистого прийому в системі Міністерства 
внутріш ніх справ України від 10.10.2004 р. 
№ 1177, Про затвердження Інструкції з 
оформлення матеріалів про адміністра-
тивні правопорушення від 06.11. 2015 р. 
№ 1376, Про затвердження Положення 
пр о приймальники-розподільники для не-
повнолітніх органів внутрішніх справ від 
13.07.1996 р. № 384, Про затвердження 
Статуту патрульно-постової служби поліції 
України від 28.07.1994 р. № 404 тощо.
Слід зазначити, що після прийняття За-

кону України «Про Національну поліцію» 
досі не внесені відповідні зміни до багатьох 
нормативно-правових актів, якими регу-
люється діяльність підрозділи Національ-
ної поліції України. Це суттєво ускладнює 
їх практичну діяльність, призводить до не-
відповідності нових назв сучасних підроз-
ділів Національної поліції та тих, що згаду-
ються в чинній нормативно-правовій базі. 
Отже, вкрай необхідним є найскоріше при-
ведення всіх нормативно-правових актів у 
відповідність до Закону України «Про На-
ціональну поліцію». 
Недосконалими і незавершеними є і 

структурні зміни в підрозділах Національ-
ної поліції, не визначено остаточно найме-
нування посад працівників колишніх служб 
дільничних інспекторів поліції та кримі-
нальної поліції у справах дітей, які сьогодні 
є структурними підрозділами Управління 
превентивної діяльності Національної по-
ліції України. Поки що колишні працівни-
ки служби дільничних інспекторів поліції і 
кримінальної поліції у справах дітей мають 
назву «працівники превенції», без їх роз-
межування. Однак на нормативному рівні 
ці перейменування не врегульовані. 
Іноді відсутність зазначеного розме-

жув ання і машинальне, без аналізу сутності, 
внесення змін до нормативно-правових ак-
тів призводить до недосконалості норм пра-
ва, їх суперечності закону. Так, були внесені 
зміни до Закону України «Про попередження 
насильства в сім’ї» від 15.11.2001 р. № 2789 -
III, згідно з якими ч. 2 ст. 6 викладена таким 
чином, що «повноваження уповноважених 
підрозділів органів Національної поліції 
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поширюються на випадки, коли жертва на-
сильства в сім’ї або особа, стосовно якої іс-
нує реальна загроза вчинення насильства 
в сім’ї, а  також особа, що вчинила насиль-
ство в сім’ї, не досягли 18-річного віку». 
Виходить, що повноваження відповідних 
підрозділів органів Національної поліції 
поширюються лише на зазначені ви падки. 
Хоча сутність цієї норми була саме в роз-
межуванні повноважень підрозділів, які за-
ймаються справами дітей, і підрозділів, які 
попереджають насильство в сім’ї між дорос-
лими [5, с.109–110].
Волощук А.М. основні напрями удоско-

налення діяльності служби дільничних ін-
спекторів поліції у сфері захисту ді тей від 
насильства поділяє на внутрішні та зовніш-
ні, кожен з яких, у свою чергу, поділяється 
на правовий та організаційний. Організа-
ційний елемент передбачає вдосконален-
ня організації сис теми попередження на-
сильства щодо дітей органами виконавчої 
влади, на які покладено здійснення тако-
го попередження, та громадськими ор-
ганізаціями, а також вдосконалення систе-
ми взаємодії даних органів [6.с. 163].
Одним із недоліків організації поперед-

ження насильства в сім’ї на державному рів-
ні є відсутність спеціально підготовлених 
фахівців як у державних, так і громадських 
організаціях (психологів, юристів, соці-
альних та медичних працівників тощо), а 
також недостатність спеціа лізо ваних закла-
дів для жертв насильства в сім’ї (зокрема, 
притулків та центрів медико-соціальної ре-
абілітації). Також організаційний еле мент 
даного напрямку вдосконалення діяльнос-
ті служби дільничних інспекторів поліції 
щодо попередження насильства щодо ді-
тей включ ає в себе достатнє фінансування 
програм попередження насильства в сім’ї, 
кризових центрів, притулків та центрів со-
ціально-медичної реабіліта ції.
Внутрішній напрямок вдосконалення 

діяльності служби дільнич них інсп екторів 
поліції щодо попередження насильства 
щодо дітей безпосередньо пов’язаний з ді-
яльністю служби дільничних інспекторів 
поліції [6, с. 164].
Правовий елемент передбачає вдоско-

налення існуючих відомчих норма тивно-

правових актів, які регулюють поперед-
ження насильства в сім’ї і органами вну-
трішніх справ. Організаційний елемент 
включає в себе вдосконалення структурної 
організації служби дільничних інспекторів 
поліції, а також вдоскона лення взаємодії з 
іншими службами та підрозділами органів 
внутрі шніх справ.
На теперішній час існує велика кіль-

кість недоліків в організації ро боти орга-
нів внутрішніх справ, у тому числі, служ-
би дільничних інспе кторів поліції, щодо 
попередженнюянасильства в сім’ї, а саме: 
недоста тнє кадрове забезпечення служби 
дільничних інспекторів поліції, від сутність 
системної роботи щодо організації ранньо-
го виявленн я наси льства в сім’ї або його за-
грози та запобігання проявам насильства; 
відсутність спеціально підготовлених фа-
хівців, недостатність фахової підготовки у 
напрямі використання сучас них технологій 
роботи як з жертвами, так і з агресорами; 
недос конала система надання допомоги по-
терпілим від насильства; низька ефектив-
ність методів впливу на осіб, які вчиняють 
насильство в сім’ї [7, с.34-35].

Висновок
Підсумовуючи все вищесказане, відзна-

чимо, що в нашій державі необхідно зміни-
ти стереотипи, що пов’язані з проблемами 
захисту дітей від насильства, а також прово-
дити постійний моніторинг якості послуг, 
що надаються потерпілим від насильства, 
та ефе ктивності реалізації Закону України 
«Про попередження насильства в сім’ї». 
Для вдосконалення нормативно-право-

вого регулювання діяльності органів Наці-
ональної поліції щодо захисту дітей від на-
сильства необхідно розробити та прийняти 
новий нормативно-правовий акт. На нашу 
думку, даний нормативний акт має перед-
бачати принципи, цілі, завдання, право-
ві засади діяльності органів Національної 
поліції щодо захисту дітей від насильства, 
перелік служб та підрозділів органів На-
ціональної поліції, що здійснюють захист 
дітей від насильства, їх функції, права та 
обов’язки у цій сфері, форми і методи їх ді-
яльності, форми взаємодії. 
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SUMMARY 
The article investigates the legal status of 

authorized departments of the National Police 
in protecting children from violence. The main 
directions of improvement of activity of the 
aforementioned subjects in the fi eld of protection of 
children from violence are considered.

Key words: National Police, children, minors, 
violence, ill-treatment of children.

АНОТАЦІЯ 
У статті досліджуюся правовий статус 

уповноважених підрозділів органів Національ-
ної поліції у сфері захисту дітей від насиль-
ства. Розглядаються основні напрями удоско-
налення діяльності вищезазначених суб’єктів 
у сфері захисту дітей від насильства.
Ключові слова: органи Національної по-

ліції, діти, неповнолітні особи, насильство, 
жорстоке поводження з дітьми.

Окрім того, для вдосконалення діяль-
ності органів Національної поліції доцільно 
запровадити не менше ведення статистич-
ної звітності виявлених злочинів та адміні-
стративних правопорушень, що пов’язані з 
вчинення насильницьких дій щодо дітей, а 
й веденням звітності щодо попереджених 
злочинів та адміністративних правопору-
шень у зазначеній сфері.
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ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂ² 
ÇÀÑÀÄÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ 

Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ

Статья посвящена характеристике ад-
министративно - правовых основ деятель-
ности частного предприятия, рассмотрены 
основные составляющие административно-
правовых основ. Определена правовая основа 
и принципы, на которых базируется частное 
предприятие. Раскрыты вопросы государ-
ственно-частного партнерства.
Ключевые слова: Частное предприятие; 

предпринимательство; административно-
правовые основы; принципы деятельности; 
государственно-частное партнерство.

 ÁÀÍÄÓÐÊÀ Ñåðã³é Ñåðã³éîâè÷ - àñï³ðàíò Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ

визначаються адміністративно-правовими 
засадами.

Стан дослідження проблеми
Проблема правового становища при-

ватних підприємств в Україні та його ад-
міністративного регулювання вже розгля-
далася у наукових працях окреми вчених, 
зокрема: Ю. Алексєєвої, І. Галіахметова, 
М. Ісакова, О. Клим, О. Клименко, В. Крав-
чука, І. Кучеренка, М. Ковальова, С. Любі-
мова, , Л. Ніколаєвої, В. Хахуліна та інших, 
проте з урахуванням сучасного розвитку 
підприємництва та приватних підприємств 
в Україні виникає необхідність додатково-
го розгляду адміністративно-правових за-
сад діяльності приватного підприємства.

Виклад основного матеріалу
Правове становище підприємств в укра-

їнському законодавстві, що почало форму-
ватися після здобуття Україною державної 
незалежності, вперше було визначено За-
коном України «Про підприємства в Укра-
їні». На сьогодні цей закон втратив силу, 
але його положення про правове регулю-
вання діяльності приватного підприємства 
враховані в Цивільному кодексі України, в 
Господарському кодексі України, в Зако-
ні України «Про підприємництво» (лише 
стаття 4 цього закону) та в інших норматив-
но правових актах.
Поняття «підприємство» знайшло своє 

певне законодавче втілення і тлумачення 
ще в дореволюційній Росії, до складу якої 

Вступ
На сьогодні діяльність приватних під-

приємств складає основу економіки Укра-
їни та забезпечує її подальший розвиток. 
Проте результати діяльності приватних 
підприємств будуть більш ефективни-
ми при створенні в суспільстві та державі 
сприятливого середовища для їх функці-
онування та прогресу. Таке «сприятливе 
серидовище» повинне виражатися у всебіч-
ній, перш за все, законодавчій підтримці 
розвитку приватного підприємства і під-
приємництва на національному рівні, фор-
муванні позитивного ставлення до нього в 
суспільстві, впровадженні високого рівня 
підприємницької культури, а також ста-
більності економічної та правової системи. 
Соціально-економічна діяльність приват-
ного підприємства регулюється розгалуже-
ною системою нормативно-правових актів, 
але організація системи і структури, функ-
ції і завдання приватного підприємництва 
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входили українські землі, тоді особливого 
значення набув термін у словосполучен-
ні “торгове підприємство”, як держаний 
заклад. Дане поняття досліджували вче-
ні ХІХ століття— правознавці Д.І. Меєр, 
Г.Ф. Шершеневич та ін. Ще з першої поло-
вини XIX ст. у правових джерелах вжива-
лися такі поняття, як “фабрика”, “завод” і 
“ремісничий заклад”, а підприємства були 
поділені на окремі види. У радянський 
період поняття “підприємство” набуло 
ширшого застосування у правотворчій ді-
яльності та юридичній науці. Так, розділ 
“Об’єкти прав (майна)” ЦК УРСР 1922 р. 
вже містив поняття «підприємство», зокре-
ма, в ст. 21 і ст. 22 [1, с. 10].
Науковці виділяють деякі періоди фор-

мування поняття «підприємства»: перший 
дореформений період (кінець XVIII ст.-
1860-і рр.), коли були перші згадки про 
підприємство в правових актах; другий по-
реформений період (1861-1918 рр.), у який 
відбулось юридичне закріплення цього 
поняття у Зведенні законів цивільних Ро-
сійської імперії в редакції 1910 р.; третій - 
перший радянський період (1919-1963 рр.), 
поняття вживається, насамперед, як об’єкт 
цивільних прав; четвертий другий радян-
ський період, що характеризується повним 
вилученням підприємства як майнового 
комплексу із цивільного обороту України 
(1964-1991 рр.); п’ятий — сучасний (з 1992 р. 
і по сьогодні), який розглядає це поняття 
у двох правових аспектах, тобто і в якості 
суб’єкта права, так і в якості об’єкта цивіль-
них прав [1, с. 10].
Поняття підприємства законодавчо за-

кріплено статтею 191 Цивільного кодексу 
України, якою підприємство визнається 
єдиним майновим комплексом, що вико-
ристовується для здійснення підприєм-
ницької діяльності [2].
На сьогодні в Україні приватні під-

приємства становлять значну частину 
господарюючих суб’єктів, заснованих на 
приватній власності фізичних і юридич-
них осіб. Приватні підприємства – це 
одна з форм господарювання, яка є зруч-
ною з багатьох точок зору: в першу чергу, 
через відсутність вимог щодо мінімально-
го розміру статутного фонду, а також че-

рез можливість здійснення одноосібного 
керівництва і управління такою юридич-
ною особою, адже законодавство не міс-
тить вимог щодо обов’язкового створення 
у приватному підприємстві виконавчого 
та інших органів, як це вимагається, на-
приклад, у товаристві з обмеженою відпо-
відальністю.
Приватні підприємства надто мобільні, 

гнучкі, швидко пристосовуються до вимог 
ринку. Вони є тим плідним ґрунтом, на 
якому зростає середній і великий бізнес. 
Тому в багатьох країнах, у тому числі й в 
Україні, розвиток приватного бізнесу регу-
люється законодавчими актами [3, с. 211].
Ст. 113 Господарського кодексу Украї-

ни приватним підприємством визнає під-
приємство, яке діє на основі приватної 
власності одного або кількох громадян, іно-
земців або осіб без громадянства і його (їх) 
роботи чи з використанням найманої пра-
ці. Приватним є також підприємство, яке 
діє на основі приватної власності суб`єкта 
господарювання – юридичної особи[4].
Перш ніж приватне підприємство роз-

почне свою діяльність, воно проходить 
певні адміністративно-правові процедури 
організації і становлення, зокрема, воно 
проходить організаційний етап створення, 
який оформляється адміністративно-пра-
вовими актами (наказом, розпорядженням, 
протоколом зборів, затвердженням стату-
ту, положення) визначення місця розташу-
вання. Приватне підприємство має пройти 
також державну реєстрацію (нотаріальне 
посвідчення), внесено в єдиний державний 
реєстр підприємств і організацій України 
(статистика, нотаріально завірена). Місце 
розташування приватного підприємства 
закріплюється договором на приміщен-
ня, в якому буде здійснюватись його ді-
яльність (план кожного поверху, страхове 
сівдоцтво), або іншим документом, актом 
передачі в користування, розпорядженням 
вищого суб`єкта господарювання чи орга-
ну влади, місцевого самоврядування. Для 
отримання дозволу на початок робіт необ-
хідно також оформити банківські реквізи-
ти, довідку про взяття на облік платника 
податків, свідоцтво про реєстрацію, список 
працівників (ІТР і робітників), дипломи 



Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

82Ïðàâî.ua ¹ 2, 2017

керівників, посвідчення робітників, вико-
нуючих небезпечні роботи та копії отрима-
них ліцензій.
Враховуючи важливість і значущість 

приватних підприємств як суб’єктів госпо-
дарювання, на законодавчому рівні мають 
здійснюватися необхідні системні заходи 
з метою вдосконалення їхньої діяльності. 
Одним із аспектів цього є розробка питан-
ня правових засад діяльності приватних 
підприємств, оскільки саме вони визна-
чають форми та способи здійснення їхньої 
діяльності. Отже, можна зазначити, що по-
дальше теоретичне дослідження і практич-
не опрацювання питань адміністративно-
правових засад діяльності приватних під-
приємств, розкриття особливостей їх реа-
лізації сприятиме належному їх вивченню 
та з’ясуванню правового статусу підприєм-
ства, адже основною метою є забезпечення 
належного дієвого законодавчого механіз-
му здійснення підприємницької діяльності 
[3, с. 211].
Проте для більш чіткого формування 

адміністративно-правових засад діяльнос-
ті приватного підприємства потрібно ви-
значити взагалі сутність та зміст категорії 
«адміністративно-правових засад». Так, під 
ними слід розуміти сукупність закріплених 
у нормах адміністративного права параме-
трів (характеристик) суспільного явища та 
правовідносин, що потребують урегулю-
вання за допомогою адміністративно-пра-
вових засобів. Зміст адміністративно-пра-
вових засад включає в себе такі складові: 
1) категоріальний (передбачає висвітлен-
ня понять і ознак явища, змодельованих у 
правових актах, порівняння її з правовим 
і соціальним буттям і формування науко-
во-правової категорії, що адекватно відо-
бражає правову реальність) 2) норматив-
ний (пов’язаний із систематизацією норма-
тивно-правових актів, які містять правову 
основу регулювання відповідних суспіль-
них відносин, та виокремлення серед них 
тих, що містять адміністративно-правові 
норми, а також їх подальшим аналізом);-
3) інституційний (стосується окреслення 
системи суб’єктів відповідних правовід-
носин, визначення серед них основних і 
головних, характеристики їх адміністра-

тивно-правового статусу, розкриття осо-
бливостей координації і взаємодії, у тому 
числі й у міжнародних відносинах); 4) ін-
струментально-технологічний елемент 
(стосується форм (правотворчої, правозас-
тосовної (регулятивної і правоохоронної)) і 
методів (правових і неправових) діяльності 
суб’єктів реалізації норм адміністративного 
права) [3, с. 211].
Виходячи з наведеного твердження, 

слід зазначити, що адміністративно – право-
ві засади є засобом визначення (закріплен-
ня) правових параметрів (підстав, меж, спо-
собів) діяльності приватного підприємства, 
які характеризують його як суб’єкта адміні-
стративного права, суб’єкта адміністратив-
но-правових відносин. За своєю сутністю 
адміністративно-правові засади діяльності 
приватних підприємств втілюються у від-
повідних правових нормах, які й визнача-
ють їхнє правове становище.
Основні положення та норми-прин-

ципи, які становлять підґрунтя для здій-
снення приватними підприємствами своєї 
діяльності, закріплені на конституційному 
рівні. Найважливішим моментом консти-
туційних основ адміністративно-правових 
відносин підприємницької діяльності є 
принцип, відповідно до якого органи дер-
жавної влади і органи місцевого самовряду-
вання, їх посадові особи зобов’язані діяти 
лише на підставі та в межах повноважень 
і у спосіб, передбачений Конституцією та 
чинними законами України. Такі повно-
важення випливають із самої суті правової 
держави і принципу верховенства права: 
право має домінувати над органами влади, 
не допускати можливості свавілля з боку 
останніх, забезпечувати можливість конт-
ролю громадянського суспільства за дер-
жавною діяльністю, у тому числі, за здій-
сненням публічновладних повноважень у 
сфері підприємництва [5, с. 47- 48]. 
Нормативно-правова база діяльності 

приватного підприємства складається та-
кож з наступних законів: «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб. фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань», 
«Про ліцензування видів господарської ді-
яльності», «Про захист економічної конку-
ренції», «Про ціни і ціноутворення», «Про 
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інвестиційну діяльність», «Про захист пра-
ва споживачів», Податковий кодекс Украї-
ни, Цивільний кодекс України, Господар-
ський кодекс України тощо.
Серед системи адміністративно-право-

вих засад діяльності приватного підпри-
ємства особливе місце посідають право-
відносини, які складаються в процесі вза-
ємовідносин суб’єктів підприємницької 
діяльності та держави і врегульовані нор-
мами адміністративного права. У науковій 
літературі такі правовідносини називають 
адміністративно-підприємницькими. 
Адміністративно-підприємницькі відно-

сини характеризуються певними ознаками, 
які дозволяють виокремити їх з загально-
го масиву адміністративних правовідносин. 
Вони виникають у процесі взаємовідносин 
суб’єктів підприємницької діяльності з ор-
ганами публічної адміністрації. Крім того, 
обов’язковим суб’єктом таких правовідно-
син є орган публічної адміністрації, який 
представляє публічно-правовий інтерес в 
економічній сфері і діє від імені держави 
в межах своєї компетенції. О.В. Клим вва-
жає, що ці відносини характеризуються 
взаємною зобов’язаністю сторін, адже важ-
ливо не тільки чітке виконання приписів 
адміністративно-правових норм суб’єктами 
підприємництва, але і про обов’язок орга-
нів влади забезпечити ефективну реаліза-
цію права на здійснення підприємницької 
діяльності. Крім того, ці відносини мають 
особливий правовий режим забезпечення 
законності та правового захисту - адміні-
стративного чи судового [6, с. 11].
Слід зазначити, що адміністративно-

правові засади діяльності приватного під-
приємства можна розглядати через прин-
ципи адміністративно-правового регулю-
вання підприємницької діяльності. Серед 
таких принципів найпершими слід виді-
ляти принцип верховенства права та прин-
цип законності. 
Принцип верховенства права виража-

ється через положення, закріплене в ст. 8 
Конституції України. Принцип законності 
сприяє реалізації права громадян на під-
приємницьку діяльність, що не заборонена 
законом, і зобов’язує кожного суб’єкта та 
об’єкта державного регулювання у сфері 

господарювання діяти у встановлених за-
коном межах, відповідно до своїх повно-
важень. Іншими словами, незважаючи на 
те, що органи публічної адміністрації на-
ділені широкими повноваженнями само-
стійної правотворчості, правозастосування 
і правоохорони, вони можуть діяти лише в 
межах, окреслених правом. Ця вимога до 
органів публічної адміністрації випливає із 
загальноправового дозвільного принципу: 
«Можна лише те, що дозволено законом». 
І саме за цим основоположним принципом 
мають визначатися публічно-правові заса-
ди державного регулювання господарської 
діяльності, сфера публічно-владних відно-
син між органами публічної адміністрації 
та суб’єктами господарювання [7, с. 69]. 
У ст. 44 Господарського кодексу Укра-

їни [8] визначено загальні принципи під-
приємницької діяльності. До них належать:

1) самостійне формування програми ді-
яльності, вибір постачальників і спожива-
чів продукції, що виробляється, залучен-
ня матеріально-технічних, фінансових та 
інших видів ресурсів, використання яких 
не обмежене законом, встановлення цін на 
продукцію та послуги відповідно до закону;

2) вільний найм працівників. Цей прин-
цип обмежується положеннями спеціаль-
ного законодавства про зайнятість населен-
ня, а саме Законом України «Про зайня-
тість населення» [9], де зазначено, що для 
працевлаштування іноземцям і особам без 
громадянства необхідно отримати дозвіл у 
державній службі зайнятості;

3) вільне розпорядження прибутком, 
що залишається у підприємця після сплати 
податків, зборів та інших платежів, перед-
бачених законом;

4) самостійного здійснення зовнішньо-
економічної діяльності, використання під-
приємцем належної йому частки валютної 
виручки на свій розсуд. Цей принцип об-
межується, зокрема, положеннями Закону 
України «Про порядок здійснення розра-
хунків в іноземній валюті» від 23 вересня 
1994 р. [10], ст. 1 якого встановлює прави-
ла щодо обов’язкового зарахування на їх 
валютні рахунки в уповноважених банках 
виручки резидентів.
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Наведені вище принципи діяльності 
приватного підприємства не є вичерпними, 
та повинні доповнюватись принципами: 
демократизму, системності, ефективності, 
передбачуваності, госпосподарської само-
стійності, економічної відповідальності. 
У контексті адміністративно-правових 

засад діяльності приватного підприємства 
особливо важливим є згадати про держав-
но-приватне партнерство.
Державно-приватне партнерство – це 

система відносин між органом публічної 
влади (управління) та приватною органі-
зацією, у якій останній надається більша 
роль у плануванні, фінансуванні й реалі-
зації певної послуги для населення, аніж 
при використанні традиційних процедур 
співпраці (наприклад, тендеру), і менша, 
ніж при використанні механізму привати-
зації. При цьому, захист державних і кому-
нальних інтересів гарантується через ін-
ституційні основи, положення норматив-
них актів та укладених договорів Згідно з 
чинним на сьогодні Законом, фактично всі 
проекти державно-приватного партнер-
ства функціонально мають забезпечити 
значно вищу ефективність діяльності, ніж 
у разі її здійснення виключно державним 
партнером, бути довготривалими (від 5 до 
50 років), передбачати фінансування (або 
співфінансування) відповідних проектів 
з боку приватного партнера та включати 
розмежування відповідальності й ризиків 
між приватним і державним партнерами у 
процесі здійснення державно-приватного 
партнерства [11].
Розгляд механізму дії державно-при-

ватного партнерства потребує окремого 
дослідження, проте одразу можна відмі-
тити, що він не досконалий та потребує 
певного реформування. Зокрема, нині іс-
нує ситуація, за якої домінанта в реалізації 
проектів державно-приватного партнер-
ства віддана державному партнерові, що 
виявляється у розширеному обсязі прав 
порівняно з приватним партнером (зо-
крема, щодо права власності на об’єкти, 
створені у процесі реалізації проектів дер-
жавно-приватного партнерства). Ця тен-
денція в принципі відповідає надмірному 
«державному регулюванню», яке в ниніш-

ній ситуації згубно впливає на бізнес-се-
редовище.

Висновок
Таким чином, на основі викладено-

го можна зробити висновок, що приватне 
підприємство є основним інструментом 
прогресу, що приносить прибуток, воно 
є продуктом еволюції, проб та помилок. 
Сприятливі соціальні умови сприяють його 
розвитку, цінностями якого виступають 
свобода особистості і недоторканність при-
ватної власності. За таких умов приватне 
підприємство виникло як найбільший ви-
нахід інтелекту людини, як двигун прогре-
сивного розвитку економіки. А його адміні-
стративно-правові засади є тим норматив-
ним масивом, основою, на якій ґрунтується 
підприємницька діяльність, розкривається 
правова сутність приватного підприємства 
та урегульовуються відносини з держав-
ними органами влади з приводу надання 
публічних послуг, державної підтримки, 
здійснення регуляторної та контрольно-на-
глядової діяльності
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SUMMARY 
The article is devoted to the description of the 

administrative - legal principles of the activity of 
the private enterprise, the main components of the 
administrative - legal principles are revealed. The 
legal basis and principles on which the private 
enterprise is based are defi ned. Issues of public-
private partnership are revealed.

Key words: private enterprise; entrepreneurship; 
administrative and legal principles; principles of 
activity; public-private partnership.

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена характеристиці ад-

міністративно – правових засад діяльності 
приватного підприємства, розглянуті основні 
складові адміністративно-правових засад. Ви-
значена правова основа та принципи, на яких 
базується приватне підприємство. Розкрито 
питання державно-приватного партнерства. 
Ключові слова: приватне підприємство; 

підприємництво; адміністративно-правові 
засади; принципи діяльності; державно-при-
ватне партнерство. 
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ÐÅÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÇÀÊÎÍÎÄÀÂÑÒÂÀ
 ÙÎÄÎ ÇÀÕÈÑÒÓ ÏÐÀÂ ÒÀ ÑÂÎÁÎÄ 

ÄÈÒÈÍÈ Â²Ä ÇËÎ×ÈÍÍÈÕ ÏÎÑßÃÀÍÜ

В статье раскрыта проблема несовер-
шенного регулирования отдельных видов пре-
ступлений, нарушающих права и свободы ре-
бенка. В частности, выявлены недостатки 
в уголовном регулировании защиты ребенка 
от жестокого обращения, сексуальной эксплу-
атации и избиения. На основе действующих 
норм Уголовного кодекса Украины, сделан вы-
вод о необходимости внесения определенных 
изменений в уголовное законодательство, ре-
гламентирующее защиту прав ребенка. Также 
были предложены пути совершенствования 
уголовно-правовой защиты прав ребенка.
Ключевые слова: ребенок, преступное по-

сягательство, насилие в семье, сексуальная 
эксплуатация, жестокое обращение, совершен-
ствования, законодательство.

 ÁÀÍÄÓÐÊÀ ²ðèíà Îëåêñàíäð³âíà - äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò, 
Õàðê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò âíóòð³øí³õ ñïðàâ

до неї, особливо від жорстокості та експлу-
атації [1]. 

Стан дослідження проблеми
Питанням кримінально – правового за-

хисту прав дітей займалися такі науковці, 
як: О.М. Бандурка, О.М. Іг на тов, М.І. Тро-
фи мов, І.К. Ту р ке вич, В.І. Ла но ве н ко 
Г.М. Мі нь ков сь кий, А.П. Ту зов, А. А. При-
ма че нок, К.К. Спе ран сь кий, Н.С. Юзі ко ва, 
С.С. Яце н ко, А.Е. Жалінський, А.П. Зака-
люк, О.Б.Са харов та ін.
Проте при наявності низки наукових 

досліджень які були проведені вченими 
в різний час, існують значні прогалини в 
нормативно – правовій базі з питань за-
хисту дітей, що суттєво впливають на стан 
кримінально – правового захисту дитини, 
а тому дане питання залишається актуаль-
ним і до сьогодні.

Виклад основного матеріалу
Україна, як держава, немало зроби-

ла для формування та реалізації сучас-
ної політики у сфері захисту прав дітей, 
зобов’язавшись неухильно додержуватися 
міжнародних правових стандартів у цій 
сфері.
Проте кількість злочинів, що вчиня-

ються проти неповнолітніх або за їх учас-
ті в останні роки, залишається високою, 
а небезпечність таких злочинів зростає. 
Порівняно з іншими жертвами злочинів 
найменші можливості захисту своїх прав і 
недоторканості мають діти, котрі, безсум-

Вступ
Одним із головних напрямків політики 

будь – якої держави має бути захист прав 
та свобод дитини від злочинних посягань. 
Декларація прав дитини 1959 року прого-
лошує що дитині, незалежно від кольору 
шкіри, мови, статі, віри, законом повинен 
бути забезпечений соціальний захист, на-
дані умови та можливості, що дозволили б 
їй розвиватися фізично, розумово, мораль-
но та духовно. У соціальному відношенні 
висунуто вимоги щодо створення умов для 
здорової та нормальної життєдіяльності 
дитини, гарантування її свободи та гіднос-
ті. Дитина повинна бути першою серед 
тих, хто одержує захист і допомогу, а та-
кож захищеною від недбалого ставлення 
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нівно, є носіями підвищеної особистісної 
віктимності (схильність стати в певних об-
ставинах жертвою злочину). Кримінологи 
доводять, що зміст віктимності складаєть-
ся з трьох чинників : незахищеності особи 
з боку держави, суспільства та мікроото-
чення від будь – яких злочинних посягань 
та суб’єктивної схильності особи стати 
жертвою злочину. Третій чинник зале-
жить безпосередньо від особи. Особистіс-
на віктимність неповнолітніх визначаєть-
ся перш за все, віковими особливостями 
перехідного періоду. Вік проявляється 
у психологічних, психічних та психофі-
зичних особливостях. Відомі властивості, 
притаманні дитячому та підлітковому віку, 
– допитливість, довірливість, емоційна не-
врівноваженість, загострене прагнення 
до самоствердження, до «дорослості», на-
віюваність, агресивність – відносять непо-
внолітніх до категорії осіб з підвищеною 
віктимністю. Необхідно звертати увагу й 
на те, що значній частині жертв злочинів 
не притаманні особистісні віктимні якості. 
Головною причиною ситуації, коли жерт-
вами злочинів стають діти, є відсутність їх 
належного правового захисту державою. 
При цьому роль особи в такій віктимності 
є мінімальною, вона визначається відсут-
ністю необхідних правових норм, спрямо-
ваних на захист прав неповнолітніх або 
неналежним їх виконанням, недоліками 
в роботі правоохоронних органів, несво-
єчасним реагуванням громадськості, гро-
мадських організацій на вчинені амораль-
ні й протиправні дії та на подальше запо-
бігання останнім [2; с. 59]. 
Згідно зі статтею 1 Конвенції про права 

дитини 1989 р., дитиною є кожна людська 
істота до досягнення 18-річного віку, якщо 
за законом, застосовуваним до даної особи, 
вона не досягає повноліття раніше [3].
У відповідності з Конвенцією ООН про 

захист прав дітей 1989 пору перелік прав 
дитини виглядає наступним чином:

- право на життя, виживання і віль-
ний розвиток;

- право на прізвище і ім`я;
- право на здобуття громадянства;
- право знати своїх батьків і користу-

ватися їх турботою;

- право не розлучатись з батьками 
всупереч їх бажанню;

- право підтримувати контакти з 
батьком і матір`ю;

- право на з`єднання з сім`єю, яка 
знаходиться в іншій країні;

- право вільно залишати будь-яку 
державу і повертатись в свою країну;

- право вільно висловлювати свої 
думки з різних питань;

- право на захист у випадку незакон-
ного переміщення і повернення із-за кор-
дону;

- право на інформацію, сприяючу 
благополуччю дитини;

- право на користування послугами 
охорони здоров`я;

- право користуватися послугами 
спеціального забезпечення;

- право на освіту;
- право на відпочинок і дозвілля;
- право на захист від економічної 

експлуатації;
- право на захист від незаконного 

зловживання наркотичними засобами, 
психотропними речовинами, від усіх форм 
сексуальної експлуатації;

- право на гуманне поводження, на 
захист від незаконного і по життєвого по-
збавлення волі для дітей, які знаходяться 
в конфлікті з законом.
Захист перерахованих вище прав дітей 

закріплений у Конституції України, у Кри-
мінальному кодексі України, в Сімейному 
кодексі України, в Законах України «Про 
охорону дитинства», «Про освіту», «Про 
громадянство» та в інших.
Стаття 24 Міжнародного пакту про 

громадянські та політичні права 1966р. 
проголошує, що кожна дитина без будь-
якої дискримінації за ознакою раси, кольо-
ру шкіри, статі, мови, релігії, національно-
го чи соціального походження, майнового 
стану або народження має право на такі 
заходи захисту, які є необхідними в її ста-
новищі як малолітньої, з боку її сім’ї, сус-
пільства і держави [4].
Кримінальний кодекс України (далі – 

КК України) закріплює 53 склади злочинів 
проти прав та законних інтересів дітей, у 
тому числі малолітніх та неповнолітніх, у 
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той час як попередній Кримінальний ко-
декс 1960 р. налічував не більше 15. Це го-
ворить про значний розвиток українсько-
го законодавства у цій сфері по посиленню 
кримінально-правового захисту дитинства 
в Україні.
Кримінальний закон поділяє злочини 

на ті, які вчинені проти дітей, та на такі, 
де потерпілим може бути будь – яка особа, 
проте санкцією передбачено більш суворе 
покарання, якщо злочин вчинений проти 
новонароджених, малолітніх та неповно-
літніх осіб або з їх залученням. 
Кримінально – правовий захист ди-

тини включає в себе декілька напрямків: 
диференціація та індивідуалізація кримі-
нальної відповідальності і покарання осіб, 
які не досягли повноліття; застосування 
більш суворих санкцій до осіб, які вчини-
ли злочин проти дитини.
Аналізуючи склад кожного злочину та 

передбачену за нього відповідальність, 
можна виявити ряд проблем, вирішення 
яких може сприяти більш ефективному за-
хисту прав дитини.
Так, важливим доповненням, що сто-

сується кримінально-правового захисту 
дітей є зміна редакції статті 117 КК Укра-
їни, яка передбачає відповідальність за 
вбивство матір’ю новонародженої дитини. 
Дис по зи ції стат ті сві д чать, що під її дію 
під па да ють всі жі н ки, що вчи ни ли уми с-
не вбивс т во сво єї новонаро дже ної ди ти ни 
під час по ло гів або від ра зу пі с ля поло гів. 
Необхідно звернути увагу на думку С.В.Бо-
ро ді на, який зауважував, що не правильно 
від но си ти всі ви па д ки ді то вбив с т ва до вчи-
не них за по м’я к шу ю чих об ста вин, оскі ль-
ки це послаблює бо ро ть бу з да ним ви дом 
зло чи ну. Необхідно допов нити дис по зи-
цію ст.117 вка зі в кою на те, що за нею ква-
лі фі ку єть ся лише уми с не вбив с т во ма ті р’ю 
сво єї новонародженої ди ти ни, вчи не не 
в обумовленому по ло га ми ста ні. Всі ін ші 
випа д ки по трі б но ква лі фі ку ва ти за п.2 ча с-
ти ни дру гої ст.115 КК Укра ї ни [5].
Особливої уваги на сьогодні потребує 

тема кримінально – правового захисту ді-
тей від насильства в сім’ї.
Кримінальний кодекс України перед-

бачає захист дітей від насильства шляхом 

закріплення у ньому відповідальності за 
вчинення того чи іншого суспільно не-
безпечного діяння. До них відносяться: 
завдання тілесних ушкоджень, різного 
ступеня тяжкості (статті 121 – 125); екс-
плуатація дітей (стаття 150); статеві зно-
сини з особою, яка не досягла статевої 
зрілості (стаття 155); злісне не виконання 
обов’язків по догляду за дитиною або за 
особою, щодо якої встановлена опіка чи пі-
клування (стаття 166); зґвалтування (ч. 3, 4 
статті 152) та інші.
Проте, як бачимо, у кримінальному за-

коні відсутня окрема норма, стаття, яка б 
передбачала відповідальність саме за на-
сильство в сім’ї. 
Відповідно до статті 1 Закону України 

«Про попередження насильства в сім’ї», 
насильством в сім’ї визнаються будь-
які умисні дії фізичного, сексуального, 
психологічного чи економічного спряму-
вання одного члена сім’ї по відношенню 
до іншого члена сім’ї, якщо ці дії порушу-
ють конституційні права і свободи члена 
сім’ї як людини та громадянина і нано-
сять йому моральну шкоду, шкоду його 
фізичному чи психічному здоров’ю [6].
Виходячи з цього визначення, насиль-

ство поділяють на: фізичне, сексуальне, 
психологічне та економічне. 
За даними моніторингу скарг, що над-

ходять на національну дитячу «гарячу лі-
нію», яка була відкрита 1 січня 2013 року 
Міжнародним жіночим правозахисним 
центром «Ла Страда – Україна», 31, 8 % 
звернень були саме з питань жорстокого 
поводження з дітьми, в тому числі фізич-
ного насильства. З питань психологічного 
насильства над дитиною надійшло 22,2 % 
звернень, економічне насильство над ди-
тиною – 4, 8 %, сексуальне насильство над 
дитиною – 1,6 % [7]. Як бачимо, жорстоке 
поводження з дітьми має досить пошире-
ний характер.
Ще одним напрямом у цій сфері захис-

ту дітей є вдосконалення захисту дітей від 
сексуальних зловживань та сексуальної 
експлуатації.
Кримінальне законодавство України 

містить низку положень, що спрямовані 
на захист статевої свободи та недоторка-
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ності дітей від злочинних посягань. Так, 
наприклад, ст. 153 Кримінального кодек-
су України в якості кваліфікуючих ознак 
даного злочину передбачає відповідаль-
ність за насильницьке задоволення при-
страсті неприродним способом, вчине-
не відносно неповнолітніх та малолітніх 
осіб. Однак у статті існує невідповідність, 
пов’язана із необґрунтованою м’якою 
санкцією за насильницьке задоволення 
статевої пристрасті неприродним спосо-
бом, вчинене щодо неповнолітньої чи не-
повнолітнього.
Вищезазначений злочин за ступенем 

своєї суспільної небезпечності не поступа-
ється злочину, передбаченому ст. 152 КК 
України (зґвалтування), а в деяких випад-
ках може спричинити навіть більш тяж-
ку шкоду фізичному та психологічному 
здоров’ю потерпілого, так як його вчинен-
ня знаходиться у суперечності із загально-
прийнятим природним укладом статевих 
відносин, а також з поєднанням насильства 
та безпорадного стану потерпілої особи.
Незважаючи на цей очевидний факт, за 

насильницьке задоволення статевої при-
страсті неприродним способом ч. 2 ст. 153 
КК України передбачене покарання у виді 
позбавлення волі на строк від трьох до 
семи років, у той час як за зґвалтування 
неповнолітньої або неповнолітнього ч. 3 
ст. 152 КК України передбачене покаран-
ня у виді позбавлення волі на строк від 
семи до дванадцяти років.
Пропонується усунути цю прогалину, 

встановивши відповідальність за вчинен-
ня насильницького задоволення статевої 
пристрасті неприродним способом віднос-
но неповнолітнього або неповнолітньої 
у вигляді позбавлення волі на строк від 
семи до дванадцяти років.
Відкритим також залишається питан-

ня встановлення чіткого мінімального віку 
статевого повноліття. 
Статтею 155 КК України передбачено 

відповідальність за статеві стосунки з осо-
бою, яка не досягла статевої зрілості .
Відповідно до закону питання про до-

сягнення статевої зрілості вирішується су-
дово – медичною експертизою [10].

Пропонується статтю 155 КК України 
викласти у наступній редакції:
Стаття 155. Статеві зносини з особою, 

яка не досягла шістнадцятирічного віку 
або статевої зрілості.

1. Статеві зносини з особою, яка не до-
сягла шістнадцятирічного віку або стате-
вої зрілості, вчинені повнолітньою особою, 
– караються обмеженням волі на строк до 
п’яти років або позбавленням волі на той 
самий строк.

2. Ті самі дії, вчинені близькими ро-
дичами або членами сім’ї, особою, на яку 
покладено обов’язки щодо виховання по-
терпілого або піклування про нього, або 
якщо вони спричинили безплідність чи 
інші тяжкі наслідки, – караються позбав-
ленням волі на строк від п’яти до восьми 
років з позбавленням права обіймати пев-
ні посади чи займатися певною діяльністю 
на строк до трьох років або без такого.
Згідно із запропонованими вище змі-

нами криміналізуються добровільні ста-
теві зносини з особою, яка не досягла 16 
– річного віку, вчинені повнолітньою осо-
бою. Таким чином, встановлюється міні-
мальний вік статевого повноліття, що від-
повідає рекомендаціям Комітету ООН з 
прав дитини, а також не виникає потреби 
в обов’язковому проведенні судово – ме-
дичної експертизи для встановлення ста-
тевої зрілості потерпілої особи, що суттєво 
полегшує процес кваліфікації та доказу-
вання цього злочину.
Разом з тим використання запропоно-

ваного вікового критерію та відмова від 
вживання терміну «статева зрілість» різко 
знизить ймовірність об’єктивного став-
лення у провину, оскільки суб’єктивна 
сторона цього складу злочину вимагає від 
винного усвідомлення, що потерпіла осо-
ба не досягла статевої зрілості. Водночас 
фізіологічний (статевий) розвиток є інди-
відуальним і встановлення факту недосяг-
нення потерпілою особою статевої зрілос-
ті нерідко вимагає спеціальних знань, а в 
окремих випадках є неможливим без про-
ведення відповідної експертизи.
З огляду на запропоновану редакцію 

статті 155 КК України, передбачається 
встановлення спеціального суб’єкта – по-
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внолітня особа. Ідея в даному випадку по-
лягає у захисті дитини від впливу дорослої 
особи, яка в силу свого повноліття здатна 
повною мірою усвідомлювати суспільно – 
небезпечний характер такої своєї поведін-
ки відносно дитини. 
Дана пропозиція відповідає статті 18 

Ланцаронської конвенції, в якій зазначе-
но, що заняття діяльністю сексуального 
характеру з дитиною, яка не досягла пе-
редбаченого законодавством віку статево-
го повноліття, має бути криміналізоване.  
Водночас у п. 3 цієї статті підкреслено, що 
така норма не поширюється на врегулю-
вання статевих стосунків між неповноліт-
німи, що здійснюються за взаємною зго-
дою.
Ще один недолік виявляється у ряді 

статей КК України, що встановлюють 
відповідальність за умисні тілесні ушко-
дження, побої й мордування. Вони не ви-
значають кваліфікуючими обставинами 
вчинення цих злочинів стосовно неповно-
літнього. Умисне заподіяння дитині тілес-
ного ушкодження (особливо – тяжкого) 
становить значну небезпеку для здоров’я 
неповнолітніх, адже їх організм лише фор-
мується, а названі ушкодження можуть 
перервати нормальний фізичний розви-
ток. Заподіяння шкоди неповнолітньому 
говорить про підвищену суспільну небез-
печність особи злочинця, і тому в законі 
необхідно передбачити більш суворе по-
карання за вчинення подібних злочинів 
стосовно дитини.
Чинний Кримінальний кодекс Укра-

їни не передбачає також підвищеної від-
повідальності за катування неповнолітніх, 
хоча до Кримінального кодексу України 
було введено ст. 127, якою передбачається 
встановлення кримінальної відповідаль-
ності за катування, але і тут стосовно по-
терпілих неповнолітніх не передбачено 
неповнолітні позбавлені спеціального по-
силеного захисту. Не враховується те, що 
особа, яка катує дитину, користується тим, 
що жертва, в силу свого віку, не може чи-
нити опір злочинцю. Організм дітей чут-
тєвіший до болю та сприйняття шкоди для 
морального і фізичного здоров`я. Подібні 
дії можуть заподіяти дитині ще тяжку пси-

хічну травму, яка негативно позначиться 
на подальшому її розвитку.

Висновок
Враховуючи викладене, необхідно зро-

бити висновок про те, що національне 
кримінальне законодавство, хоча і забез-
печує широкий захист від суспільно не-
безпечних діянь, проте містить низку про-
галин, які потребують реформування. Зо-
крема, вдосконалення повинні торкнутися 
норм Кримінального кодексу України, які 
спрямовані на захист дітей від жорстокого 
поводження, насильства в сім’ї, сексуаль-
ної експлуатації. 
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SUMMARY 
The article deals with the problem of imperfect 

regulation of certain types of crimes that violate 
the rights and freedoms of the child. In particular, 
there are shortcomings in the criminal regulation of 
child protection against abuse, sexual exploitation 
and beating. On the basis of the current norms of 
the Criminal Code of Ukraine, the conclusion was 
made on the necessity of making certain changes. 
There were also suggested ways to improve criminal 
law-the protection of the rights of the child.

Key words: child, criminal encroachment, 
domestic violence, sexual exploitation, ill-treatment, 
perfection.

АНОТАЦІЯ 
У статті розкрито проблему недосконало-

го регулювання окремих видів злочинів, що по-
рушують права та свободи дитини. Зокрема, 
виявлені недоліки у кримінальному регулюван-
ні захисту дитини від жорстокого поводжен-
ня, сексуальної експлуатації та побиття. На 
основі чинних норм Кримінального кодексу 
України, зроблений висновок про необхідність 
внесення певних змін до кримінального зако-
нодавства, регламентуючого захист прав ди-
тини. Також було запропоновано шляхи вдо-
сконалення кримінально-правового захисту 
прав дитини.
Ключові слова: дитина, злочинне посяган-

ня, насильство в сім’ї, сексуальна експлуата-
ція, жорстоке поводження, вдосконалення, 
законодавство.
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ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÓ

В статье рассматривается практически-те-
оретические основы приостановления уголовного 
производства в суде апелляционной, кассационной 
инстанции и в случае производства по вновь от-
крывшихся обстоятельствам. Для достижения 
цели исследования использован догматический 
метод познания, который успешно используется 
в юридической теории и практике. 
Ключевые слова: апелляционное производ-

ство, кассационное производство, производство 
по вновь открывшимся обстоятельствам, прио-
становление судебного разбирательства, факуль-
тативные стадии, догма уголовного процесса.
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ÓÄÊ 343.1

укових працях вітчизняних науковців 
Малютіна І.А., Бобечка Н.Р., Кіцен Н.В., 
Кричун Ю.А., Степанова П.С., Лобойка Л.М., 
Мирошнеченка Ю., Навроцької В.В., 
Нора В.Т., Фігурського В.М., Єні О. В., 
Матієк Л. Г., Сидоренка О. М., Легких В.В. 
та ін. Проте, не зважаючи на достатній комп-
лекс досліджень, які в основному становлять 
спадщину досліджень у межах суміжних кри-
мінально-процесуальних інститутів, слід від-
значити, що вирішення проблематики зупи-
нення кримінального провадження у зв’язку 
з перегляду судових рішень апеляційним, ка-
саційним судом та у випадку нововиявлених 
обставин, досі залишаються не розв’язаними 
та малодослідженими.

Виклад основного 
матеріалу дослідження

Здійснюючи аналіз Кримінально-
процесуального Кодексу України, варто 
з’ясувати відповідну можливість зупинення 
кримінального провадження на вказаних 
вище судових стадіях, процесуальний поря-
док та умови зупинення, які можливі у кож-
ній із них. 
Слід зауважити, що «структурними еле-

ментами кримінального процесу, які відо-
бражають його динаміку (лат. processus – 
рух, проходження, просування вперед), є 
саме стадії» [2, с. 286]. Окрім цього, перегляд 
судових рішень у судах апеляційної, каса-
ційної інстанцій та за нововиявлених обста-

Постановка проблеми
Обставини, з огляду на які суд може при-

йняти рішення про зупинення кримінально-
го провадження, знайшли своє нормативне 
закріплення в статті 335 КПК України [1], що 
у своїй сукупності утворюють інститут зупи-
нення кримінального провадження під час 
судового розгляду. Науковий та практичний 
інтерес становить дослідження процесуаль-
ного порядку та умов зупинення криміналь-
ного провадження у стадії апеляційного, ка-
саційного провадження та у зв’язку з ново-
виявленими обставинами.
Наукові дослідження, пов’язані з пи-

танням судового розгляду в апеляційній, 
касаційній інстанції, розгляду судом справ 
за нововиявлених обставин та теоретико-
правові основи інституту зупинення кри-
мінального провадження, викладені в на-
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вин слід розглядати як факультативні стадії 
кримінального процесу, оскільки їх існуван-
ня повністю залежить від волевиявлення 
сторін. Ймовірно, на різних судових стадіях 
підстави, процесуальний порядок та умови 
зупинення кримінального провадження з 
кожним стадійним рухом справи вперед – 
можуть динамічно змінюватись, свідченням 
чого є судова практика.
Доречно, що дослідники під зупиненням 

провадження на судових стадіях розуміють: 
перерву на невизначений час у процесуаль-
ній діяльності суду (судді), обумовлене перед-
баченими законом обставинами [3, с. 130], 
«які унеможливлюють проведення судового 
розгляду» [4, с. 41]; ця перерва починається 
з моменту винесення рішення про зупинен-
ня і завершується прийняттям рішення про 
відновлення кримінального провадження чи 
його закриттям [3, с. 130]; відповідна зупин-
ка обумовлена відсутністю достатніх право-
вих умов для продовження судового проце-
су; та можливе зупинення на невизначений 
термін, а саме до усунення цих обставин [5, 
с. 16].
Слід звернути увагу, що на стадії досу-

дового розслідування дослідники виділя-
ють загальні і спеціальні умови зупинення 
розслідування. І.А. Малютін називає спеці-
альні «індивідуальними» умовами [6, с. 10]. 
Вони «зобов’язують слідчого виконувати 
певний комплекс процесуальних та роз-
шукових дій до винесення постанови про 
зупинення кримінальної справи» [6, с. 10]. 
Варто сказати, що підстави та умови – різні 
категорії, які існують паралельно один від 
одного [7, с. 90]. Видається, що умови допо-
внюють підстави зупинення кримінального 
провадження та є їх невід’ємним процесу-
альним елементом. 
У юридичній літературі зауважують, що 

загальні умови потрібні для зупинення про-
вадження досудового розслідування з усіх 
підстав [6; 7, с. 90]. На нашу думку, у стадії су-
дових проваджень доцільно виділяти лише 
спеціальні умови, адже зупинення відбува-
ється на стадії судового провадження, а тому 
«відзначається певною специфікою,… спе-
цифічним колом учасників і процесуальних 
засобів діяльності» [8, с. 11], та часто «нові 
процесуальні умови вимагають докорінного 

переосмислення змісту тактики суду в ціло-
му» [9, с.139].
З’ясовуючи суть досліджуваної пробле-

матики, зауважимо, що зупинення на стадії 
апеляційного провадження прямо не перед-
бачено нормами апеляційного провадження, 
однак така процедура на цій стадії є можли-
ва. Зокрема, Ухвалою колегії суддів у кримі-
нальних справах Чернігівської області, справа 
№ 742/970/16-к від 11 липня 2016 р. було при-
йнято рішення про зупинення апеляційного 
провадження та постановлено: «Заслухавши 
доповідача, думку прокурора, який вважав, що 
розгляд судового провадження без участі обвину-
ваченого ОСОБА_3 неможливий, колегія суддів 
приходить до висновку про необхідність зупи-
нення судового провадження, з наступних під-
став. Згідно з вимогами ст. 335 КПК України, у 
разі якщо обвинувачений захворів на психічну чи 
іншу тяжку тривалу хворобу, яка виключає його 
участь у судовому провадженні, суд зупиняє судове 
провадження щодо цього обвинуваченого до його 
видужання. Колегія суддів, враховуючи викладені 
факти та довідку із КЛПЗ «Чернігівський облас-
ний тубдиспансер», керуючись вимогами ст. 335 
КПК України, вважає за необхідне зупинити про-
вадження у справі до видужання обвинуваченого 
ОСОБА_3» [10]. 
Очевидно, що важливою основою для зу-

пинення кримінального провадження в апе-
ляційні інстанції слід вважати докази, якими 
оперують учасники, заявляючи клопотання 
про зупинення судового провадження, а та-
кож оцінка цих доказів апеляційним судом у 
відповідності до ст. 94 КПК України. 
Зокрема, з п. 3 ст. 404 КПК України щодо 

меж перегляду апеляційної скарги випливає, 
що спеціальними умовами зупинення апеля-
ційного судового провадження слід вважати: 
наявність доказів для зупинення судового прова-
дження, які не були дослідженні судом першої ін-
станції, про дослідження яких учасники процесу 
заявляли клопотання; а також умова, якщо від-
повідні обставини стали відомі після ухвалення 
рішення, що оскаржується [1]. 
Привертає увагу думка науковця 

Н.Р. Бобечко, який відзначає, що «в апеля-
ційному провадженні підлягають оцінці не 
лише докази, зібрані та досліджені у попе-
редніх стадіях кримінального процесу, але 
й відомості про факти» [11, с. 9]. При цьому 
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В.В. Легких конкретизує, «і факт злочину і 
його обставини, можуть підтверджуватися 
лише доказами, зібраними в порядку, пе-
редбаченому КПК, які, у свою чергу, можуть 
міститися в таких процесуальних джерелах, 
як показання, речові докази, документи, ви-
сновки експертів» [12, с. 96], та «які не були 
предметом дослідження суду першої інстан-
ції» [11, с. 9]. Відтак, наявність підстав зупи-
нення кримінального провадження замало, 
має бути їх належне доказове обґрунтування 
причин: чому такі факти не були предметом 
дослідження суду першої інстанції. 
Зрештою, «апеляційний суд і без перевір-

ки доказів може після вивчення справи дійти 
висновку про необхідність вчинення певних 
дій, якщо судове рішення та провадження, 
що йому передувало, містять явні порушен-
ня, які неможливо усунути у відкритому за-
сіданні, або якщо судове рішення є законним, а 
апеляційна скарга необґрунтованою» [13, с. 6]. 
Зокрема, Колегія суддів судової палати з 
розгляду кримінальних справ Апеляційного 
суду міста Києва від 30 листопада 2016 року 
у своєму рішенні дійшла наступного висно-
вку: «обвинувачений ОСОБА_2 був присутній 
у підготовчих судових засіданнях від 10 червня 
2016 року, 30 червня 2016 року, 05 липня 2016 
року та 08 липня 2016 року /а.с.к.п. 61-63, 69-
71, 77-78, 94-96/. У зв`язку з неявкою обвину-
вачених у підготовчі судові засідання 16 серпня 
2016 року та 07 вересня 2016 року, судом першої 
інстанції вживались заходи, спрямовані на забез-
печення прибуття обвинувачених ОСОБА_2 та 
ОСОБА_3 до суду, шляхом постановлення ухвал 
про привід, у процесі вжиття заходів щодо ви-
конання яких встановлено, що обвинувачені за 
адресою: АДРЕСА_1, не проживають /а.с.к.п. 
86-87/. Згідно з ч. 1 ст. 335 КПК України, у разі 
якщо обвинувачений ухилився від суду або захворів 
на психічну чи іншу тяжку тривалу хворобу, яка 
виключає його участь у судовому провадженні, суд 
зупиняє судове провадження щодо цього обвинува-
ченого до його розшуку або видужання і продовжує 
судове провадження стосовно інших обвинуваче-
них, якщо воно здійснюється щодо декількох осіб. 
Разом з тим, даних про оголошення обвинуваче-
них ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у розшук та зупи-
нення судового провадження до їх розшуку, мате-
ріали кримінального провадження не містять. 
Встановивши відсутність обвинувачених за адре-

сою проживання, зазначеною в обвинувальному 
акті, суд першої інстанції не вжив усіх передба-
чених законом заходів для забезпечення явки об-
винувачених до суду, та провів підготовче судове 
засідання у відсутності обвинувачених» [14].
Разом з тим у межах дослідження виділя-

ємо прерогативу, додаткову умову для зупи-
нення кримінального провадження в апеля-
ційній інстанції, що обумовлюється практи-
кою розгляду кримінальних справ. Зокрема, 
у мовознавстві слово «прерогатива» означає 
«виключне право, перевага, що належить 
найчастіше якомусь державному органу чи 
службовій особі» [15, с. 540]. Такою умовою 
слід вважати обов’язкову участь обвинуваче-
ного, коли прокурором ставиться питання 
про погіршення його становища згідно з ч. 5 
ст. 421 КПК України. 
У юридичній літературі дослідники до-

цільно відзначають, що «результатом оцінки 
як наявних у матеріалах кримінального про-
вадження, так і нових доказів судом апеля-
ційної інстанції може бути рішення, яким 
безпосередньо погіршується становище об-
винуваченого» [11, с.9], а відтак «безпосеред-
нє дослідження доказів має здійснюватися 
у межах вимог апеляційної скарги та із за-
безпеченням дії загального положення про 
«недопустимість повороту до гіршого» [16, 
с. 151], адже ці «гірші» наслідки, зазвичай, 
мають стосунок до «особи, щодо якої засто-
совано примусові заходи виховного або ме-
дичного характеру, особи, кримінальне про-
вадження щодо якої закрито)» [11, с. 9]. 
Зокрема, Ухвалою Апеляційного суду 

Вінницької області, Справа № 135/1260/16-к 
від 20 січня 2017 р. постановлено наступне: 
«Прокурор Миколайчук Д.Г. в судовому засідан-
ні заявив клопотання про оголошення розшу-
ку обвинуваченого та зупинення провадження. 
Заслухавши заявлене клопотання, дослідивши ма-
теріали провадження, колегія суддів приходить 
до висновку, що заявлене прокурором клопотання 
підлягає до задоволення виходячи з наступного. 
Колегія суддів вважає за необхідне надати дозвіл на 
затримання обвинуваченого ОСОБА_2 і доставку 
в судове засідання для вирішення питання про змі-
ну запобіжного заходу. Відповідно до ст. 405 КПК 
України явка обвинуваченого в судове засідання 
у випадку наявності апеляційної скарги про по-
гіршення його становища є обов’язковою. Як вба-
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чається з матеріалів провадження, ОСОБА_2, 
будучи належним чином повідомлений про час 
та місце розгляду справи, на виклики до суду не 
з’являється, що дає підстави вважати, що він 
уникає суду» [17]. 
Утім, слід сказати й те, що «апеляційний 

суд може прийняти рішення діаметрально 
протилежне рішенню суду першої інстанції» 
[11, с. 9].
Щодо розгляду у касаційній інстанції, то 

згідно з ч. 1 ст. 433 КПК України встанов-
лено, що суд касаційної інстанції перевіряє 
правильність застосування судами першої та 
апеляційної інстанцій норм матеріального та 
процесуального права. У свою чергу, науко-
вець А. Степанюк підкреслює: «Поза межами 
його компетенції залишене право досліджу-
вати докази, встановлювати та визнавати до-
веденими обставини, що не були встановлені 
в оскарженому судовому рішенні, вирішува-
ти питання про достовірність того чи іншого 
доказу» [18, с. 5].
Очевидно, що касаційний суд не впра-

ві зупинити провадження по справі, а може 
лише перевірити чи правильно були застосо-
вані норми ст. 335 КПК України судом пер-
шої та апеляційної інстанції. Однак, це не 
так. Як відомо, підставою всіх підстав зупи-
нення кримінального провадження є відсут-
ність центральної фігури кримінального про-
вадження – обвинуваченого. А відтак, всі «ви-
падки зупинення досудового слідства пов’язані 
з неможливістю участі у справі підозрюваного, 
обвинуваченого» [19, с. 282].
Дійсно, Кримінально-процесальний 

Кодекс України прямо не врегульовує пи-
тання зупинення кримінального проваджен-
ня на цій стадії касаційного перегляду су-
дових рішень, однак у даному випадку слід 
керуватись основами (засадами) криміналь-
ного процесу, адже не випадково законода-
вець у ч. 6 ст.9 КПК України задекларовує: 
«Коли положення цього Кодексу не регулюють 
або неоднозначно регулюють питання кримі-
нального провадження, застосовуються за-
гальні положення кримінального проваджен-
ня, визначенні частиною 7 цього Кодексу» [1]. 
Зрештою, покликання суду в кримінальному 
процесі – встановити істину. 
Слід відзначити, що видатний вчений 

В.Т. Нор пише: «Принцип істини – незмін-

ний і незамінний фундамент, основа право-
суддя у кримінальних справах … без нього 
правосуддя неможливе, … без нього воно 
втрачає свою конститутивну ознаку – спра-
ведливість … відмова від принципу встанов-
лення (досягнення) істини у кримінальному 
судочинстві є відмовою від правосуддя» [20, 
с. 5-6]. Істина має прояв у діяльності суду та в 
судовій практиці.

Вважаємо, що суд дійшов правильного, ви-
сновку викладеного в Ухвалі Колегії судів су-
дової палати у кримінальних справах Вищого 
спеціалізованого суду України (Рішення від 
08 липня 2015 року, Справа № 5-784 км-
15), адже судом було зупинено кримінальне 
провадження, керуючись принципами кри-
мінального процесу, та виконано основне 
завдання кримінального судочинства, пе-
редбачене ст. 2 КПК України. Зокрема, суд 
постановив: «Згідно з ч. 6 ст. 9 КПК України, 
у випадках, коли положення цього Кодексу не ре-
гулюють або неоднозначно регулюють питання 
кримінального провадження, застосовуються за-
гальні засади кримінального провадження, визна-
чені частиною першою статті 7 цього Кодексу.
Стаття 7 КПК України передбачає відповід-

ні засади кримінального провадження, зокрема 
змагальність сторін й свободу в поданні ними 
суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх пере-
конливості та верховенство права, відповідно до 
якого людина, її права та свободи визнаються 
найвищими цінностями та визначають зміст і 
спрямованість діяльності держави.
Зважаючи на зазначене, суд вважає за не-

обхідне застосувати положення ст. 335 КПК 
України про можливість зупинення судового про-
вадження щодо ОСОБА_5, якого призвано за 
частковою мобілізацією» [21].
Специфіка перегляду судом рішення за 

нововиявленими обставинами полягає у тому, 
що «ця стадія кримінального процесу дає 
змогу виправити помилки судової практики 
минулих років, реабілітувати незаконно за-
судженого в разі відбуття ним покарання чи 
його смерті» [22, с. 279] та її «можна розгляда-
ти певною мірою як резервний механізм ви-
правлення судових помилок» [23, с. 189].
В.Т. Нор відзначає, що «необхідність (ви-

мога законодавця) встановлення у кримі-
нальній справі істини щодо обставин вчине-
ного злочину – це положення, яке визначає 
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зміст фактично всієї діяльності суб’єктів кри-
мінального процесу на всіх його стадіях… Це 
положення є загальною вимогою для всього 
кримінального судочинства, воно є керівною 
ідеєю (засадою, принципом) діяльності тих 
органів, які ведуть кримінальний процес» 
[20, с. 5].
На думку Н.Р. Бобечко, «особливість про-

вадження за нововиявленими обставинами 
вбачається в перевірці за ново виявленими 
обставинами судового рішення тією ж судо-
вою інстанцією (першою, апеляційною та 
касаційною), яка перша допустила помилку 
внаслідок незнання про існування таких об-
ставин» [24, с. 199]. Відтак, зупинення кри-
мінального провадження, звичайно, є мож-
ливим та залежить від того, якою судовою 
інстанцією буде здійснюватись судовий роз-
гляд кримінальної справи.

Висновки
Отже, підводячи підсумки, можна сказа-

ти, що можливість зупинення провадження з 
кожною стадією кримінального процесу ди-
намічно змінюється, змінюються і умови та 
процесуальний порядок застосування цього 
інституту. 
Окрім цього, важливе значення для при-

йняття судом справедливого рішення, засто-
совуючи норми інституту зупинення кримі-
нального провадження, має професіоналізм 
судді у вмінні користуватися догмою права. 
Як відзначає Сидоренко О.М., «застосування 
судово-догматичного методу вимагає своїх 
технічних прийомів у вказаній сфері», зокре-
ма це «перевірка відповідності законодавчим 
нормам у сенсі загальної системи права, засно-
вана на справедливості, й у сенсі об’єктивної 
справедливості позитивного права» [25, с. 55]. 
А це основа добросовісного, об’єктивного та 
неупередженого правосуддя. 
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SUMMARY 
The article deals with the practical theoretical 

basis for stopping criminal proceedings in the court 
of appeal, cassation instance and in the case of 
proceedings under newly discovered circumstances. 
To achieve the purpose of the study, a dogmatic 
method of cognition has been used, which is 
successfully used in legal theory and practice.

Key words: appeal proceedings, cassation 
proceedings, proceedings for newly discovered 
circumstances, suspension of judicial review, 
optional stages, dogma of criminal process.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглядаються практично-те-

оретичні основи зупинення кримінального 
провадження в суді апеляційної, касаційної 
інстанції та у випадку провадження за ново-
виявлених обставин. Для досягнення мети до-
слідження використано догматичний метод 
пізнання, який успішно використовується в 
юридичній теорії та практиці.
Ключові слова: апеляційне провадження, 

касаційне провадження, провадження за ново-
виявленими обставинами, зупинення судового 
розгляду, факультативні стадії, догма кримі-
нального процесу.
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ÔÎÐÌÈ ² ÌÅÒÎÄÈ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß 
ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÞ ÏÎË²Ö²ªÞ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏÓÁË²×ÍÎ¯ 

ÁÅÇÏÅÊÈ ² ÏÎÐßÄÊÓ Ï²Ä ×ÀÑ ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß 
ÌÀÑÎÂÈÕ ÇÀÕÎÄ²Â

В статье выделены и проанализированы 
методы убеждения, превенции и предотвра-
щения, а также методы принуждения в сфе-
ре обеспечения общественной безопасности и 
порядка при проведении массовых меропри-
ятий, которые предложено рассматривать 
как взаимодополняющие. Охарактеризованы 
основные формы обеспечения Национальной 
полицией публичной безопасности и порядка 
во время проведения массовых мероприятий: 
правовые, неправовые и организационно-пра-
вовые. Особое внимание уделено методу при-
менению переговоров и community policing.
Ключевые слова: полиция, Национальная 

полиция, публичная безопасность, обществен-
ный порядок, массовые мероприятия, фор-
мы, методы, обеспечения.
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ÓÄÊ 342.9

форми і методи її діяльності ще знаходять-
ся на стадії реформування та розвитку, чому 
приділяється значна увага не лише на зако-
нодавчому рівні, але й у наукових колах.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Форми і методи в діяльності правоохо-
ронних органів досліджували низка право-
знавців: В.Б. Авер’янов, Г.В. Атаманчук, 
О.М. Бандурка, Є.Ю. Бараш, І.Л. Бачило, 
А.Б. Венгеров, С.Д. Гусарєв, І.П. Голо-
сніченко, Р.А. Калюжний, О.М. Музичук, 
Н.Р. Нижник, А.Ю. Олійник, В.Ф. Погоріл-
ко, Г.Г. Почепцов, В.О. Шамрай, І.В. Шам-
рай та інші. 

Не вирішені раніше проблеми
Проте конкретні форми і методи забез-

печення Національною поліцією України 
публічної безпеки і порядку під час прове-
дення масових заходів досліджені фрагмен-
тарно й потребують подальшого вивчення.

Метою даної статті є комплексне дослі-
дження форм і методів забезпечення Наці-
ональною поліцією України публічної без-
пеки і порядку під час проведення масових 
заходів.

Виклад основного матеріалу
Як справедливо стверджує І.В. Шамрай, 

нагальним є удосконалення адміністратив-
ної діяльності поліції, оскільки форми та 
методи такої діяльності не завжди відпо-

Постановка проблеми
Забезпечуючи публічну безпеку і поря-

док під час масових заходів, Національна 
поліція України застосовує низку методів і 
форм, які при цьому з плином часу об’єктивно 
змінюються під впливом факторів зовніш-
нього та внутрішнього середовища, у т.ч. 
змін у нормативно-правовому регулюванні, 
стану криміногенної ситуації в країні, рівня 
політичної та суспільної активності, ступеня 
довіри населення до органів поліції, загаль-
них тенденцій до гуманізації форм і методів 
поліцейської діяльності, найвищої цінності 
людини та громадянина, його прав та інтер-
есів, захисту суспільства, а не держави та її 
інститутів, як то було пріоритетом за часів 
тоталітарного режиму тощо. Наразі поліція, 
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відають міжнародним стандартам, неодно-
разово критикувалися правозахисними ор-
ганізаціями та громадськістю, і не завжди 
здатні належним чином забезпечити пра-
ва та свободи громадян, охорону їх інтер-
есів від протиправних посягань [1, с.751].                      
І.В. Гамалій аналогічно зазначає, що рефор-
мування поліції на сьогодні здійснюється за 
умов активізації злочинності та інших пра-
вопорушень, і тому з метою забезпечення 
ефективності діяльності цього органу по-
трібно критично переосмислити та пере-
глянути, визначити найефективніші форми 
і методи її роботи у забезпеченні реалізації 
прав та свобод людини і громадянина [2, 
с.2], із чим варто погодитися.
Р.М. Лящук також підкреслює, що ха-

рактер та зміст завдань, які виконують пра-
воохоронні органи, вимагають застосування 
у їх діяльності специфічних методів, адже те, 
яким чином правоохоронні органи будуть 
виконувати поставлені державою завдання, 
визначатиме ступінь та якість досягнення 
правоохоронної мети [3, с.148], Зазначене 
вище підтверджує актуальність теоретич-
них і практичних досліджень форм і методів 
забезпечення Національною поліцією Укра-
їни публічної безпеки і порядку, особливо 
під час проведення масових заходів.
Слід відмітити, що в загальному розу-

мінні метод – це: 1) спосіб пізнання явищ 
природи та суспільного життя; 2) прийом 
або система прийомів, що застосовується в 
якій-небудь галузі діяльності [4, с.692]. Для 
виконання завдань, покладених на право-
охоронні органи, застосовуються загальні 
методи переконання та примусу в тому чи 
іншому співвідношенні в процесі реалізації 
більшості функцій і вважаються найвагомі-
шими і всеохоплюючими методами держав-
ного управління в цілому [5, с.13].
Так, відповідно до ст. 30 Закону України 

«Про Національну поліцію» від 02.07.2015 
р. №580-VIII [6] поліція для охорони прав 
і свобод людини, запобігання загрозам пу-
блічній безпеці і порядку або припинення 
їх порушення застосовує в межах своєї ком-
петенції поліцейські превентивні заходи 
та заходи примусу, а також для виконання 
покладених на неї завдань вживає заходів 
реагування на правопорушення, визначе-

ні Кодексом України про адміністративні 
правопорушення та Кримінальним проце-
суальним кодексом України, на підставі та в 
порядку, визначених законом, а також інші 
заходи, визначені окремими законами.
У даному контексті варто зазначити, що 

під поліцейським заходом розуміють дію або 
комплекс дій превентивного або примусово-
го характеру, що обмежує певні права і сво-
боди людини та застосовується поліцейськи-
ми відповідно до закону для забезпечення 
виконання покладених на поліцію повнова-
жень. Обраний поліцейський захід є необ-
хідним, якщо для виконання повноважень 
поліції неможливо застосувати інший захід 
або його застосування буде неефективним, а 
також якщо такий захід заподіє найменшу 
шкоду як адресату заходу, так і іншим осо-
бам. Крім того, застосований поліцейський 
захід має бути пропорційним (шкода, запо-
діяна охоронюваним законом правам і сво-
бодам людини або інтересам суспільства чи 
держави, не перевищує блага, для захисту 
якого він застосований, або створеної загро-
зи заподіяння шкоди) та ефективним (засто-
сування забезпечує виконання повноважень 
поліції). При цьому поліцейський захід має 
бути припинено при досягненні мети його 
застосування, очевидності неможливості до-
сягнення мети заходу або відсутності необ-
хідності у його подальшому застосуванні [6].
У контексті дослідження методів пере-

конання, профілактики та запобігання пра-
вопорушенням під час проведення масових 
заходів, слід виокремити наступні превен-
тивні поліцейські заходи, передбачені чин-
ним законодавством, які у разі необхіднос-
ті можуть бути застосовані поліцейським:-
1) перевірка документів особи; 2) опитуван-
ня особи; 3) поверхнева перевірка і огляд; 
4) зупинення транспортного засобу; 5) ви-
мога залишити місце і обмеження доступу 
до визначеної території; 6) обмеження пе-
ресування особи, транспортного засобу або 
фактичного володіння річчю; 7) застосуван-
ня технічних приладів і технічних засобів, 
що мають функції фото- і кінозйомки, віде-
озапису, засобів фото- і кінозйомки, відеоза-
пису тощо [6]. При цьому важливо підкрес-
лити, що під час застосування таких методів 
у процесі забезпечення публічної безпеки і 
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порядку під час проведення масових заходів 
поліція зобов’язана повідомити тій чи іншій 
особі про причини застосування по відно-
шенню до неї превентивних заходів та нор-
мативно-правові акти, на підставі яких вони 
застосовуються.
У свою чергу, в деяких передбачених 

чинним законодавством випадках під час 
проведення масових заходів з метою забез-
печення публічної безпеки і порядку можуть 
бути застосовані поліцейські заходи приму-
су: 1) фізичний вплив (сила) (застосування 
будь-якої фізичної сили, а також спеціаль-
них прийомів боротьби з метою припинен-
ня протиправних дій правопорушників);-
2) застосування спеціальних засобів (гумові 
та пластикові кийки; електрошокові при-
строї контактної та контактно-дистанцій-
ної дії; засоби обмеження рухомості; засоби 
примусової зупинки транспорту; службові 
собаки тощо); 3) застосування вогнепальної 
зброї (є найбільш суворим заходом приму-
су та застосовується у виключних випадках, 
передбачених ст.46 Закону) [6].
У той же час вважаємо доцільним під-

креслити, що методи переконання, превен-
ції та запобігання, а також методи примусу 
у сфері забезпечення публічної безпеки і по-
рядку під час проведення масових заходів 
не протиставляються одне одному, а є вза-
ємодоповнюючими. Цілком очевидно, що в 
сучасних умовах демократизації та гумані-
зації суспільно-правових відносин, пріори-
тетними є методи переконання, превентив-
ні методи, на відміну від методів примусу, 
і саме вони переважно застосовуються під 
час проведення масових заходів у «звичай-
ному» режимі. Проте у випадку виникнення 
надзвичайних ситуацій антропогенного чи 
техногенного походження, масових завору-
шень, при проявах екстремізму, тероризму 
тощо, на наш погляд, ефективними метода-
ми є саме методи примусу. Більше того, зва-
жаючи на менталітет населення, на сьогод-
ні в Україні, як і в інших країнах світу, не 
можна применшувати роль методів примусу 
порівняно з методами переконання, хоча 
очевидною проблемою залишається обґрун-
тованість та доцільність їх застосування в 
тому чи іншому випадку задля запобігання 
порушення прав і свобод людини та грома-

дянина з боку поліцейських.
Зовнішнім вираженням сутності того чи 

іншого методу забезпечення Національною 
поліцією публічної безпеки і порядку під 
час проведення масових заходів є форми за-
безпечення публічної безпеки і порядку під 
час масових заходів.
У загальному розумінні форма – це спо-

сіб існування змісту, невіддільний від нього, 
який служить його виразом; його внутріш-
ня структура, організація і зовнішній ви-
раз; тип, будова, спосіб організації чого-не-
будь; зовнішній вияв якого-небудь явища, 
пов’язаний з його сутністю, змістом; спосіб 
здійснення, виявлення будь-якої дії; сукуп-
ність процесів або дій, що ведуть до утво-
рення й удосконалення взаємозв’язків між 
частинами цілого [7, с.617; 8, c.951].
І.В. Шамрай вважає, що формами є зо-

внішні прояви узгодженого функціонуван-
ня складових елементів механізму забезпе-
чення прав і свобод громадян, спрямовані 
на перетворення закріплених у законі прав 
та свобод у дійсність. Тобто форма, на думку 
автора, надає уявлення про структурну ді-
яльність, ті шляхи, якими поліція впливає 
на об’єкт, а метод показує, якими прийома-
ми чи засобами вона реалізує свої повнова-
ження [1, с.752]. С.Д. Гусарєв форму діяль-
ності поліції розглядає як групу однорідних 
за своєю характеристикою та правовою 
природою дій, за допомогою яких поліція 
забезпечує громадський порядок, безпеку, 
веде боротьбу зі злочинністю, виконує в ці-
лому свої функції [9, с.19].
Цікавою з цього приводу є точка зору 

К.Б Толкачева, який стверджує, що фор-
мою діяльності поліції у сфері реалізації 
прав та свобод громадян є сукупність одно-
рідних, конкретних дій їх працівників, які 
пов’язані зі створенням оптимальних умов 
для того, щоб громадяни вільно користува-
лись благами особистої свободи, з усунен-
ням негативних факторів, що ускладнюють 
реалізацію особистих прав і свобод тощо 
[10, с.116]. При цьому А.Ю. Олійник при 
визначенні сутності форми діяльності полі-
ції робить акцент на правових і неправових 
конкретних діях, що здійснюються з метою 
створення сприятливих умов для реалізації 
суб’єктивних прав, для припинення їх по-
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рушення і поновлення [11, с.8]. Найчастіше 
до правових форм відносяться нормотворча 
та правозастосовна діяльність, а до непра-
вових – організаційні форми. Проте також 
розрізняють регулятивну, правоохоронну, 
профілактичну, виховну, інформаційно-кон-
сультативну, профілактичну форми тощо.
На нашу думку, правові форми забезпе-

чення органами поліції публічної безпеки і 
порядку під час проведення масових захо-
дів передбачають створення, передусім, за-
конодавчого підґрунтя для реалізації прав 
і свобод громадян (нормотворча форма), 
узгодження та задоволення інтересів усіх 
суб’єктів, задіяних, як у проведенні того 
чи іншого масового заходу, так і в процесі 
забезпечення публічної безпеки і поряд-
ку під час його проведення (регулятивна 
форма), закріплення їх суб’єктивних прав і 
обов’язків, повноважень (нормотворча фор-
ма) та їх безпосередньої реалізації (право-
застосовна форма), умов та процедури при-
тягнення до відповідальності (нормотворча, 
правозастосовна форми) тощо. Дані форми 
є найважливішими формами діяльності по-
ліції загалом, оскільки орієнтовані на дотри-
мання принципу законності в суспільстві, 
забезпечення публічної безпеки, гаранту-
вання та захист прав і свобод громадян і за-
безпечення можливостей для їх реалізації.
У той же час не менш важливе значення 

у процесі забезпечення публічної безпеки і 
порядку під час здійснення масових заходів 
мають неправові (організаційні) форми за-
безпечення, які чинять превентивний, про-
філактичний, виховний вплив. Дані форми 
регламентуються переважно локальними 
актами (інструкціями, правилами і т.п.) і на-
цілені на внутрішню організацію управлін-
ської діяльності. Так, Ю.І. Крегул неправо-
вими формами вважає проведення нарад, 
обговорень, перевірок, розробку проектів, 
планів, прогнозів, програм, методичних 
рекомендацій, заходів щодо підвищення 
якості та ефективності управлінської робо-
ти [12, с.276]. Проте варто зауважити, що, 
враховуючи сутність і значення правової та 
неправової форм, у деяких випадках, за від-
повідних умов, неправова форма може бути 
одночасно правовою і навпаки, тобто розпо-
діл форм забезпечення на правові та непра-

вові має умовний характер.
Тому вважаємо, що основними форма-

ми забезпечення Національною поліцією 
публічної безпеки і порядку під час прове-
дення масових заходів є наступні: 1) право-
ві форми: нормотворча та правозастосовна 
(регулятивна, правоохоронна) діяльність;-
2) неправові (організаційні) форми (перевір-
ки, наради, обговорення, консультації тощо); 
3) організаційно-правові (одночасно мають 
ознаки і правової, і неправової форми).
Слід відмітити, що наразі в Україні фор-

ми забезпечення Національною поліцією 
публічної безпеки і порядку знаходяться 
на стадії розвитку та вдосконалення. Так, 
наприклад, на Львівщині в рамках реаліза-
ції пілотного проекту Національної поліції 
України для впровадження європейських 
стандартів у сфері забезпечення публічно-
го порядку під час масових акцій та зібрань 
було створено групу комунікації (перемов-
ників). Такі поліцейські групи працюють у 
багатьох країнах Європи і є дуже ефектив-
ними в плані створення успішного діалогу 
між поліцією і громадянами та запобіганню 
сутичок під час масових заходів, що наразі 
дуже актуально.
До цієї групи увійшло десятеро право-

охоронців – найбільш досвідчені працівни-
ки управління превентивної діяльності, па-
трульної поліції, відділів поліції Львова та 
батальйону поліції особливого призначен-
ня, які пройшли спеціальні тренінги, орга-
нізовані спеціалістами Національної поліції 
України спільно з представниками Консуль-
тативної Місії Європейського Союзу в Укра-
їні та поліцейськими з Республіки Чехія [13].
У даному контексті зазначимо, що Кон-

сультативна місія Європейського Союзу в 
Україні офіційно розпочала роботу в Києві 
1 грудня 2014 року після Революції Гідності 
та одержання відповідного запрошення від 
уряду України. Консультативна місія Євро-
пейського Союзу не має виконавчих повно-
важень, а надає підтримку державним орга-
нам України у послідовному реформуванні 
сектору публічної безпеки шляхом страте-
гічних консультацій і практичної підтримки 
заходів з реформування згідно зі стандарта-
ми Європейського Союзу та міжнародними 
принципами належного врядування та до-
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тримання прав людини. Так, команда з 200 
українських і міжнародних фахівців працює 
у Києві, а з травня 2016 року також у Льво-
ві та Харкові, де активно впроваджують 
мандат КМЄС згідно з трьома наступними 
принципами: 1) надання стратегічних кон-
сультацій щодо реформування сектору ци-
вільної безпеки, розробки стратегій сектору 
цивільної безпеки; 2) підтримка імплемен-
тації реформ шляхом надання практичних 
консультацій, тренінгів та впровадження 
проектів; 3) співпраця та забезпечення ко-
ординації заходів з реформування між укра-
їнськими та міжнародними партнерами [14].
Зокрема, як пояснюють у поліції, на пе-

реговірників покладені обов’язки постійно-
го моніторингу оперативної обстановки на 
території області, зокрема збору інформації 
щодо запланованих заходів, оцінки ступе-
ня ризику (звичайний або підвищений), а 
також взаємодія з організаторами масових 
акцій. При цьому ідея, що лежить в основі 
роботи груп комунікації, базується на тому, 
що під час масових заходів співробітники 
поліції підтримують контакт з людьми, по-
яснюючи їм права і обов’язки учасників 
масового заходу. Таким чином поліцейські 
встановлюють діалог з громадянами, що 
значно знижує ризик ескалації насильства і 
провокаційних дій у натовпі. Якщо проти-
стояння все ж трапляється, то поліцейські – 
перемовники оперативно реагують на ньо-
го, щоб не допустити порушень громадсько-
го порядку та сутичок [15].
З аналогічною метою – становлення та 

розвитку діалогу як засобу попередження 
насильства – Консультативна Місія Євро-
пейського Союзу в Україні та чеська поліція 
провела тренінг з використання переговорів 
у забезпеченні громадського порядку у Дні-
прі. У березні 2017 р. поліцейські з Дніпра 
та області завершили чотириденний тренінг 
з використання переговорів у забезпеченні 
громадського порядку, організований екс-
пертами Консультативної місії та чеською 
поліцією. Тренінги, що вже були проведені 
у Харкові, Хмельницькому та Львові, були 
зосереджені на організації роботи антикон-
фліктної команди всередині поліції, психо-
логії натовпу та тематичних дослідженнях 
щодо методів управління натовпом [16].

Варто звернути особливу увагу на те, що 
метод застосування переговорів при охо-
роні правопорядку було розроблено біль-
ше десяти років тому в Німеччині та Шве-
ції і зараз широко застосовується в країнах 
Європейського Союзу як ефективний засіб 
зменшення потенційного насильства під час 
великого скупчення людей, наприклад, під 
час демонстрацій або футбольних матчів. 
Ідея, яка лежить в основі методу, базується 
на тому, що в демократичному суспільстві 
роль поліції полягає в тому, щоб захищати 
права громадян на вільне зібрання. Співро-
бітники поліції патрулюють невеликі групи 
в натовпі та для кращої видимості одягне-
ні у жовті жилети замість звичайної форми. 
Вони підтримують контакт з людьми, пояс-
нюючи права та обов’язки учасників масово-
го заходу. Встановлюючи діалог із громадя-
нами під час великих зібрань, співробітники 
поліції значно зменшують ризик ескалації 
насильства та запобігають конфронтаціям. 
Тобто це дуже корисний інструмент з демо-
кратизації підходу до забезпечення громад-
ського порядку, який полягає і в тому, що 
використання переговорів у забезпеченні 
громадського порядку починається з припу-
щення, що мета поліції – забезпечити мирне 
проведення таких заходів, як демонстрації. 
У той же час метод застосування перегово-
рів при охороні правопорядку не нівелює 
традиційних методів управління натовпом. 
Якщо насильство все ж таки трапляється, 
то співробітники поліції реагують на нього 
миттєво [17].
Наразі показовим є й те, що ще в грудні 

2016 року до програми тренінгів Консульта-
тивної Місії Європейського союзу в Україні 
із взаємодії поліції з громадою приєднала-
ся Канадська поліцейська місія в Україні. 
На початку року всі зацікавлені сторони, у 
тому числі представники Національної по-
ліції України та міжнародні експерти, об-
говорили шляхи вдосконалення програ-
ми. В оновленому курсі планується більше 
практичних прикладів, взятих з першого 
року діяльності Національної поліції, щоб 
слухачі тренінгів могли обговорювати та 
пропрацьовувати їх, вдосконалюючи в ході 
навчання свої навички. На думку експертів, 
взаємодія поліції з громадою («community 
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policing») – це філософія, мета якої зміцни-
ти зв’язок між поліцією та громадою, якій 
вона служить; це ефективна стратегія для 
зниження рівня злочинності, побудована на 
розумінні, що місцеві громади самі найкра-
ще здатні виявляти гарячі точки, де мають 
місце злочини або антисоціальна поведінка; 
це дуже важлива складова реформ загалом, 
оскільки жодне правоохоронне відомство 
не може належно функціонувати без довіри 
громадськості [18].

Висновки
Цілком погоджуючись з нагальністю, ви-

правданістю та актуальністю застосування 
розглянутого вище сучасного методу веден-
ня переговорів у формах діалогу, консуль-
тацій і, зокрема, переговорів, вважаємо, що 
дані методи та форми сприятимуть ефектив-
ному запобіганню та уникненню проявів 
насильства, виникнення правопорушень на 
базі побудови довірливих відносин із гро-
мадськістю, і їх використання є пріоритет-
ним. Проте допустимими є й більш жорсткі 
методи – у разі абсолютної необхідності.
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SUMMARY 
The article singles out and analyzes methods 

of persuasion, prevention and prevention, as well 
as methods of coercion in the sphere of ensuring 
public safety and order during mass events, which 
are proposed to be considered as complementary, 
not opposing each other. The main forms of 
providing public security and order during the 
mass events by the National Police are described: 
legal, non-legal and organizational and legal. The 
particular attention is paid to using negotiation 
and community policing.

Key words: police, National police, public 
security, public order, mass events, forms, methods, 
security.

АНОТАЦІЯ 
У статті виокремлено та проаналізовано 

методи переконання, превенції та запобіган-
ня, а також методи примусу у сфері забез-
печення публічної безпеки і порядку під час 
проведення масових заходів, які запропоновано 
розглядати як взаємодоповнюючі. Охаракте-
ризовано основні форми забезпечення Націо-
нальною поліцією публічної безпеки і порядку 
під час проведення масових заходів: правові, 
неправові та організаційно-правові. Особливу 
увагу приділено методу застосуванню перегово-
рів та community policing.
Ключові слова: поліція, Національна по-

ліція, публічна безпека, публічний порядок, 
масові заходи, форми, методи, забезпечення.
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ÍÅÇÀÊÎÍÍÎÃÎ ÏÅÐÅÏÐÀÂËÅÍÍß ÎÑ²Á ×ÅÐÅÇ 
ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÊÎÐÄÎÍ

В научной статье раскрыт алгоритм дей-
ствий работников Национальной полиции 
Украины при обнаружении или получении 
сообщения о правонарушениях, совершенное 
иностранцами, а также раскрыты особен-
ности тактики проведения процессуальных 
действий с иностранцами при расследовании 
незаконной переправки лиц через государ-
ственную границу.
Ключевые слова: Государственная гра-

ница Украины, уголовное преступление, ино-
странный гражданин, незаконная переправа, 
тактика, расследования.
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порушення для перевезення заборонених 
до обігу злочинних предметів та речовин, 
а також проведення інших протиправних 
дій.
Зазнало змін законодавство щодо роз-

слідування незаконного переправлення 
осіб через державний кордон. Законом 
України № 771-VIII «Про внесення змін 
до Кримінального процесуального кодек-
су України щодо виконання рекомендацій 
Європейського Союзу з виконання Укра-
їною Плану дій щодо лібералізації Євро-
пейським Союзом візового режиму для 
України стосовно уточнення підслідності 
органів досудового розслідування», який 
набирав чинності 11 грудня 2015 р., роз-
межовано підслідність злочинів між ор-
ганами досудового розслідування та об-
межено повноваження Служби безпеки 
України, у частині проведення досудового 
розслідування окремих злочинів. Зокре-
ма, унесено зміни до абзацу першого час-
тини другої статті 216 (Підслідність) КПК 
України, якими обмежено Службу безпеки 
України повноваженнями щодо здійснен-
ня досудового розслідування злочинів, пе-
редбачених статтею 332 (Незаконне пере-
правлення осіб через державний кордон 
України) КК України. Відповідно до ч. 1 
ст. 216 КПК України повноваження щодо 
здійснення досудового розслідування да-
ної категорії злочинів надано слідчим ор-
ганів Національної поліції України. Тому 
тематика статті є актуальною.

Постановка проблеми
Наш час характеризується збільшен-

ням масштабів міграційних процесів у 
світі, розширенням міжнародного співро-
бітництва, розвитком зв’язків та інтеграції 
між країнами, що обумовлено як соціаль-
но-економічними змінами у суспільстві, 
так і направленістю політики держави на 
розвиток і розширення контактів з інши-
ми країнами. Також певним чином змінив-
ся характер злочинів, пов’язаних з пору-
шенням державного кордону. Відтак, на-
слідком цього явища є не тільки позитивні 
зміни, але і збільшення рівня злочинності 
в цій сфері (збільшення контрабанди, нар-
кобізнес, торгівля людьми, зброєю, неле-
гальна міграція тощо)[1].
На сьогодні також нерідко відбуваєть-

ся порушення іноземними громадянами 
державного кордону або причетність їх до 



Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

106Ïðàâî.ua ¹ 2, 2017

Стан дослідження даної проблеми
Крім дискусій науковців у періодичних 

виданнях, дана проблема ще не була пред-
метом дослідження вітчизняних учених.
Метою статті є визначення особливос-

тей тактики проведення процесуальних дій 
з іноземцями при розслідуванні незакон-
ного переправлення осіб через державний 
кордон.

Виклад основного матеріалу
Поняття державного кордону визначе-

но у ст. 1 Закону України «Про державний 
кордон України» від 4 листопада 1991 р.: 
«Державний кордон України – це лінія і вер-
тикальна поверхня, що проходить по цій лі-
нії, які визначають межі території України – 
суші, вод, надр, повітряного простору». Для 
захисту державного кордону цим Законом 
(ст. 8) визначений режим державного кордо-
ну – певний порядок його перетинання. Цей 
порядок конкретизується у «Правилах пере-
тинання державного кордону громадянами 
України», затверджених Кабінетом Міністрів 
України 27 січня 1995 р., а також «Прави-
лах в’їзду іноземців та осіб без громадянства 
в Україну, їх виїзду з України і транзитного 
проїзду через її територію», затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 
29 грудня 1995 р. Ці правила стосуються від-
повідного оформлення документів, наявності 
спеціальних контрольно-пропускних пунктів 
для в’їзду і виїзду, транзитного проїзду тощо. 
Дотримання цих правил обов’язкове як для 
громадян України, так і іноземних громадян 
чи осіб без громадянства.

3 об’єктивної сторони злочин, передба-
чений ст. 332 КК України, може проявитися 
у чотирьох формах: 

1) незаконне переправлення осіб через 
державний кордон України;

2) організація незаконного переправлен-
ня осіб через державний кордон України; 

3) керівництво незаконним переправ-
ленням осіб через державний кордон Укра-
їни; 

4) сприяння незаконному переправлен-
ню осіб через державний кордон України 
порадами, вказівками, наданням засобів або 
усуненням перешкод.

Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 
332 КК України, можуть бути фізичні, осудні 
особи (громадяни України, іноземці, особи 
без громадянства), що досягли загального 
віку кримінальної відповідальності (16 ро-
ків), які виконали хоч би одну з дій, які пе-
редбачені в диспозиціях ст. 332 КК України. 
Суб’єкт злочину загальний[2].
У чинному законодавстві України по-

няття «іноземний громадянин» міститься 
у положеннях ст. 1 Закону України «Про 
правовий статус іноземців та осіб без гро-
мадянства» від 04 лютого 1994 р. та ст. 1 
Закону України «Про громадянство» від 
18січня 2001 р., відповідно до яких інозем-
цями вважаються особи, які не перебува-
ють у громадянстві України і є громадяна-
ми (підданими) іншої держави або держав. 
Кримінально-процесуальна діяльність слід-
чого і прокурора, здійснювана у зв’язку з 
виявленням ознак кримінального правопо-
рушення, вчиненого іноземним громадя-
нином або відносно іноземного громадяни-
на на території України, регламентується 
загальними нормами, закріпленими в КПК 
України. Відповідно до положень ч. 1 ст. 26 
Конституції України, іноземні громадяни 
та особи без громадянства, що перебувають 
в Україні на законних підставах, користу-
ються тими самими правами і свободами, 
а також несуть такі ж самі обов’язки, як і 
громадяни України, за винятками, встанов-
леними Конституцією, законами чи міжна-
родними договорами України. Так, у ст. 10 
КПК України зазначено, що не може бути 
привілеїв чи обмежень у процесуальних 
правах, за ознаками раси, етнічного, соці-
ального походження, громадянства і т.д., 
але відповідно до п. 2 цієї статті іноземці, 
під час досудового розслідування користу-
ються додатковими гарантіями передба-
ченими КПК України, обумовленими осо-
бливостями правового статусу іноземних 
громадян в Україні. 
Відповідно до ч. 3 ст. 29 КПК України 

особам, що беруть участь у кримінальному 
провадженні, які не володіють чи недостат-
ньо володіють державною мовою, право да-
вати показання, заявляти клопотання і по-
давати скарги, виступати в суді рідною або 
іншою мовою, якою вони володіють, корис-
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туючись у разі послугами перекладача. в по-
рядку, встановленому КПК України.
Якщо в ході розслідування незаконного 

переправлення осіб через державний кор-
дон була встановлена причетність до скоєн-
ня кримінального правопорушення інозем-
ного громадянина та він був затриманий, 
необхідно негайно повідомити про це кон-
сульство або представництво тієї держави, 
громадянином якої є затриманий громадя-
нин.
Всебічному встановленню істини може 

також сприяти активна взаємодія з іншими 
правоохоронним органами та установами, а 
також з правоохоронними органами суміж-
них держав, якщо це необхідно.
При провадженні досудового розслі-

дування незаконного переправлення осіб 
через державний кордон особливо усклад-
нення виникають у тих кримінальних про-
вадженнях, де учасником є особа, яка ко-
ристується дипломатичним імунітетом. Пи-
тання про відповідальність іноземців, які 
користуються дипломатичним імунітетом, 
вирішується дипломатичним шляхом. До-
кументом, що підтверджує статус цих осіб, 
є відповідна акредитаційна (дипломатич-
на, консульська, службова) картка, видана 
МЗС України. Дипломатичний імунітет 
включає в себе особисту недоторканність 
особи, недоторканність службового та жит-
лового приміщення, засобів пересування. 
Іноземці, які користуються дипломатич-
ним імунітетом, не підлягають ані арешту, 
ані попередньому ув’язненню, ані жодним 
іншим формам обмеження особистої сво-
боди інакше, як на підставі рішення суду. 
Відповідно до положень ч. 2 ст. 6 КПК 
України кримінальне провадження щодо 
особи, яка користується дипломатичним 
імунітетом, може здійснюватися за прави-
лами КПК України лише за згодою такої 
особи або за згодою компетентного органу 
держави (міжнародної організації), чи його 
представника, у порядку, передбаченому 
чинним законодавством України та між-
народними договорами України. Згода на 
проведення тих чи інших процесуальних 
або слідчих (розшукових) дій у криміналь-
ному проваджені відносно такої особи за-
питується через Міністерство закордонних 

справ (далі МЗС) України. Таким чином, 
до моменту звернення іноземців, які ко-
ристуються дипломатичним імунітетом із 
проханням про участь у провадженні тих 
чи інших процесуальних, слідчих (розшу-
кових) діях або до моменту отримання че-
рез МЗС згоди на їх участь у цих діях, слід 
виконати невідкладні слідчі (розшукові) дії 
та інші процесуальні дії, при виконанні яких 
не порушується дипломатичний імунітет. 
Згідно із Указом Президента від 10 червня 
1993 р. «Про Положення про дипломатичні 
та консульські установі іноземних держав в 
Україні» такі особи не зобов’язані надавати 
показання в якості свідків, а у разі їх згоди 
надати свідчення – не зобов’язані для цьо-
го прибути до суду або в органи досудово-
го розслідування [3]. При отриманні згоди 
іноземця, який володіє імунітетом, на про-
вадження слідчої (розшукової) дії необхід-
но роз’яснити йому наслідки такої згоди. 
Так, у цьому випадку дана особа набуває 
такий самий правовий статус, як іноземець, 
що не користується імунітетом, тобто наді-
ляється правами та обов’язками, передба-
ченими чинним кримінальним процесуаль-
ним законодавством, для даного учасника 
процесу, але з деякими виключеннями, ви-
значеними в міжнародно-правових актах, 
угодах (наприклад, відсутність обов’язку 
прибувати на допит до місця проведення 
досудового розслідування, відсутність кри-
мінальної відповідальності за надання не-
правдивих показань) (ст. 221) [4]. 
Крім того, існує необхідність заручатись 

згодою особи, яка володіє дипломатичним 
імунітетом, на проведення із її участю про-
цесуальних або слідчих (розшукових) дій. 
Так, стосовно підозрюваного, для прова-
дження кожної процесуальної дії за його 
участю необхідно кожного разу заручатись 
згодою на їх провадження. У разі наявності 
в іноземця абсолютного імунітету від кри-
мінальної юрисдикції України, він не може 
бути наділений будь-яким процесуальним 
статусом без його згоди і відповідно без зго-
ди акредитуючої держави (сторони). Тому 
очевидним є те, що неможливість примусо-
вого притягнення даної категорії осіб для 
проведення необхідних процесуальних або 
слідчих (розшукових) дій значно ускладнює 
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хід досудового розслідування, негативно 
впливає на строки проведення та сам про-
цес розслідування.
При виявленні або одержанні повідо-

млення про незаконне переправлення осіб 
через державний кордон учинене іноземця-
ми чи особами без громадянства працівнику 
Національної поліції необхідно:

– припинити протиправні дії; 
– у разі необхідності вжити заходів щодо 

надання невідкладної, у тому числі медич-
ної, допомоги потерпілим; 

– перевірити документи, що посвідчують 
особу правопорушника(-ків), записати його 
прізвище, адресу проживання та інші необ-
хідні дані. При цьому слід звернути увагу 
на наявність імміграційної картки, відміток 
органів Державної прикордонної служби 
України про в’їзд в Україну, які є також від-
міткою про реєстрацію на території Украї-
ни, відміток органів служби громадянства, 
імміграції та реєстрації фізичних осіб про 
продовження терміну перебування тощо; 

– доповісти про подію оперативному 
черговому по органу поліції; 

– у разі невиконання законних вимог за-
тримати іноземців чи осіб без громадянства 
і доставити їх до підрозділу поліції; 

– виявити свідків (очевидців) правопору-
шення, стисло опитати їх про характер про-
типравних дій іноземців чи осіб без грома-
дянства, записати їх прізвища, адреси про-
живання та інші дані; 

– за необхідності організувати охорону 
місця події; 

– при виявленні незаконного переправ-
лення осіб через державний кордон,скоєного 
іноземцем, який користується дипломатич-
ним імунітетом, повідомити про це опера-
тивного чергового по органу поліції, ужити 
заходів щодо припинення правопорушен-
ня, записати номер та вид документа інозем-
ця, який підтверджує його дипломатичний 
імунітет, потім відпустити правопорушника 
і скласти рапорт про подію на ім’я начальни-
ка органу поліції. Дипломатичний імунітет 
іноземця не виключає законного самозахис-
ту поліцейського від його протиправних дій 
і застосування до нього відповідних заходів 
для припинення вчинення ним злочину або 
адміністративного правопорушення [5]; 

– при виявленні іноземців чи осіб без 
громадянства, які не мають при собі пас-
портних документів або проживають без 
реєстрації, а також за простроченими доку-
ментами, попередньо з’ясувати обставини 
правопорушення, повідомити про це опера-
тивного чергового і діяти за його вказівкою.
Плануючи й виконуючи слідчі дії у кри-

мінальних провадженнях щодо незаконного 
переправлення осіб через державний кор-
дон за участі іноземців, слідчому необхід-
но враховувати, крім особливостей їхнього 
правового статусу, також наявний для них 
у більшості випадків мовний бар’єр і низку 
психологічних факторів: 
а) незвичайність обстановки для іноземця; 
б) недостатня обізнаність зі способом 

життя, правилами поведінки, звичаями, 
традиціями і законами нашої країни, поряд-
ком судочинства тощо.
Виклик на допит іноземців, які прибули 

до країни у складі делегацій, туристичних 
груп, морських круїзів тощо через керівни-
ків цих груп, делегацій. Іноземці-студенти, 
а також інші іноземні громадяни, що про-
ходять навчання в Україні, можуть бути 
викликані через адміністрацію навчальних 
закладів, земляцтва та інші організації, до 
яких вони входять. Іноземні фахівці й робіт-
ники, що перебувають у нашій державі на 
постійній основі, можуть бути викликані для 
проведення слідчої дії через адміністрацію 
фірм чи установ, у яких вони працюють або 
служать. У таких випадках слідчий повинен 
продумати, як іноземець, що не знає мови і 
відповідного населеного пункту (міста), змо-
же відшукати місце допиту.
Незнання іноземним громадянином 

правил українського судочинства може при-
вести до протидії з його боку у формі уявної 
помилковості щодо незаконності рішень і 
дій слідчого. Слідчому в подібних випадках 
необхідно роз’яснити іноземцеві його по-
милку, виявляючи необхідні такт і терпіння. 
Йому може сприяти в цьому і захисник, що 
бере участь у кримінальному провадженні. 
Іноземець може бути упереджений із при-
воду існуючого в нашій країні режиму вла-
ди, мати перекручені уявлення про права та 
обов’язки українських громадян, процесу-
ального порядку їх обмеження і т. д. Вжива-
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ючи заходи до встановлення психологічно-
го контакту в подібних випадках йому необ-
хідно докладно роз’яснити справжній стан 
речей, довести, що він помиляється. Варто 
мати на увазі ще одну важливу в психоло-
гічному плані обставину: багато громадян 
країн СНД, перебуваючи в Україні, ще не 
почувають себе повною мірою іноземцями, 
внутрішньо вони ще «свої», що часом відо-
бражається на їхніх поводженні та вчинках. 
Цей феномен «свого» може проявитись і в 
діях працівників правоохоронних органів: в 
ігноруванні необхідних правил спілкування 
з іноземцями у процесі дізнання чи досудо-
вого слідства і т. ін. [6]. 
Перед допитом слідчий повинен мати 

хоча б загальну уяву про політичний лад, 
правові принципи і звички, історію та гео-
графію країни допитуваного.
Необхідно уникати постанови перед іно-

земцем запитань, які є дотичними до його 
політичних уподобань або національних по-
чуттів, а отже, можуть перетворити допит на 
дискусію з питань політики, ідеології чи на-
ціональних відносин. Необхідно також осо-
бливо готувати мову запитань, тобто вивіря-
ти їхні лексику і стиль. Безуспішний допит 
іноземця може забезпечити одне невдале 
за конкретної ситуації слово. Тим паче, що 
значення одного і того ж слова може бути 
сприйняте людьми різної соціальної, на-
ціональної та державної належності в абсо-
лютно інший, інколи протилежний спосіб. 
Приміром, іноземці з Африки можуть обу-
ритись, якщо з їхній присутності вживати 
слово «негр», хоча в українській мові воно 
не містить жодних образливих відтінків. 
Щодо провадження судових експертиз, 

то може виникати потреба одержання від 
певних осіб – іноземців, залучених до кри-
мінального провадження, зразків для по-
рівняльного дослідження. Якщо такі особи 
не користуються імунітетом, то ця процеду-
ра не виходить за межі відповідних статей 
КПК України, але тут варто мати на увазі 
таку істотну обставину.
Звичаї та марновірства мешканців дея-

ких країн не допускають передання сторон-
нім особам певних продуктів життєдіяль-
ності людини, зокрема волосся, крові, зрізів 
нігтів і т. ін. Тому спроби одержати зразки 

можуть наразитися на невмотивовану з по-
гляду слідчого протидію, а примусові захо-
ди (у передбачених законом випадках) при-
зведуть до гострого конфлікту, здатного сут-
тєво ускладнити весь процес розслідування.

Зіштовхнувшись з подібною протидією, 
слідчий повинен з’ясувати її причини, і якщо 
вони обумовлені обрядовою чи культовою 
сферою, способом докладних роз’яснень спро-
бувати змінити обрану суб’єктом позицію. Це 
можна зробити, запросивши авторитетних 
для іноземця осіб із загалу одновірців чи зем-
ляків, які дотримуються інших поглядів.
У ході призначення судових експертиз 

іноземець – підозрюваний чи обвинувачений 
– повинен мати можливість ознайомитися з 
перекладом постанови. Йому обов’язково 
повинні бути роз’яснені його права, а заяв-
лені ним клопотання уважно розглянуті. У 
такому ж порядку його варто ознайомити з 
висновком експерта і роз’яснити його право 
на клопотання про призначення додатко-
вої чи повторної експертизи. Ознайомлен-
ня обвинувачуваного іноземця з матеріала-
ми завершеного досудового розслідування 
здійснюється за загальними правилами за 
участі перекладача, захисника тощо[6].
Об’єм прав, свобод та обов’язків іно-

земних громадян, які беруть участь у кри-
мінальному провадженні, залежить, до якої 
категорії або групи вони належать, причому 
виключенням є ті особи, які володіють іму-
нітетом або недоторканістю від криміналь-
ної юрисдикції України. Крім цього, слід 
зазначити, що при необхідності проведення 
досудового розслідування з такою катего-
рією осіб слід звертатися до змін чинного 
законодавства на час проведення слідчих 
(розшукових) дій[5].

Висновки
Тому для результативності розслідуван-

ня незаконного переправлення осіб через 
державний кордон є ефективність прове-
дення процесуальних дій з іноземцями. 
Для всебічного встановлення істини у про-
вадженні може також сприяти активна вза-
ємодія з іншими правоохоронним органами 
та установами, а також з правоохоронними 
органами суміжних держав, якщо це необ-
хідно.
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SUMMARY 
The articlede scribes the algorithm of the actions 

of the emplo yees of the National Police of Ukraine 
in detectin gorrece ivingall egations of offenses 
committed by foreigners and discloses features of 
the tactics of carrying out procedura lactions with 
foreigners in investigating the illegal transfer of 
persons across the state border.
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АНОТАЦІЯ 
У науковій статті визначений алгоритм 

дій працівників Національної поліції України 
при виявленні або одержанні повідомлення 
про правопорушення, учинене іноземцями та 
розкриті особливості тактики проведення 
процесуальних дій з іноземцями при розслі-
дуванні незаконного переправлення осіб через 
державний кордон.
Ключові слова: Державний кордон Украї-

ни, кримінальне правопорушення, іноземний 
громадянин, незаконне переправлення, так-
тика, розслідування.
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В статье рассматривается понятие, со-
держание и место публичной безопасности в 
системе обеспечения национальной безопас-
ности Украины, определена сущность публич-
ной безопасности как социального явления 
более широкого по содержанию, чем обще-
ственная безопасность, показано, что обе-
спечение общественной безопасности должно 
осуществляться комплексными мерами с уче-
том всех факторов, которые негативно вли-
яют на состояние обеспечения правопорядка 
в стране, аргументировано, что публичная 
безопасность - это состояние защищенности 
общественных интересов от любых противо-
правных посягательств и технических, эколо-
гичных, экономических и других угроз.
Ключевые слова: публичная безопасность, 

сектор безопасности и обороны, общественная 
безопасность, охрана, государство, порядок.
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ко, В.М. Плішкіна. Нині дослідженнями 
забезпечення публічної безпеки займа-
ються О.І. Беспалова, О.В. Джафарова, 
М.В. Романенко, М.В. Калашник, В.В. Со-
куренко та інші.
Однак питання щодо визначення сис-

теми поняття та змісту публічної безпеки 
та її місце в секторі безпеки спеціально 
ними не розглядалися або розглядалися в 
рамках широкої адміністративно-правової 
проблематики, без комплексного підходу.

Мета статті полягає в тому, щоб на 
основі аналізу наукових праць, норматив-
но-правових актів та власного досвіду, ви-
значити поняття та зміст публічної безпе-
ки в системі сектору безпеки і оборони.

Виклад основного матеріалу
На сектор безпеки і оборони поклада-

ються основні функції забезпечення наці-
ональної безпеки – захист державного су-
веренітету, територіальної цілісності, кон-
ституційного ладу, суспільних цінностей, 
прав і свобод громадян.

 Президент Петро Порошенко у 
2016 році видав Указ, яким ввів у дію рі-
шення Ради національної безпеки і оборо-
ни України про Концепцію розвитку сек-
тора безпеки і оборони України[1].
Основним завданням Концепції є ре-

формування і розвиток сектора безпеки і 
оборони, з метою своєчасного і ефективно-
го реагування на весь спектр загроз наці-
ональній безпеці України, раціонального 

Постановка проблеми
Забезпечення публічної безпеки, як 

складової сектора безпеки, залишається 
в Україні з огляду на високий рівень зло-
чинності актуальним питанням і потребує 
осмислення поняття та змісту публічної 
безпеки та заходів з метою удосконалення 
її правового регулювання.

Стан наукової розробленності теми
Загальнотеоретичним поняттям забез-

печення публічної безпеки в різний час 
були присвячені праці В.Б. Авер`янова, 
О.М. Бандурки, Ю.П. Битяка, І.П. Голо-
сніченка, О.В. Кузьменко, С.О. Кузнічен-
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використання можливостей і ресурсів дер-
жави.
Сектор безпеки і оборони України охо-

плює напрямки діяльності структур, ін-
ститутів і персоналу, які відповідальні за 
адміністративний контроль, забезпечення 
і нагляд у сфері безпеки. У системі сектору 
безпеки важливе місце займає забезпечен-
ня публічної безпеки і порядку.
Згідно із Законом України «Про на-

ціональну поліцію»[2] одним із основних 
завдань органів поліції є забезпечення пу-
блічної безпеки і порядку. 
У науковій літературі і в нормативно-

правових актах публічна безпека характе-
ризується також термінами «Громадська 
безпека» і «Громадський порядок». Не 
претендуючи на детальне дослідження 
співвідношення і різниці за змістом вказа-
них понять, слід зауважити, що вони по-
значають сферу суспільних відносин, які 
виникають у процесі забезпечення право-
порядку, але публічна безпека має більш 
широкий зміст, ніж громадська безпека чи 
громадський порядок.
Публічна безпека у звичайних умовах 

життєдіяльності охоплює такі види право-
вих відносин:

• що виникають і складаються у про-
цесі забезпечення суспільної злагоди, 
спрямовані на попередження і негайне 
припинення дій (діянь), які можуть при-
звести до порушень нормальних умов жит-
тя населення, стати перепоною корисній 
трудовій діяльності людей, їх колективів, 
державних органів, організованому прове-
денню масових заходів;

• що виникають і спрямовані проти 
громадського порядку і громадської без-
пеки та викликають необхідність застосу-
вання заходів адміністративного та кри-
мінально-правового припинення проти-
правної поведінки окремих осіб, організа-
цій чи установ.
Забезпечення публічної безпеки ґрун-

тується на принципах діяльності суб`єктів, 
які відповідальні за її забезпечення. Саме 
принципи вказують на суттєві аспекти у 
змісті та значенні громадської безпеки, а 
також на сталість суспільних і державно-
правових відносин у цій сфері. О.М. Бан-

дурка у підручнику «Управління органами 
внутрішніх справ» з цього приводу зазна-
чав, що принципи - це вихідні, основні пра-
вила, керівні настанови, норми діяльності 
для впровадження системи, управління 
загальними процесами[3]. О.М. Бандурка 
вважав, що принципи мають ґрунтуватися 
на об`єктивних законах, закономірностях, 
виявлених у процесі управлінської діяль-
ності. Принципи мають суттєве значення 
як у звичайних умовах, так і за умов ви-
никнення надзвичайних ситуацій. У ре-
зультаті аналізу можна дійти висновку, 
що принципи забезпечення публічної без-
пеки – це основні ідеї, які відображають 
закономірності в суспільних відносинах, 
пов`язаних із процесом врегулювання за-
безпечення належної безпеки громадян, 
суспільства, держави.
Загальний аналіз законодавства Украї-

ни та практики його застосування, міжна-
родний досвід щодо забезпечення публіч-
ної безпеки дозволяє вирізнити головні 
принципи забезпечення публічної без-
пеки: законність; пріоритет захисту прав 
людини і громадянина; дотримання прав 
юридичних осіб; своєчасність та адекват-
ність реагування на загрози для публічної 
безпеки з боку відповідних органів публіч-
ного управління; забезпечення контролю 
за діяльністю органів публічного управ-
ління у сфері забезпечення публічної без-
пеки з боку громадськості; комплексність 
регулювання суспільних відносин у сфері 
забезпечення публічної безпеки; взаємної 
відповідальності особи, суспільства та дер-
жави за стан забезпечення публічної без-
пеки; забезпечення взаємодії всіх органів 
публічного управління з метою ефектив-
ного використання сил та засобів забезпе-
чення публічної безпеки в умовах надзви-
чайної ситуації; здійснення міжнародного 
співробітництва у сфері забезпечення пу-
блічної безпеки.
Загальне поняття безпеки полягає 

у відсутності неприпустимого ризику, 
пов’язаного з можливістю заподіяння 
будь-якої шкоди для життя, здоров’я та 
майна громадян, для навколишнього при-
родного середовища, в реалізації комп-
лексу заходів, у використанні людських і 
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матеріальних ресурсів, які призначені для 
запобігання такій шкоді, у захищеності 
населення, об’єктів довкілля, суспільного 
і державного майна від небезпеки за над-
звичайних ситуацій, в безпечній експлуа-
тації обладнання, споруд, механізмів, яка 
усуває можливість створення загроз для 
життя, здоров’я та інтересів людини, на-
вколишнього середовища та об’єктів гос-
подарювання.
У теорії та практиці розділяють різні 

типи безпеки: а) за суб’єктами (особиста, 
суспільна, національна, колективна, дер-
жавна); б) за масштабами (міжнародна, 
регіональна, локальна); в) за суспільними 
сферами (політична, військова, економіч-
на, екологічна, радіаційна); г) залежно 
від характеру і спрямування певних видів 
суспільної діяльності (безпека праці, без-
пека життєдіяльності, безпека дорожньо-
го руху, безпека авіаційна, безпека море-
плавства, інформаційна безпека) тощо. 
Центровим елементом у системі пу-

блічної безпеки є «безпека особи» (human 
securiti)[4] [...], яка включає сім компонен-
тів особистої безпеки: економічна безпека, 
продовольча безпека, медична безпека, 
безпека особи, безпека співтовариств і по-
літична безпека.
Система безпеки охоплює такі основні 

елементи: наукову теорію (філософію), док-
трину (концепцію), політику (стратегію і 
тактику забезпечення безпеки; сукупність 
міжнародних, державних і громадських 
(недержавних) інститутів та організацій, 
які забезпечують безпеку особи, суспіль-
ства, держави; засоби, способи і методи 
забезпечення безпеки. Система безпеки 
розуміється як відсутність небезпеки, збе-
реженість, надійність, захищеність, забез-
печеність, незагрозливість[5].
Стан забезпечення публічної безпеки 

характеризується насамперед ефектив-
ністю протидії злочинності, захищеністю 
прав і свобод людини і законних інтересів 
суспільства і держави.
Якщо зважати, що впродовж 2016 року 

в Єдиному реєстрі досудових розсліду-
вань зареєстровано 1 121 401 кримінальне 
правопорушення, що більше ніж за 2015 
рік (1 093 314, або +2,8%), відмічається 

збільшення тяжких злочинів (з 177855 до 
312521, або на + 20,1%), зросла кількість 
кримінальних правопорушень проти влас-
ності (з 362213 до 404549, або на +12,0%), 
збільшилась кількість крадіжок із квартир 
(27204 проти 21379, або на +27,2%), майже 
на чверть зросла кількість грабежів (27199 
проти 21108, або на +23,0%), збільшилась 
кількість розбійних нападів на + 9,8%, 
вимагань, шахрайств, інших злочинів, то 
говорити про належне забезпечення пу-
блічної безпеки в Україні немає підстав. 
У більшості регіонів держави збільшилось 
число викритих злочинів проти довкілля 
(з 3181 до 3941, або на + 23,9%), незакон-
ної порубки лісу (+ 55,5%), порушення 
правил охорони або використання надр. 
Майже наполовину зросла кількість вияв-
лених злочинів у сфері використання елек-
тронно-обчислювальних машин, систем 
та комп`ютерних мереж електрозв`язку 
(з 598 до 865, або на + 44,6%). Особливу 
занепокоєність викликає зростання таких 
кримінальних посягань на публічну безпе-
ку, як зростання злочинів терористичного 
характеру (з 2294 до 2345, або на + 2,2%).І 
хоч на третину зменшилось число обліко-
ваних кримінальних правопорушень про-
ти основ національної безпеки України (з 
473 до 302, або на – 36,2%), проте в Ки-
ївській, Сумській, Чернігівській, Волин-
ській, Дніпропетровській областях їх кіль-
кість значно зросла[6]. 
Різні види безпеки особи, суспільства, 

держави об’єднуються поняттям наці-
ональної безпеки. Закон України «Про 
основи національної безпеки України» 
визначає національну безпеку як захище-
ність життєво важливих інтересів людини 
і громадянина, суспільства і держави, за 
якої забезпечується сталий розвиток сус-
пільства, своєчасне виявлення, запобіган-
ня і нейтралізація реальних та потенцій-
них загроз національним інтересам[7].
Публічна безпека є однією із сфер наці-

ональної безпеки. Публічна безпека утво-
рює атмосферу спокою, обстановку впев-
неності в надійності та ефективності захис-
ту від ймовірних злочинів та інших проти-
правних посягань, у наявності для цього 
відповідних гарантій, відчуття безпеки, 
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на яку можна покластися, в якій впевне-
ні суб’єкти права, утворює такий стан сус-
пільної та особистої свідомості, такий со-
ціальний настрій, який характеризується 
відсутністю загроз життю і здоров’ю, сво-
боді, недоторканості та безпеці людей, 
власності та іншим цінностям, коли люди 
почувають себе в безпеці і вільними від 
страху. 
Під публічною безпекою розуміється 

стан захищеності інтересів особи, суспіль-
ства і держави від зовнішніх і внутрішніх 
загроз. Життєво важливими інтересами є 
сукупність потреб, задоволення яких на-
дійно забезпечує існування і можливості 
прогресивного розвитку особистості, сус-
пільства і держави.
Громадська безпека як соціально-пра-

вова категорія є об’єктом конституційного 
регулювання. У ст. З Конституції України 
записано: «Людина, її життя і здоров’я, 
недоторканість і безпека визнаються в 
Україні найвищою соціальною цінністю. 
Права і свободи людини та їх гарантії ви-
значають зміст і спрямованість діяльності 
держави. Держава відповідає перед лю-
диною за свою діяльність. Утвердження і 
забезпечення прав і свобод людини є голо-
вним обов’язком держави» [8]. На консти-
туційний характер норм, що забезпечують 
громадську безпеку, звертають увагу вче-
ні-юристи. Громадський порядок і безпе-
ка, таким чином, мають розглядатися як 
широка категорія, що охоплює всю систе-
му суспільних відносин, а як більш вузьке 
поняття пов’язується з відносинами у сфе-
рі адміністративно-політичної діяльності і 
побуту.
Правопорядок і безпека - це результат 

дії законності, реалізованої свободи учас-
ників правовідносин. Вільне, а не насиль-
не запровадження в життя прав, свобод 
та обов’язків людей забезпечує демокра-
тичний розвиток суспільства, реальний 
правопорядок, характерними рисами яко-
го є розподіл влад, здійснення принципу 
справедливості у громадському житті, гу-
манізм, рівність усіх перед законом, захист 
державою інтересів суб’єктів права, від-
повідальність держави перед своїми гро-
мадянами за порушення їх законних інте-

ресів, відповідальність громадян перед 
державою за скоєні правопорушення та ін.

Висновок
У статті пропонується характеризувати 

публічну безпеку як стабільний стан щодо 
несприятливих впливів. Із введенням в 
обіг поняття «публічна безпека» до цієї 
сфери стали відносити чинники, пов`язані 
з обставинами внутрішньої та зовнішньої 
загрози, насамперед ті, які можуть бути 
причинами і умовами вчинення проти-
правних дій.
До несприятливих впливів, що харак-

теризують публічну безпеку, необхідно від-
нести всі чинники, що становлять загрозу 
людині, суспільству, державі і можуть бути 
класифіковані за видами проявів як кри-
мінальні злочини, адміністративні право-
порушення, інші протиправні дії.
Сектор безпеки і оборони включає 

в себе правоохоронну систему, збройні 
сили, розвідувальні органи, органи мит-
ного і прикордонного контролю, фіскаль-
ні органи, підрозділи державної служби 
з надзвичайних ситуацій, державної мі-
граційної служби, судові органи. Сектор 
безпеки і оборони об`єднає їх діяльність з 
забезпечення національної безпеки, скла-
довою якої є публічна безпека.
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SUMMARY 
The article deals with the concept, content 

and place of public security in the system of 
ensuring national security of Ukraine, defi nes the 
essence of public security as a social phenomenon 
of wider content than public security, shows that 
ensuring public security should be carried out in 
a comprehensive manner, taking into account 
all factors that negatively affect State of law 
enforcement in the country, it is argued that 
public security is a state of public security Interests 
from any unlawful infringements and technical, 
ecological, economic and other threats.

Key words: public security, security and defense 
sector, public security, security, state, order.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглядається поняття, зміст 

та місце публічної безпеки в системі забезпе-
чення національної безпеки України, визначе-
но сутність публічної безпеки як соціального 
явища більш широкого за змістом, ніж гро-
мадська безпека, показано, що забезпечення 
публічної безпеки має здійснюватись комплек-
сними заходами з урахуванням усіх чинників, 
які негативно впливають на стан забезпе-
чення правопорядку в країні, аргументовано, 
що публічна безпека – це стан захищеності 
суспільних інтересів від любих протиправних 
посягань та технічних, екологічних, еконо-
мічних та інших загроз.
Ключові слова: публічна безпека, сектор 

безпеки і оборони, громадська безпека, охорона, 
держава, порядок.
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ÊÀÐÀÍ²ÑÒÜ ÇËÎ×ÈÍ²Â, ßÊ² ÏÎËßÃÀÞÒÜ Ó 
ÏÐÈÉÍßÒÒ² ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯, ÎÁ²ÖßÍÊÈ ÀÁÎ 

ÎÄÅÐÆÀÍÍ² ÍÅÏÐÀÂÎÌ²ÐÍÎ¯ ÂÈÃÎÄÈ

Осуществлен комплексный научный ана-
лиз санкций статей 354 (ч.3, 4), 368, 368-3 
(ч.3,4), 368-4 (ч.3, 4), 369-2 (ч.2, 3) КК Укра-
ины на основании правил конструирования 
санкций уголовно-правовых норм. Выявлены 
недостатки в их структуре. Сформулирова-
но ряд предложений, направленных на совер-
шенствование уголовного законодательства и 
практики его применения.
Ключевые слова: неправомерная выгода, 

уголовное законодательство, санкция, наказа-
ние.

 ÆÅË²Ê Ìàêñèì Áîðèñîâè÷ - àñï³ðàíò êàôåäðè êðèì³íàëüíîãî ïðàâà ³ 
ïðîöåñó Íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî ²íñòèòóòó ïðàâà òà ïñèõîëîã³¿ Íàö³îíàëüíîãî 
óí³âåðñèòåòó «Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà»

завдяки якому до санкції можуть бути вклю-
чені лише ті види покарання та лише в тих 
розмірах, що встановлені системою пока-
рань [3, с. 65-67].

Стан дослідження
На сьогодні відсутні будь-які фундамен-

тальні дослідження, у яких комплексно б роз-
глядались питання караності за злочини, які 
полягають у прийнятті пропозиції, обіцянки 
або одержанні неправомірної вигоди, оскіль-
ки основна увага у кримінально-правовій лі-
тературі приділялась питанням кримінально-
правової характеристики аналізованих коруп-
ційних посягань. Зокрема, жодним автором 
не з’ясовано ступінь тяжкості злочинів, які 
полягають у прийнятті пропозиції, обіцянки 
або одержанні неправомірної вигоди. Не роз-
глядались особливості видів і мір покарань 
за вчинення досліджуваних корупційних 
злочинів, а також не встановлено, наскільки 
обґрунтовано визначені їх межі.

Тому основним завданням цієї статті є 
дослідження особливостей караності злочи-
нів, які полягають у прийнятті пропозиції, 
обіцянки або одержанні неправомірної ви-
годи.

Виклад основних положень
Питання, що стосуються караності зло-

чинів, які полягають у прийнятті пропози-
ції, обіцянки або одержанні неправомірної 
вигоди, необхідно розглядати у декілька 
етапів:

Постановка проблеми
Кожен факт вчинення злочинного ді-

яння передбачає відповідну реакцію з боку 
держави, яка є необхідною умовою забез-
печення реалізації правових норм та запо-
бігання їх порушень у майбутньому. Наслід-
ки вчинення такого діяння визначаються у 
кримінально-правовій санкції, яка виступає 
гарантом законності та дозволяє з’ясувати 
характер і ступінь суспільної небезпечності 
діяння й особи, яка його вчинила [1, с.151]. 
У ній передбачено лише межі найбільш суво-
рого покарання, яке може бути застосоване 
до особи, яка вчинила відповідний злочин, 
у разі реалізації щодо неї кримінальної від-
повідальності у формі осуду з призначенням 
та виконанням (відбуванням) покарання» [2, 
с.105]. Система кримінально-правових санк-
цій будується на основі системи різноманіт-
них за змістом і значущістю кримінальних 
покарань. Відповідно між системою санкцій 
і системою покарань існує міцний зв’язок, 
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1) з’ясувати ступінь тяжкості злочи-
нів, які полягають у прийнятті пропозиції, 
обіцянки або одержанні неправомірної ви-
годи;

2) проаналізувати види і міри пока-
рань за вчинення досліджуваних корупцій-
них злочинів, а також встановити, наскільки 
обґрунтовано визначені їх межі;

3) дослідити, чи можливе стосовно 
осіб, які прийняли пропозицію, обіцянку 
або одержали неправомірну вигоду, застосу-
вання судами інститутів звільнення від кри-
мінальної відповідальності та звільнення від 
покарання чи його відбування.
У першу чергу, необхідно з’ясувати сту-

пень тяжкості злочинів, які полягають у 
прийнятті пропозиції, обіцянки або одер-
жанні неправомірної вигоди. Так, з ура-
хуванням положень ст. 12 КК України ви-
пливає, що за ступенем суспільної небез-
пеки аналізовані посягання є злочинами 
невеликої тяжкості (ч.3 ст.354, ч.1 ст.368 КК 
України), середньої тяжкості (ч.4 ст.354, ч.3 
ст.368-3, ч.3 ст.368-4, ч.2 ст.369-2 КК Укра-
їни), тяжкими (ч.2,3 ст.368, ч.4 ст.368-3, ч.4 
ст.368-4, ч.3 ст.369-2 КК України) та особли-
во тяжкими (ч.4 ст.368 КК України). Звідси 
випливає, що ступінь тяжкості злочинів, які 
полягають у прийнятті пропозиції, обіцян-
ки або одержанні неправомірної вигоди, є 
різним, оскільки це залежить від характеру 
(визначається такими елементами складу, 
як об’єкт злочину (його важливість) тощо) та 
ступеня їх суспільної небезпеки (визначаєть-
ся обставинами, що належать до об’єктивної 
сторони складу злочину та його суб’єкта). 
Так, наприклад, очевидно, що злочин, пе-
редбачений ч.4 ст.368 КК України за ступе-
нем суспільної небезпеки є більш небезпеч-
ним, аніж той, що передбачений ч.4 ст.354 
КК України, оскільки, в першому випадку, 
приймає пропозицію, обіцянку або одер-
жує неправомірну вигоду службова особа, 
яка займає особливо відповідальне стано-
вище (Президент України, Прем’єр-міністр 
України, члени Кабінету Міністрів України 
та інші), натомість, в другому – працівник 
підприємства, установи чи організації, який 
не є службовою особою. Окрім того, злочин, 
передбачений ч.4 ст.368 КК України посягає 
на більш важливі суспільні відносини (поря-

док діяльності службових осіб органів дер-
жавної влади, місцевого самоврядування, 
щодо їх непідкупності, а також законності та 
об’єктивності у прийнятті рішень), аніж той, 
що передбачений ч.3,4 ст. 354 КК України 
(посягає на суспільні відносини, що забезпе-
чують нормальну діяльність осіб, які є пра-
цівниками підприємств, установ чи організа-
цій, щодо їх непідкупності, тобто обмежуєть-
ся лише інтересами служби всередині певної 
структури).
У подальшому необхідно проаналізувати 

види і міри покарань за вчинення злочинів, 
які полягають у прийнятті пропозиції, обі-
цянці або одержанні неправомірної вигоди, 
а також встановити наскільки обґрунтовано 
визначені їх межі. Так, законодавець до осіб, 
які вчинили досліджувані корупційні злочи-
ни, передбачає такі основні види покарань, 
як штраф (ч.3,4 ст.354, ч.1 ст.368, ч.3 ст.368-
3, ч.3 ст.368-4, ч.2 ст.369-2 КК України), гро-
мадські роботи (ч.3,4 ст.354 КК України), ви-
правні роботи (ч.3 ст.368-3, ч.3 ст.368-4 КК 
України), обмеження волі (ч.3,4 ст.354, ч.3 
ст.368-3, ч.3 ст.368-4 КК України), арешт (ч.1 
ст.368, ч.3 ст.368-3, ч.3 ст.368-4 КК України), 
позбавлення волі (ч.3,4 ст.354, ст.368, ч.3, 
4 ст.368-3, ч.3, 4 ст.368-4, ч.2,3 ст.369-2 КК 
України). Таким чином, за вчинення злочи-
нів, які полягають у прийнятті пропозиції, 
обіцянці або одержанні неправомірної виго-
ди, передбачено покарання, які не пов’язані 
з позбавленням волі, а також ті, що перед-
бачають ізоляцію від суспільства.
У кримінально-правовій літературі санк-

ції прийнято поділяти на наступні види: за 
кількістю основних видів покарань (оди-
ничні та альтернативні); за наявністю чи 
відсутністю додаткових покарань (прості та 
кумулятивні); за можливістю обрання судом 
покарання (абсолютно визначені та відносно 
визначені) [4, с.125]. Досліджуючи питання 
караності злочинів, які полягають у при-
йнятті пропозиції, обіцянки або одержан-
ні неправомірної вигоди, слід вказати, що 
санкції відповідних статей є простими, ку-
мулятивними, альтернативними та відносно 
визначеними.
Так, простою є санкція, що містить лише 

основне покарання без наявності додатко-
вих покарань (ч.3, 4 ст.354, ч.2 ст.369-2 КК 
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України). До кумулятивних належать санк-
ції, які, крім основного, містять також і до-
даткове покарання, а зокрема: позбавлення 
волі з позбавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною діяльністю 
(ст.368, ч.3 ст.368-3, ч.3 ст.368-4 КК Украї-
ни); позбавлення волі з позбавленням права 
обіймати певні посади чи займатися певною 
діяльністю, з конфіскацією майна (ч.4 ст.368-
4, ч.4 ст.368-4 КК України); позбавлення 
волі з конфіскацією майна (ч.3 ст.369-2 КК 
України). Така позиція законодавця є ви-
правданою, оскільки аналізовані злочинні 
посягання вчиняються особами з викорис-
танням ними повноважень, якими вони 
наділені. Відповідно додаткове покарання 
спрямоване на корегування впливу основно-
го покарання, яке у собі містить основний 
тягар правообмежень. Воно за жодних умов 
не може бути суворішим за основне, адже в 
іншому випадку порушуються правила поді-
лу покарань на основні і додаткові [5, с. 116-
117].
У свою чергу, альтернативними є санк-

ції кримінально-правових норм, які містять 
вказівку на два або більше види покарань 
(ч.3,4 ст.354, ч.2 ст.369-2 КК України). Санк-
ції зазначених норм містять доволі широкий 
перелік покарань, зокрема, таких як штраф, 
громадські роботи, обмеження волі, позбав-
лення волі (ч.3,4 ст.354 КК України), штраф, 
позбавлення волі (ч.2 ст.369-2 КК України). 
У теорії кримінального права зазначаєть-
ся, що будь-яке покарання, яке не витікає 
з абсолютної необхідності, є тиранічним [6, 
с.94]. Відповідно, єдиний спосіб позбутися 
цього – використання альтернативних санк-
цій [7, с.180]. Вказане положення базуєть-
ся на одному із принципів конструювання 
кримінально-правових санкцій, відповідно 
до якого альтернатива основним видам по-
карань повинна бути майже в усіх санкціях 
кримінально-правових норм [8, с.129]. 
Разом із тим у ч.2, 3, 4 ст.368, ч.4 ст.368-

3, ч.4 ст.368-4, ч.3 ст.369-2 КК України пе-
редбачене лише одне основне покарання у 
виді позбавлення волі, що, видається, є об-
ґрунтованим кроком законодавця, оскільки 
аналізовані посягання характеризуються ви-
соким ступенем суспільної небезпеки. Відпо-
відно передбачення інших основних видів 

покарань у санкціях вищевказаних статей 
не вважатиметься належною альтернативою 
позбавленню волі в цих випадках. Окрім 
того, така побудова санкції кримінально-
правових норм базується на одному із пра-
вил її конструювання, відповідно до якого, 
при побудові санкції за кваліфікований та 
особливо кваліфікований вид злочину, за-
конодавцю необхідно поступово переходити 
від найбільш альтернативної санкції до най-
менш альтернативної або взагалі безальтер-
нативної за рахунок скорочення кількості 
м’яких видів покарань [9, с.41].
Нарешті, відносно визначеною є санкція, 

у якій передбачена можливість застосування 
основного покарання, із визначенням його 
мінімальної та максимальної або лише мак-
симальної межі покарання. У санкціях до-
сліджуваних норм законодавцем визначено 
верхню та нижню межу покарання у виді 
позбавлення волі (ст.368, ч.4 ст.368-3, ч.4 
ст.368-4, ч.2,3 ст.369-2 КК України) та штра-
фу (ч.2 ст.369-2 КК України). Натомість, в ін-
ших санкціях норм передбачена як нижня, 
так і верхня межа покарання, а також лише 
верхня межа покарання (ч.3, 4 ст.354, ч.3 
ст.368-3, ч.3 ст.368-4 КК України). Г.Д. Бо-
рейко зауважує, що юридична техніка не ви-
значає конкретних правил, яких необхідно 
дотримуватись при визначенні мінімальних 
та максимальних меж санкції кримінально-
правових норм [10, с.144]. Водночас у теорії 
кримінального права гостро критикується 
застосування законодавцем широких меж 
санкцій, які створюють загрозу зловживання 
судами своїми повноваженнями та перешко-
джають формуванню єдиної судової практи-
ки [11, с.29]. У зв’язку з цим С.І. Дементьєв 
стверджує, що розрив між межами санкції 
статті у виді позбавлення волі не повинен пе-
ревищувати 3-5 років [12, с.142]. Разом із тим 
аналіз санкцій досліджуваних кримінально-
правових норм засвідчує, що вони позбав-
лені таких недоліків, оскільки максимальна 
різниця між нижньою і верхньою межами 
покарання у складі злочину, передбаченому 
ч.3 ст.368 КК України, складає 5 років, що є 
допустимим.
Під час дослідження питання обґрунто-

ваності визначення меж покарань за злочи-
ни, які полягають у прийнятті пропозиції, 
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обіцянки або одержанні неправомірної ви-
годи, необхідно керуватися правилами кон-
струювання кримінально-правових санкцій, 
одним із яких є наступне: мінімальна межа 
санкції частини статті, яка посилює пока-
рання, не повинна заходити за максимальну 
межу покарання, яке передбачене за менш 
суспільно небезпечне діяння [12, с.32]. Ана-
ліз кримінально-правових санкцій досліджу-
ваних складів злочинів засвідчує, що законо-
давець при їх побудові не завжди керується 
зазначеним правилом. Так, наприклад, санк-
ція ч.1 ст.368 КК України за прийняття про-
позиції, обіцянки або одержання службовою 
особою неправомірної вигоди передбачає 
альтернативне покарання у виді позбавлен-
ня волі на строк від двох до чотирьох років; 
санкція ч.2 ст.368 КК України – позбавлення 
волі на строк від трьох до шести років; санк-
ція ч.3 ст.368 КК України – позбавлення волі 
на строк від п’яти до десяти років; санкція 
ч.4 ст.368 КК України – позбавлення волі на 
строк від восьми до дванадцяти років. 
Схожа ситуація спостерігається також під 

час аналізу санкцій ч.3 та 4 ст.354 КК Украї-
ни. Так, за прийняття пропозиції, обіцянки 
або одержання працівником підприємства, 
установи чи організації, який не є службо-
вою особою, неправомірної вигоди, перед-
бачені альтернативні покарання у виді гро-
мадських робіт на строк від ста до двохсот 
годин, або обмеження волі на строк до двох 
років (ч.3 ст.354 КК України). Натомість, за 
вчинення тих же дій повторно або за попе-
редньою змовою групою осіб чи в поєднанні 
з вимаганням неправомірної вигоди, таким 
покаранням є громадські роботи на строк 
від ста шістдесяти до двохсот сорока годин, 
або обмеження волі на строк до трьох років 
(ч.4 ст.354 КК України).
А.А.Музика та О.П. Горох вважають, що 

допустимим є те, коли «сходи» санкції буду-
ються з «перекриттям» (наприклад, ч.1 – до 
трьох років, ч.2 – від двох до п’яти років, 
ч.3 – від чотирьох до семи років) [13, с.102]. 
Однак з такою позицією не слід погоджува-
тись, адже за наявності такого підходу існує 
ймовірність призначення судом, за вчинен-
ня більш тяжкого злочину, однакового чи 
меншого покарання, ніж за менш тяжкий, 
що є неприйнятним, оскільки санкції пови-

нні відповідати суспільній небезпеці вчине-
ного діяння. Відповідно покарання, з підви-
щенням значущості охоронюваного об’єкта, 
повинно посилюватись. Однак у практичній 
діяльності мають місце протилежні випадки. 
Як приклад, слід навести вирок Примор-
ського районного суду м.Одеси від 21 серпня 
2015 р. Так, у липні 2014 року, К., знаходя-
чись у службовому кабінеті, маючи злочин-
ний умисел на отримання неправомірної ви-
годи, повідомила тренерам школи, які разом 
звернулися до неї з проханням надати 68 
путівок на дитяче оздоровлення вихованців, 
що для їх виділення необхідно передати не-
правомірну вигоду. В подальшому підсудна 
частинами отримала неправомірну вигоду 
на загальну суму 25284 (двадцять п’ять ти-
сяч двісті вісімдесят чотири грн.). На підста-
ві вищенаведеного суд постановив визнати 
К. винною у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч.1 ст.368 КК України, та призначити 
покарання у виді позбавлення волі строком 
на три роки з позбавленням права обіймати 
посади в установах, організаціях та на під-
приємствах незалежно від форми власності 
строком на один рік та шість місяців [14].
В іншому кримінальному провадженні 

вироком Миколаївського районного суду 
Львівської області від 25 липня 2016 р. Ю. 
визнано винним у вчиненні злочину, перед-
баченого ч.2 ст.368 КК України, за те, що 
він, будучи начальником Миколаївської ви-
правної колонії та головою адміністратив-
ної комісії щодо застосування пільг до засу-
джених, з метою протиправного особистого 
збагачення, під час особистої зустрічі з К. 
отримав від останнього, неправомірну виго-
ду в розмірі 5000 доларів США за сприяння 
у вирішенні питання про надання умовно-
дострокового звільнення його братові, який 
відбуває покарання у даній установі, а саме в 
затвердженні позитивних характеристик та 
наданні заохочень останньому. Суд прийняв 
рішення призначити покарання у виді трьох 
років позбавлення волі з позбавленням пра-
ва обіймати посади, пов’язані з виконанням 
організаційно-розпорядчих та адміністра-
тивно господарських функцій строком на два 
роки [15]. Таким чином, з вищенаведеного 
випливає, що суд, у межах санкцій ч.1 та ч.2 
ст.368 КК України, за одержання службовою 
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особою неправомірної вигоди, призначив те 
ж саме основне покарання, що й за вчинен-
ня тих же дій у значному розмірі, що навряд 
чи є правильним, оскільки відповідні пося-
гання є різними за ступенем суспільної не-
безпеки. В даному випадку порушене чи не 
найголовніше правило конструювання кри-
мінально-правових санкцій, відповідно до 
якого санкція кримінально-правової норми 
має відповідати суспільній небезпеці, описа-
ного у її диспозиції діяння.
Ще одним правилом конструювання кри-

мінально-правових санкцій є положення, 
відповідно до якого санкції норм, які перед-
бачають однорідні за характером і ступенем 
суспільної небезпеки діяння, повинні бути 
узгоджені [16, с.99]. Для порівняння слід об-
рати санкції кримінально-правових норм, 
у яких передбачене покарання за вчинен-
ня діяння, яке полягає у прийнятті пропо-
зиції, обіцянки або одержанні неправомір-
ної вигоди, поєднаного з її вимаганням (ч.4 
ст.354, ч.3 ст.368, ч.4 ст.368-3, ч.4 ст.368-4, 
ч.3 ст.369-2 КК України). Так, за прийнят-
тя пропозиції, обіцянки або одержання не-
правомірної вигоди, поєднаної з її вимаган-
ням, вчинене працівником підприємства, 
установи чи організації, який не є службо-
вою особою, передбачене покарання у виді 
штрафу від п’ятисот до семисот п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян або громадських робіт на строк від 
ста шістдесяти до двохсот сорока годин, або 
обмеження волі на строк до трьох років, або 
позбавлення волі на той самий строк (ч.4 
ст.354 КК України). За вчинення тих же дій 
службовою особою передбачене покарання у 
виді позбавлення волі на строк від п’яти до 
десяти років з позбавленням права обіймати 
певні посади чи займатися певною діяльніс-
тю на строк до трьох років, з конфіскацією 
майна (ч.3 ст.368 КК України); службовою 
особою юридичної особи приватного права – 
позбавлення волі на строк від трьох до семи 
років з позбавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною діяльністю на 
строк до трьох років, з конфіскацією майна 
(ч.4 ст.368-3 КК України); особою, яка надає 
публічні послуги – позбавлення волі на строк 
від чотирьох до восьми років з позбавлен-
ням права обіймати певні посади чи займа-

тися певною діяльністю на строк до трьох 
років, з конфіскацією майна (ч.4 ст.368-4 КК 
України); особою, яка зловживає впливом – 
позбавлення волі на строк від трьох до вось-
ми років з конфіскацією майна (ч.3 ст.369-2 
КК України).
З вищенаведеного випливає, що санк-

ція ч.4 ст.354 КК України не відповідає сус-
пільній небезпеці, описаного у її диспозиції 
діяння та є надмірно лояльною у порів-
нянні із санкціями ч.3 ст.368, ч.4 ст.368-3, 
ч.4 ст.368-4, ч.3 ст.369-2 КК України. Слід 
відзначити, що різниця між вказаними по-
сяганнями полягає в особливостях суб’єкта 
злочину та, власне, сфери відносин, у яких 
бере участь та чи інша особа. Натомість, 
основною спільною рисою є те, що всі без 
винятку розглядувані злочини віднесені за-
конодавцем до корупційних і полягають у 
прийнятті пропозиції, обіцянки або одер-
жанні неправомірної вигоди. Видається, 
що коли йде мова про вимагання неправо-
мірної вигоди, то законодавець не повинен 
передбачати покарання у виді штрафу, гро-
мадських робіт чи обмеження волі (як це 
має місце у санкції ч.4 ст.354 КК України), 
оскільки в даному випадку має місце погро-
за вчинити дії або бездіяльність з викорис-
танням свого становища, стосовно особи, 
яка надає неправомірну вигоду, або умисне 
створення умов, за яких особа вимушена 
надати неправомірну вигоду з метою запо-
бігання шкідливим наслідкам щодо своїх 
прав і законних інтересів. Тобто працівник 
підприємства, установи чи організації не 
просто погоджується прийняти пропози-
цію, обіцянку неправомірної вигоди або її 
одержує, а змушує потерпілу особу проти 
власної волі це зробити, здійснюючи на неї 
тиск. 
Слід зазначити, що за прийняття про-

позиції, обіцянки або одержання неправо-
мірної вигоди працівником підприємства, 
установи чи організації (ч.3 ст.354 КК Укра-
їни) передбачене покарання у виді штрафу, 
громадських робіт, обмеження волі або по-
збавлення волі. За вчинення тих же діянь, 
поєднаних з вимаганням, законодавець не 
скоротив кількості покарань, а лише збіль-
шив їх розмір (ч.4 ст.354 КК України). На-
томість, у санкціях статей, передбачених 
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ч.4 ст.368-3, ч.4 ст.368-4, ч.3 ст.369-2 КК 
України спостерігається зовсім інша кар-
тина, де законодавцем за кваліфікований 
та особливо кваліфікований вид злочину 
здійснено перехід від найбільш альтер-
нативної санкції до безальтернативної за 
рахунок скорочення кількості м’яких ви-
дів покарань. За таких умов, з метою вра-
хування правила про те, що санкції норм, 
які передбачають однорідні за характером 
і ступенем суспільної небезпеки діяння, по-
винні бути узгоджені, варто передбачити у 
санкції відповідної статті лише покарання 
у виді позбавлення волі на строк до трьох 
років, а відтак, санкцію ч.4 ст.354 КК Укра-
їни викласти у наступній редакції: «кара-
ється позбавленням волі на строк до трьох 
років». 
Наступним етапом під час аналізу ка-

раності та призначення покарання за при-
йняття пропозиції, обіцянки або одержання 
неправомірної вигоди є з’ясування питання, 
чи можливе стосовно осіб, які вчинили дослі-
джувані корупційні злочини, застосування 
судами інститутів звільнення від криміналь-
ної відповідальності та звільнення від пока-
рання чи його відбування. Слід зазначити, 
що буквально до недавнього часу відносно 
осіб, які вчинили корупційні злочини, по-
ширеними були випадками застосування ви-
щевказаних інститутів. Однак після внесен-
ня змін до КК України прикінцевими поло-
женнями Закону України «Про Національне 
антикорупційне бюро України» від 14 жов-
тня 2014 р. № 1698-VII [17] законотворцем 
була виключена така можливість (ст.45-48, 
75, 79 КК України). Так, наприклад, у ст.45 
КК України зазначено, що особа, яка впер-
ше вчинила злочин невеликої тяжкості або 
необережний злочин середньої тяжкості, 
крім корупційних злочинів, у тому числі і 
тих, що передбачені ч.3, 4 ст.354, ст.368, ч.3, 
4 ст.368-3, ч.3, 4 ст.368-4, ч.2. 3 ст.369-2 КК 
України, звільняється від кримінальної від-
повідальності. Відповідні зміни до КК Укра-
їни в частині регламентації кримінальної 
відповідальності за корупційні злочини, є 
виправданими, оскільки законодавець та-
ким чином обмежив можливості суддівсько-
го угляду, який системно мав місце під час 
звільнення осіб, які вчинили корупційні 

злочини від відбування покарання з випро-
буванням, призначення більш м’якого пока-
рання, ніж передбачено законом тощо.
Разом із тим така заборона не має уні-

версального характеру, оскільки в окремих 
передбачених кримінальним законодав-
ством випадках існує така можливість, а 
саме: звільнення від кримінальної відпо-
відальності у зв’язку із закінченням строків 
давності (ст.49 КК України); звільнення від 
відбування покарання у зв’язку із закінчен-
ням строків давності виконання обвинуваль-
ного вироку (ст.80 КК України); звільнення 
від відбування покарання вагітних жінок і 
жінок, які мають дітей віком до трьох років 
(ст.83 КК України); звільнення від покаран-
ня за хворобою (ст.84 КК України); амністія 
(ст.86 КК України) та помилування (ст.87 КК 
України). 

Висновки
Таким чином, аналізуючи питання ка-

раності злочинів, які полягають у прийнят-
ті пропозиції, обіцянки або одержанні не-
правомірної вигоди, слід зауважити, що 
ступінь тяжкості аналізованих посягань є 
різним, оскільки залежить від важливості 
об’єкта складу злочину, особливостей його 
об’єктивної сторони та ознак суб’єкта. Дослі-
дження питання обґрунтованості визначен-
ня меж покарань за злочини, передбачені ч.3, 
4 ст.354, ст.368, ч.3, 4 ст.368-3, ч.3, 4 ст.368-4, 
ч.2. 3 ст.369-2 КК України, здійснювалось з 
урахуванням правил конструювання кримі-
нально-правових санкцій, які в окремих ви-
падках були порушені при побудові санкцій 
статей корупційних злочинів, а зокрема: не 
узгоджені санкції в основному, кваліфіко-
ваному та особливо кваліфікованому складі 
злочину (ч.1, 2, 3, 4 ст.368, ч.3, 4 ст.354 КК 
України), що суперечить правилу, відповід-
но до якого мінімальна межа санкції частини 
статті, яка посилює покарання, не повинна 
заходити за максимальну межу покарання, 
яке передбачене за менш суспільно небез-
печне діяння; не узгоджені санкції норм, які 
передбачають однорідні за характером і сту-
пенем суспільної небезпеки діяння в частині 
покарання за вимагання неправомірної ви-
годи (ч.4 ст.354, ч.3 ст.368, ч.4 ст.368-3, ч.4 
ст.368-4, ч.3 ст.369-2 КК України).
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SUMMARY 
A complex scientifi c analysis of sanctions by 

articles 354 (ч.3, 4), 368, 368-3 (ч.3,4), 368-
4 (ч.3, 4), 369-2 (ч.2, 3) of the Criminal Code 
of the Ukraine on the basis of the criminal law 
regulation rules is made. The author reveals gaps 
in their structure. A number of proposals aimed at 
improving the criminal law and practice.

Key words: illegal benefi t, criminal legislation, 
sanction, the punishment.

АНОТАЦІЯ 
Здійснено комплексний науковий аналіз 

санкцій ч.3, 4 ст.354, ст.368, ч.3, 4 ст.368-
3, ч.3, 4 ст.268-4, ч.2, 3 ст.369-2 КК України 
на основі правил конструювання санкцій кри-
мінально-правових норм. Виявлено недоліки у 
їх структурі. Сформулювано ряд пропозицій, 
спрямованих на удосконалення кримінального 
законодавства і практики його застосування.
Ключові слова: неправомірна вигода, кри-

мінальне законодавство, санкція, покарання.
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ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÈ ÇÀÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍß Â 
ÓÊÐÀ¯Í²

В статье исследованы процедуры бан-
кротства физических лиц, не являющихся 
предпринимателями, в зарубежных странах 
и выявлены направления и способы его вне-
дрения в Украине. 
Ключевые слова: банкротство, физическое 

лицо, кредитование, должник, неплатежеспо-
собность.

 ÃÀÐÍÈÊ Ëþäìèëà Ëåîí³ä³âíà - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, ñóääÿ Êè¿âñüêîãî 
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ÓÄÊ 658

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Вивченням інституту банкрутства займа-
лися такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як 
Д. Задихайло, О. Зубатенко, О. Ковален-
ко, В. Капустіна, Я. Сидоров та ін. Зокре-
ма, деякі з них вивчали банкрутство фізич-
них осіб. Це такі науковці як С. Блок-Ліб, 
М. Дроздова, Л. Девятова Л. Зубатенко, 
Г. Ігбаєва, Л. Кравченко, І. Рибка, Р. Са-
хібуллін, В. Степанов, Л. Файзрахманова. 
Проте, вивчення досвіду закордонних країн 
у контексті процедури банкрутства фізичної 
особи, яка не є підприємцем, та перспектив 
запровадження такої процедури в Україні 
досліджено недостатньо і є актуальним та 
своєчасним.

Мета статті – з’ясування сутності та осо-
бливостей банкрутства фізичних осіб, які не 
є підприємцями, на основі закордонного 
досвіду і перспектив його впровадження в 
Україні.

Виклад основного матеріалу
Інститут банкрутства фізичних осіб був 

відомий ще в період Римської імперії. Так, 
уже Римському приватному праву були ві-
домі спеціальні засоби захисту кредито-
рів від недобросовісних дій (бездіяльності) 
боржника, скоєних на шкоду кредиторам і 
спрямованих на зменшення розміру майна 
боржника, в тому числі шляхом відчужен-
ня і приховування майна. Для захисту прав 
кредиторів використовувався «Пауліанов 

Постановка проблеми
Розвиток споживчого кредитування в 

Україні створив набагато більшу, в порів-
нянні з іншими країнами, небезпеку для 
економічної та соціальної стабільності сус-
пільства. Цьому передували такі причини, 
як: валютні ризики втрати доходів, які іс-
нують для українського населення; відста-
вання у розвитку публічних систем регу-
ляторного впливу; відсутність у населення 
орієнтиру на «справедливу» підприємниць-
ку діяльність; слабка асиміляція населення 
до нових ринкових умов. Крім того, при-
чиною різкого падіння платоспроможності 
населення стало також зростання вартості 
послуг житлово-комунальних господарств 
і продуктів першої необхідності в умовах 
стагнації заробітної плати і недостатніх 
змін в економіці. Ситуація, що склалася, 
зумовлює потребу дослідження процедур 
банкрутства фізичних осіб, які не є підпри-
ємцями, у закордонних країнах та виявлен-
ня напрямів і способів його впровадження 
в Україні.
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позов» (actio Pauliana), за яким визнавалися 
недійсними договори відчуження майна на 
шкоду кредиторам [1]. 
В Англії «банкрутство» в якості офіційної 

процедури збору і реалізації майна боржни-
ка для розподілу отриманих коштів серед 
кредиторів, а також принцип пропорцій-
ного розподілу активів між кредиторами, 
вперше були введені статутом Генріха VIII 
в 1542 році. 
Найдавніші джерела права на терито-

рії України та Росії, такі як Руська Правда, 
Псковська судна грамота, Судебник 1497 і 
1550 рр., Соборне укладення 1649 року, міс-
тили в собі, хоча і безсистемно, норми про 
банкрутство [2, с.140].
Процедура банкрутства фізичної особи у 

США була введена наприкінці ХІХ століття. 
Зараз її використовують більшість розвине-
них країн. В останні роки її почали актив-
но запроваджувати нові країни-члени ЄС. В 
США створили найбільш демократичну для 
боржника модель, де пріоритет надається 
ідеї захисту економічної і соціальної стабіль-
ності, а в Німеччині – для кредитора, що пе-
редбачає тривалий період для сплати боргів 
[3, с.2].
Оскільки неплатоспроможність пози-

чальників споживчих кредитів переважно 
виникла з незалежних від них причин і сто-
сувалася основи суспільства – середнього 
класу, то історично процедура банкрутства 
фізичної особи почала запроваджуватись у 
країнах як система державної підтримки фі-
нансової реабілітації боржника. Процедура 
забезпечувала боржнику досягнення «fresh 
start» і зниження ризиків безповоротної 
втрати соціальних позицій, а кредиторам – 
повернення боргів з урахуванням реальної 
фінансової спроможності боржника [3, с.2].
І. Рибка та C. Блок-Ліб у своєму звіті 

цільовій групі Міжнародного банку рекон-
струкції та розвитку «Про найкращу світову 
практику визнання неплатоспроможності 
фізичних осіб» [4, с. 60; 5] зазначають, що 19 
країн на території Європи у 2011 році вже 
мали законодавчо закріплену процедуру ви-
знання банкрутом фізичної особи без стату-
су підприємця, п’ять країн планували її за-
провадження. У той же час у результаті ана-
лізу питань неплатоспроможності фізичних 

осіб у 59 країнах з низьким і середнім рівнем 
доходу виявлено відсутність такої правової 
бази. Потреба її запровадження зазвичай 
з’являється після того, як відбуваються сер-
йозні фінансові потрясіння в країні. Більш 
ніж 50% країн з низьким і середнім доходом 
населення не мають налагодженої системи 
роботи з проблемними кредитами взагалі та 
процедури визнання неплатоспроможності 
зокрема [5].
Що стосується процедур визнання фі-

зичної особи банкрутом, то у законодавстві 
багатьох зарубіжних країн, у тому числі 
Великобританії, Німеччині та США, засто-
совуються на практиці особливі процедури 
визнання неплатоспроможності громадян-
споживачів. 
Так, як зазначає Л. Файзрахманова, 

у Великій Британії різниться конкурсне 
провадження щодо майна фізичних осіб 
(bankruptcy) і товариств (winding up). Кон-
курсне провадження відкривається за за-
явою боржника, кредитора або прокурату-
ри в разі зловмисної неспроможності. До 
подачі заяви кредитор повинен звернутися 
до боржника з вимогою про сплату боргу. 
Термін невиконання зобов’язання стано-
вить три тижні після отримання вимоги 
про погашення боргу; сума невиконано-
го зобов’язання - 750 фунтів стерлінгів [6, 
с.212]. 
У Німеччині, згідно з §11 «Положен-

ня про неспроможність» від 5 жовтня 1994 
року, банкрутом може бути визнано будь-
яку фізичну особу. Провадження у справі 
про неспроможність порушається за заявою 
боржника або одного з його кредиторів [7, 
с. 812-830]. У Німеччині скорочений пері-
од добросовісної поведінки боржника, що 
спрямовано на захист прав боржника. При 
масовому доступі та значній соціальній під-
тримці боржників виникла «прокредитор-
ська» модель фінансової реабілітації борж-
ника [3, с.2].
Правові основи інституту банкрутства фі-

зичної особи в Норвегії, як визначає В. Яр-
кова, становить Закон «Про провадження 
у справі про споживчу неспроможність», 
який вступив у силу з 1 січня 1993 року 
(Gjeldsordningsloven), згідно з яким кон-
курсне провадження може бути відкрите 
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по відношенню до фізичних осіб, незалеж-
но від того мають вони статус підприємця 
чи ні. Правом на звернення із заявою про 
визнання неспроможним мають кредитор і 
боржник [8, с. 477]. 
З метою уникнення зловживань фізич-

ними особами, що отримують статус банкру-
та, у Польщі, приміром, особа зобов’язана 
щорічно звітувати перед судом про вико-
нання плану погашення боргів, а також про 
всі отримані доходи і покупки, вартість яких 
у два рази перевищує розмір мінімальної мі-
сячної зарплати [9].
У США відносини неспроможності ре-

гламентуються Кодексом про банкрутство 
(Bankruptcy Code) від 6 листопада 1978 року. 
Конкурсне провадження може бути відкри-
те по відношенню до фізичних і юридичних 
осіб (партнерств, корпорації, муніципаліте-
тів), крім державних утворень. Боржником 
може бути тільки особа, яка проживає, має 
бізнес або власність у Сполучених Штатах 
або є муніципалітетом [10, с. 17]. Особливі 
процедури передбачені для фермерів з ре-
гулярним річним доходом (розділ 12 Ко-
дексу США про банкрутство) і для фізичних 
осіб з регулярним доходом (розділ 13 Ко-
дексу США про банкрутство) [11, с. 161-228]. 
Законодавство США про неспроможність, 
на відміну від законодавства європейських 
країн, носить «проборжниковий» характер. 
Суть даної позиції полягає в тому, що при 
застосуванні до боржника процедури не-
спроможності більшою мірою захищають-
ся його інтереси. У разі подання заяви про 
власну неспроможність боржником у нього 
є можливість нав’язувати суду проведення 
санаційних процедур; судом можуть засто-
совуватися різні відстрочки і знижки боргів 
і ін. [6, с.213].
Підсумовуючи вищевикладене, варто за-

значити, що на території США та Європи 
сформувалося дві моделі фінансової реабі-
літації: а) демократична модель (мінімаль-
ні строки процедури банкрутства і макси-
мально висока частка списання боргів);-
б) прокредиторська модель (тривалий пері-
од сплати боргів). 
Як зазначає з М. Зубатенко, радянське, 

а згодом і вітчизняне право, розвивалося у 
руслі європейської континентальної право-

вої системи, тому спроби прямо продублю-
вати в українському законодавстві інститути 
американської правової системи часто закін-
чується не заплановано [12, с.185]. Прийма-
ючи рішення про запровадження в Україні 
інституту банкрутства фізичних осіб, необ-
хідно враховувати, що прийняття правових 
норм про банкрутство фізичних осіб – це ін-
струмент правового регулювання правовід-
носин у даній сфері, ефективність якого за-
лежить від правильного застосування таких 
норм правозастосовними органами. Проте, 
на думку В.Гвоздія, інститут банкрутства фі-
зичних осіб доцільно було б запроваджувати 
на стадії економічного росту, а не рецесії, в 
стані якої на сьогоднішній день знаходиться 
Україна. У період економічної кризи його 
запровадження може призвести до того, 
що Україна перетвориться на «країну бан-
крутів». Процедура банкрутства фізичної 
особи не повинна розглядатись лише як па-
нацея для боржника - тобто як можливість 
уникнути сплати боргів [9].
Відповідно до чинного законодавства 

України, а саме Закону України «Про від-
новлення платоспроможності боржника 
або визнання його банкрутом» № 2343-XII 
від 14 травня 1992 року, банкрутство – ви-
знана господарським судом неспроможність 
боржника погасити грошові вимоги креди-
торів не інакше як через застосування лікві-
даційної процедури [13]. Тобто банкрут – це 
особа, яка не має можливості розрахуватися 
з усіма кредиторами у зв’язку з відсутністю 
чи недостатністю майна і коштів. Банкрутом 
може бути визнано лише юридичну особу – 
суб’єкт підприємницької діяльності або фі-
зичну особу за зобов’язаннями, які виникли 
у фізичної особи у зв’язку зі здійсненням 
нею підприємницької діяльності. Отже, фі-
зична особа, яка не є підприємцем, не може 
бути визнана банкрутом за законодавством 
України.
Відсутність можливості отримати ста-

тус банкрута, на законодавчому рівні, для 
фізичних осіб, які не є підприємцями, але 
які отримали кредити в період істотного по-
дорожчання долара та масового підвищен-
ня банками процентних ставок, призвела 
до того, що деякі громадяни України, що 
не мають змоги або бажання їх повертати, 
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почали реєструватися фізичними особами 
- підприємцями, щоб скористатися перед-
баченою законодавцем можливістю бути ви-
знаним банкрутом для списання боргу.
Законопроектом №2353а, що зареєстро-

ваний 14 липня 2015 року, планується за-
провадити процедуру банкрутства фізичних 
осіб в Україні. Він встановлює умови та по-
рядок реструктуризації боргів фізичної осо-
би або визнання її банкрутом та застосуван-
ня процедури задоволення вимог кредито-
рів, а також визначатиме що боржник – це 
фізична особа, у тому числі фізична особа 
- підприємець, неспроможна виконати свої 
грошові зобов’язання та щодо якої наяв-
ні підстави для порушення провадження у 
справі про банкрутство згідно з цим Зако-
ном.
Також цей законопроект визначає:-

а) підвідомчість справ про банкрутство 
фізичних осіб, які не є підприємцями за 
господарськими судами; б) такі судові 
процедури банкрутства, як розпоряджен-
ня майном, реструктуризація боргів, ре-
алізація майна, мирова угода; в) розмір 
зобов’язань, за яких фізичній особі необ-
хідно звернутися до господарського суду 
із заявою про порушення справи про бан-
крутство, повинен бути не менше трьохсот 
розмірів мінімальних заробітних плат;-
г) строк процедури розпорядження май-
ном фізичної особи – сто п’ятнадцять ка-
лендарних днів; д) умови затвердження 
плану реструктуризації боргів фізичної 
особи (до трьох років) та введення проце-
дури реструктуризації її боргів; е) наслідки 
визнання фізичної особи банкрутом, вира-
жені у відсутності права придбати майно 
або брати грошові кошти у кредит (пози-
ку), укладати договір поруки, передавати 
майно у заставу без наведення факту свого 
банкрутства у відповідному договорі та за-
бороні порушення справи про її банкрут-
ство за заявою цієї фізичної особи.

Висновки
Отже, запровадження в Україні проце-

дури та законодавче закріплення можливос-
ті визнання банкрутом фізичних осіб, які не 
мають статусу фізичної особи – підприємця, 
дозволить вирішити багато проблемних пи-

тань у правовідносинах – кредитор-борж-
ник, таких як: багаторічні спроби стягнути 
проблемну заборгованість, наявність на ба-
лансі кредиторів безнадійної заборгованості 
(яку відносять у збитки), втрата продуктив-
ності праці всіма верствами населення під 
тягарем боргу тощо. 
Таким чином, можна виділити декіль-

ка варіантів для впровадження в Україні 
процедури банкрутства фізичних осіб: по-
перше, шляхом внесення змін та доповнень 
до Закону України «Про відновлення пла-
тоспроможності боржника або визнання 
його банкрутом» та інших окремих змін 
до законодавства; по-друге, шляхом засто-
сування до фізичної особи процедури, що 
застосовується до фізичних осіб – підпри-
ємців та визначена в Законі України «Про 
відновлення платоспроможності боржника 
або визнання його банкрутом»; по-третє, 
шляхом запровадження процедури бан-
крутства фізичної особи через прийняття 
окремого закону «Про банкрутство фізич-
ної особи».
Найбільш безризиковим та ефективним 

є прийняття Закону України «Про банкрут-
ство фізичної особи». Проте, наразі, Верхо-
вною Радою України розглядається проект 
Закону України «Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів України щодо вре-
гулювання процедури банкрутства фізичної 
особи» з метою забезпечення економічної та 
соціальної стабільності суспільства.
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АНОТАЦІЯ 
У статті досліджено процедури банкрут-

ства фізичних осіб, які не є підприємцями, у 
закордонних країнах та виявлено напрямки і 
способи його впровадження в Україні.
Ключові слова: банкрутство, фізична осо-
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SUMMARY 
The article investigates the bankruptcy 

procedures of individuals who are not entrepreneurs 
in foreign countries and identifi es areas and ways 
of its introduction in Ukraine. 

Key words: bankruptcy, individual, lending, 
debtor, insolvency
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ÎÁÌÅÆÅÍÍß ÐÅÀË²ÇÀÖ²¯ ÏÐÀÂÀ 
ÍÀ ÁÀÒÜÊ²ÂÑÒÂÎ, ÌÀÒÅÐÈÍÑÒÂÎ 
ÇÀ ÄÎÏÎÌÎÃÎÞ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß 

ÑÓ×ÀÑÍÈÕ ÐÅÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÈÕ 
ÒÅÕÍÎËÎÃ²É

В статье исследуется имеющееся в дей-
ствующим семейном законодательстве 
Украины ограничение права на отцовство, 
материнство, их особенности, специфика. 
Предлагается использование иностранного 
опыта, по поводу разширения границ осущест-
вления права на отцовство, материнство. 
Акцентируется особое внимание на своевре-
менность устранения необоснованных огра-
ничений, которые своим содержанием делают 
невозможным осуществления личного права. 
Ключевые слова: законодательное ограни-

чение права, лицо, право на отцовство, ма-
теринство, супруги запрет, субъект семейных 
отношений, реализация прав, правовое регу-
лирование, юридическое значение действий, 
вспомогательные репродуктивные техноло-
гии, осуществление субъективного права.

 ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂÀ Â³êòîð³ÿ Îëåêñàíäð³âíà - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, 
äîöåíò êàôåäðè Ãàëóçåâèõ ïðàâîâèõ íàóê ÊÓÏ ÍÀÍ Óêðà¿íè 

ÓÄÊ 347.625

проте здійснення окремих особистих прав, 
суб’єктами сімейних відносин обмежується 
чинним СК України, однак має практичне 
застосування та є прийнятим в іноземному 
праві, відтак носить дискусійний характер в 
умовах сьогодення. 

Роль останніх досліджень і публікацій
Науково-теоретичним підґрунтям для 

висновків і узагальнень, зроблених у цій 
праці, стали фундаментальні труди бага-
тьох вчених, зокрема, М. В. Антокольської, 
С. С. Алексєєва, Т. В. Боднар, В. І. Борисо-
ва, К. Глиняна, А. Б. Гриняк, О. В. Дзера, 
Н. А. Д’ячкова, В. Ю. Євко, Л. Ю. Ковтуно-
ва, О. О. Кот, Ю. В. Коренга, Л. В. Красиць-
ка, Н. С. Кузнєцова, В. В. Луць, Р. А. Май-
даник, О. О. Михайленко, З. В. Ромовська, 
Р. О. Стефанчук, О. О. Пунда, В. Д. Примак, 
В. І. Труба, Ю. С. Червоний, Я. М. Шевчен-
ко, С. І. Шимон та інші. 

Мета
Дослідження полягає у розробленні кон-

цепцій сучасного правового регулювання 
меж здійснення та обмежень прав суб’єктів 
сімейних відносин на батьківство, материн-
ство, встановленні та правомірному закрі-
пленні у нормативно-визначених сімейно-
правових актах України, обґрунтованих об-
межень прав.

Завданням є визначити обґрунтовані 
підходи до меж здійснення та обмеження 
права суб’єктів сімейних відносин на бать-

Постановка проблем
Своєчасність дослідження меж та обме-

жень реалізації права на батьківство, мате-
ринство за допомогою використання сучас-
них репродуктивних технологій зумовлена 
відсутністю належного правового регулю-
вання, що призводить до порушення прав 
суб’єктів сімейних відносин (учасників со-
ціальних програм з лікування безпліддя в 
Україні тощо). Репродуктивна властивість 
жінки та чоловіка значною мірою впливає 
на можливість здійснення особистих немай-
нових прав і на можливість констатувати 
фактичну наявність або відсутність таких 
прав. Право на материнство підпадає під 
особливу охорону та захист з боку держави, 
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ківство, материнство. Встановити доціль-
ність існування окремих обмежень прав на 
батьківство, материнство, виявити існуван-
ня необґрунтованих обмежень, у сімейному 
праві України, керуючись зарубіжним досві-
дом щодо меж здійснення права на батьків-
ство, материнство.

Виклад основного матеріалу
У юридичній літературі існує позиція, 

що «право на материнство або право на 
батьківство може не тільки бути обмежене, 
а й особа може бути позбавлена цих прав, 
тому можливо зробити висновок, що, як на-
слідок, цим правом особа не може володіти 
довічно[1.c.390]. Р. О. Стефанчук вказує, що 
більш вдалою є норма з «кваліфікованим 
умовчуванням щодо нижньої межі віку» для 
надання права [2.c.142]. При цьому це не є 
обмеженням можливості реалізації права, а 
сама відсутність у конкретної особи такого 
права, тобто для неї є недосяжним отриман-
ня блага бути батьком або матір’ю. У цьому 
разі можливо вести мову про обмеження 
правоздатності особи у сфері реалізації її біо-
логічних прав» [1.c.390]. 
Уникаючи чіткого визначення репро-

дуктивної функції людини, законодавець 
допускає можливість реалізації права на 
батьківство, материнство шляхом медично-
го відтворення функцій організму жінки, 
чоловіка, у разі, якщо без використання 
репродуктивних технологій стати батька-
ми не виявляється можливим. Громадяни 
України наділені досить широкими межами 
реалізації особистого немайнового права на 
батьківство (материнство). Такі межі й до-
зволяють особам самостійно обрати більш 
прийнятний для них спосіб стати батьками. 
На підтвердження цього на території 

України діють нормативно-правові акти 
України, які здійснюють регулювання від-
носин з порядку реалізації репродуктивних 
технологій. Приміром, нові репродуктивні 
технології лікування безпліддя почали ді-
яти на території України з 1987 р. відповід-
но до наказу № 669 Міністерства охорони 
здоров’я СРСР «Про розширення досвіду 
по застосуванню методу штучної інсемінації 
спермою донора за медичними показника-
ми». 

Надалі вирішення проблем безпліддя та 
реалізація права на батьківство та материн-
ство суб’єктів сімейних відносин було про-
довжено. Це ст. 123 СК України (умови ви-
значення походження дитини, народженої в 
результаті допоміжних репродуктивних тех-
нологій; ст. 20 Основ законодавства України 
про охорону здоров’я (збереження генофон-
ду народу України); ст. 47 (трансплантація 
органів та інших анатомічних матеріалів); 
Наказ МОЗ України від 09.09.2013№ 787 
«Про затвердження порядку застосування 
допоміжних репродуктивних технологій в 
Україні»; Закон України «Про транспланта-
цію органів та інших анатомічних матеріалів 
людини» від 16 липня 1999 р.; Національна 
програма планування сім’ї, затверджена Ка-
бінетом Міністрів України 1995 р.[3.c.181].
Зазначеними правовими актами затвер-

джено умови та порядок:
– застосування штучного запліднення та 

імплантації ембріона (ембріонів);
– метод інсемінації жінок спермою чоло-

віка (донора);
– трансплантація статевих залоз;
– метод екстракорпорального заплід-

нення і перенесення ембріона в порожнину 
матки.
Незважаючи на досить широкі межі 

здійснення права на материнство (батьків-
ство) за допомогою використання сучасних 
репродуктивних технологій, український 
законодавець встановлює і певні обмеження 
прав суб’єктів, які не підлягають упущенню 
та яким варто приділити особливу увагу.
Нормативно правові акти, якими здій-

снювалось надання послуг з допоміжних 
репродуктивних технологій в Україні де-
сятиріччя тому, забороняли жінці, вік якої 
перевищував 40 років, бути учасником дер-
жавної програми з штучного запліднення. 
З. В. Ромовська слушно стверджувала, що 
«юридична обґрунтованість такого обме-
ження викликає сумнівів. Це все одно, що 
заборонити народжувати дітей сорокаріч-
ним жінкам, які можуть обійтись без штуч-
ного запліднення»[4.c.191]. Тому заборона 
жінкам у віці 40 років бути учасником дер-
жавних програм з лікування безпліддя в 
Україні була такою, що порушувала право 
жінки на материнство.
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Для чоловіків, які мають намір стати 
учасником (донором) програми штучної ін-
семінації, становище залишалось схожим. 
Так, правообмежувальні конструкції ми-
нулого містилися в наказах та норматив-
но-правових актах Міністерства охорони 
здоров’я України, зокрема: «Для штучної 
інсемінації використовується сперма як чо-
ловіка, так і донора. Донором сперми мо-
жуть бути здорові чоловіки у віці 20–40 ро-
ків. Активним донором (тобто тим, хто здає 
сперму щомісячно) можна бути не більше 
трьох років» [3.c.181]. Нині особа-донор, 
перш ніж стати учасником такої програми, 
має пройти ретельне медичне обстеження. 
Якщо стан здоров’я чоловіка є задовільним, 
то його кріоконсервована сперма зберіга-
ється в межах 10 років (зі спливом вказано-
го строку використання донорської сперми 
заборонено законом).
Сперма для інсемінації добирається з 

урахуванням побажань подружжя щодо на-
ціональності, головних рис зовнішності, а 
також враховується сумісність донора з ре-
ципієнткою за групою крові та резус-факто-
ром [4.c.191]. Положення ст. 123 СК України 
встановлюють, що у разі народження жін-
кою дитини, зачатої в результаті застосуван-
ня допоміжних репродуктивних технологій, 
здійснених за письмовою згодою її чоловіка, 
він записується батьком дитини. Подружжя 
визнається батьками дитини, народженої 
дружиною після перенесення в її організм 
ембріона людини, зачатого її чоловіком та 
іншою жінкою в результаті застосування до-
поміжних репродуктивних технологій.
З аналізу викладених правових норм 

чинного сімейного законодавства випли-
ває, що донор, який, по суті, є фактичним 
(рідним по крові) батьком (матір’ю) дитини, 
обмежений у всіх особистих немайнових 
та майнових правах стосовно неї (стосовно 
другого з батьків). Особа-донор наділена 
лише одним правом, яке не породжує жод-
них обов’язків, – правом вимоги оплати за 
надання вказаної послуги.
Окрему увагу варто приділити обмежен-

ням прав, які мають місце у випадках, якщо 
зачаття дитини не може відбуватися в орга-
нізмі жінки (матері), коли остання не в змозі 
виносити самостійно дитину.

Як ішлося вище, КЗпШС України запо-
чаткував регулювання питань запліднення 
за допомогою донора – сурогатної матері. 
Такий підхід законодавця є досить іннова-
ційним (сміливим), оскільки низка зарубіж-
них держав установлює для своїх громадян 
обмеження (заборону) здійснення такого 
права. Тому ставлення до правового регу-
лювання сурогатного материнства в зару-
біжних країнах неоднозначне. У законодав-
стві Німеччини та Франції існує обмеження 
такого права (заборона) особам бути учас-
никами договору сурогатного материнства 
на території зазначених вище держав. У Ні-
меччині існує кримінальна відповідальність 
саме лікаря при проведенні такої процеду-
ри. У Канаді договір сурогатного материн-
ства не має юридичної сили. Законодавчо 
дозволено на комерційній основі викорис-
тання сурогатного виношування у більшості 
штатів США, ПАР. У Данії, Норвегії, Швей-
царії, Австралії, Ізраїлі, Іспанії дозволяєть-
ся некомерційне сурогатне материнство. 
Однак у таких державах, як Греція, Ірлан-
дія, Фінляндія, Бельгія, застосування цього 
інституту ніяк не регламентується законом 
[5.c.128]. 
Такий стан зумовлений тим, що кожна 

окремо зазначена зарубіжна держава має 
різні морально-етичні засади світосприй-
няття. Цікавим прикладом є судова спра-
ва, яка висвітлювалась у науці та практиці. 
Згідно з матеріалами судової справи, гро-
мадяни Франції уклали договір сурогатного 
материнства на території України. Після на-
родження дітей сурогатною матір’ю їм було 
видано свідоцтво про народження, а гене-
тичні батьки (іноземці) звернулися до по-
сольства Франції в Україні з метою оформ-
лення необхідних документів для вивезення 
дітей у Францію та надання їм французького 
громадянства. Проте посольство їм відмови-
ло, оскільки сурогатне материнство у Фран-
ції заборонено»[6.c.30]. Наразі така важлива 
проблема й досі позбавлена правового регу-
лювання, що призводить до порушення осо-
бистих немайнових прав і дитини, і батьків-
замовників.
Законодавство пострадянських держав, 

хоча і надає можливість застосування про-
грам сурогатного материнства для своїх 
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громадян або осіб, які перебувають на їх те-
риторії, проте містить особливості реалізації 
учасниками такого права.
Вчена О. А. Явор, досліджуючи про-

блеми регулювання сімейних відносин за 
договором сурогатного материнства за за-
конодавством Російської Федерації, дійшла 
висновків, що СК РФ у ч. 3 ст. 51 закріплює 
норму, за якою особи, які перебувають у 
шлюбі й надали письмову згоду на імплан-
тацію ембріона іншій жінці з метою виношу-
вання, можуть бути записані батьками лише 
за згодою сурогатної матері. Так, дослідник 
зауважує, що у зв’язку з прийняттям у Ро-
сії Федерального закону від 21 листопада 
2011 р. № 323-ФЗ «Про основи охорони 
здоров’я громадян у Російській Федерації», 
російський законодавець здійснив ще крок 
уперед, дозволивши цим законом особам, 
які не перебувають у шлюбі, але прожива-
ють однією сім’єю, та поодиноким жінкам 
брати участь у реалізації програми суро-
гатного материнства [5.c.130]. Такий стан 
сприяв зменшенню правообмежувальних 
конструкцій у договорі сурогатного мате-
ринства в РФ.
Українське законодавство, яке впливає 

на правове регулювання договору сурогат-
ного материнства в нашій державі, також 
установлює чіткі обмеження прав суб’єктів 
сімейних відносин. Слід наголосити, що об-
меження прав суб’єктів мають свої особли-
вості, специфіку та передбачені національ-
ним законодавством України.
Так, застосування методик допоміжних 

репродуктивних технологій та обмеження 
щодо їх застосування передбачено такими 
нормативними актами: Цивільним кодексом 
України (ст. 281, 627)[7], Сімейним кодек-
сом України (ст. 123), основами законодав-
ства України про охорону здоров’я (ст. 48) 
[7], Законом України «Про трансплантацію 
органів та інших анатомічних матеріалів 
людини» від 16 липня 1999 р.[8], Правила-
ми державної реєстрації актів цивільного 
стану (у редакції наказу Міністерства юсти-
ції України від 24 грудня 2010 р. № 3307/5 
[9], Наказ МОЗ України від 09.09.2013№ 
787 «Про затвердження порядку застосуван-
ня допоміжних репродуктивних технологій 
в Україні». 

Проаналізувавши нормативні джере-
ла, що впливають на формування окремо-
го обмеження прав суб’єктів за договором 
сурогатного материнства, в Україні було 
виявлено такі особливості. В Україні не до-
пускається оспорювання материнства біоло-
гічної матері сурогатною матір’ю, тим самим 
законодавчо встановлено перевагу право-
вого захисту біологічних батьків. О. О. Явор 
з цього приводу зазначає, що, виходячи з 
цього, «на практиці існують випадки шан-
тажу, заподіяння шкоди дитині, розкриття 
конфіденційної інформації з боку сурогатної 
матері» [5.c.129]. На думку автора, таке об-
меження є безпідставним, з одного боку, та 
свідченням того, що в Україні договірне ре-
гулювання сурогатного материнства є нео-
днозначним, з іншого боку. Постає питання 
віднесення чи не віднесення сурогатної ма-
тері до суб’єктів цивільних правовідносин. 
Виходячи із суті сімейних відносин, ця жінка 
не може бути їх суб’єктом, оскільки відсутня 
кровна спорідненість, шлюб, усиновлення, 
що є обов’язковими умовами підтверджен-
ня наявності сімейних відносин, але умовно 
можна припустити, що після реєстрації акта 
цивільного стану народження дитини і за-
пису її матір’ю вона стає суб’єктом сімейних 
правовідносин [5.c.130]. 
У науково-практичній літературі роз-

глядався приклад із судової практики із 
зазначеної проблематики. Зокрема, до 
Солом’янського районного суду м. Києва 
звернулася прокуратура в інтересах мало-
літньої дитини з позовом про внесення змін 
до актового запису про її народження відо-
мостей про батьків, оскільки дані особи не 
є її біологічними батьками. Дівчинка була 
народжена сурогатною матір’ю, яку було 
запліднено в результаті застосування до-
норського матеріалу анатомічних донорів 
жінки та чоловіка, відомості про яких уста-
новити неможливо. Суд вирішив позов за-
довольнити, зобов’язати орган реєстрації 
актів цивільного стану внести зміни до ак-
тового запису про народження шляхом ви-
ключення запису про батьків; зобов’язати 
орган опіки та піклування підготувати рі-
шення про внесення в актовий запис відо-
мостей про дитину та її батьків на підставі 
ч. 2 ст. 135 СК України. За таких умов по-
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дружжя може усиновити дитину відповідно 
до гл. 18 СК України [9.c.48]. Обмеження 
прав суб’єктів, які мають намір укласти до-
говір сурогатного материнства, установлені 
законом не чітко та, як правило, існують у 
вигляді заборон. Такі обмеження (заборо-
ни) варто виділити та приділити їм окрему 
увагу. 
Стороною-замовником за договором су-

рогатного материнства обмежена у праві 
жінка, яка за медичними показниками (ста-
ном здоров’я) здатна сама виносити та наро-
дити дитину. Сурогатне материнство засто-
совується, якщо виношування і народження 
дитини дружиною фізіологічно неможливо 
або пов’язане з ризиком для її життя і (або) 
життя дитини [10.c.48]. Тому пріоритетною 
метою укладення договору сурогатного ма-
теринства є подолання безпліддя. 
Вчена Ю. В. Коренга також справедливо 

стверджує: «Жінкам, які мають можливість 
дітонародження, проте бажають скориста-
тися послугами сурогатної матері, мотивую-
чи це власною зайнятістю або не бажаючи за-
вдавати собі незручностей протягом дев’яти 
місяців вагітності, не надається право на ре-
алізацію програм сурогатного материнства, 
основна мета якого – подолання безпліддя» 
(визначено в «Інструкції про порядок за-
стосування допоміжних репродуктивних 
технологій» № 787 від 09.09.2013) [11.c.48]. 
Отже, жінка, яка здатна до дітонародження, 
не може бути стороною (замовником) за до-
говором сурогатного материнства.
Відповідно пропонується запровадити до 

окремого обмеження, запозиченого зі змісту 
ч. 1 ст. 211 СК України, що («Усиновлювачем 
дитини може бути повнолітня дієздатна осо-
ба віком не молодша двадцяти одного року, 
за винятком, коли усиновлювач є родичем 
дитини»), сурогатною матір’ю у договорі не 
може бути жінка, що не досягла двадцяти 
одного року, або жінка, яка позбавлена чи 
обмежена у дієздатності, перебуває на облі-
ку або на лікуванні у психоневрологічному 
чи наркологічному диспансері, зловживає 
спиртними напоями або наркотичними за-
собами тощо. 
І. Я. Верес стверджує, що необхідно 

передбачити конкретні вікові обмеження 
щодо сурогатної матері. У проекті Закону 

України «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України (щодо обмежень 
у використанні допоміжних репродуктив-
них технологій)», що пройшов перше чи-
тання, запропоновано ст. 48 Закону Укра-
їни «Основи законодавства України про 
охорону здоров’я» доповнити частиною тре-
тьою такого змісту: «Вік повнолітньої жінки, 
щодо якої застосовується штучне запліднен-
ня та імплементація ембріона, не повинен 
перевищувати 49 років на день перенесен-
ня ембріонів. У виключних випадках вікове 
обмеження може бути збільшено на підставі 
висновку комісії, утвореної органом цен-
тральної виконавчої влади у сфері охорони 
здоров’я» [9.c.29]. 
Вбачається, що таке доповнення зако-

нодавства є зайвим та обтяжливим. Крім 
того, право загалом намагається позбав-
лятися встановлення чітких вікових меж, 
особливо, коли йдеться про право особи 
на материнство. Законодавець штучно під-
вищив вік, з якого особи можуть уклада-
ти даний вид договору, з метою того, щоб 
жінки, які беруть участь у програмі суро-
гатного материнства, мали певний досвід 
з виношування та народження дітей. Крім 
того, свідомо та відповідально ставились до 
виконання істотних умов договору сурогат-
ного материнства. «Порядком застосування 
допоміжних репродуктивних технологій» 
№ 787 від 09.09.2013 року установлено за-
борону, що не може бути стороною догово-
ру (сурогатною матір’ю) жінка, яка не має 
своїх здорових дітей. Отже, жінки, які мали 
досвід з виношування та народження влас-
них дітей та з якихось причин народжували 
дітей з фізіологічними чи психічними ва-
дами здоров’я, не можуть бути сурогатною 
матір’ю за договором. 
Наступне обмеження права полягає в 

тому, що вступати у договірні відносини, 
об’єктом яких є надання послуги із сурогат-
ного материнства, не мають право іноземці, 
які між собою перебувають в одностатевому 
шлюбі, який вони уклали за законодавством 
іноземної держави, громадянами якої вони 
є. Адже українське законодавство ніколи не 
визнавало одностатевих шлюбів, такі шлю-
би суперечать морально-етичним засадам 
українського суспільства, тому і на зако-
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нодавчому рівні встановлюється заборона 
щодо укладення договору сурогатного ма-
теринства одностатевими подружніми пара-
ми. 
Існує обмеження прав, яке встановлю-

ється щодо осіб, які за договором виступають 
донором генетичного матеріалу. Сутність 
вказаного вище обмеження полягає в на-
ступному. Так, наприклад, у США на сьогод-
ні досить розвиненими є правові основи су-
рогатного материнства у світі. Спираючись 
на багаторічний досвід та судову практику в 
цьому напрямі, виділяються такі види суро-
гатного материнства взагалі, як: традиційне 
сурогатне материнство – спосіб, заснований 
на згоді між майбутніми батьками дитини та 
жінкою, яка погодилася на штучне заплід-
нення її яйцеклітини спермою майбутнього 
батька дитини. У більшості штатів батьків-
ські права майбутня мати дитини отримує 
після процедури усиновлення (удочерін-
ня); сурогатна вагітність – спосіб, при яко-
му згода між майбутніми батьками дитини 
і жінкою, згідною на імплантацію ембріона, 
заснована на зачатті з використанням яйце-
клітини та сперми майбутніх батьків; донор-
ська сурогатна вагітність – спосіб, відповідно 
до якого згода між майбутніми батьками і 
жінкою, яка погодилася на імплантацію і ви-
ношування дитини, полягає у зачатті з ви-
користанням яйцеклітини донора (зазвичай 
анонімного) і сперми майбутнього батька чи 
донора [12.c.71].
В Україні такий вид сурогатного мате-

ринства – під законодавчою забороною, і 
суб’єкти програми сурогатного материнства 
обмежені у праві на його застосування. До-
звіл набули лише такі види, як: сурогатна 
вагітність (у випадку використання гене-
тичного матеріалу обох з подружжя) та до-
норська сурогатна вагітність (у випадку ви-
користання генетичного матеріалу одного 
з подружжя). Норми Наказу МОЗ України 
від 09.09.2013№ 787 п. 6.1 «Порядку за-
стосування допоміжних репродуктивних 
технологій в Україні» визначають, що по-
дружжя (або один з майбутніх батьків), в ін-
тересах якого здійснюється сурогатне мате-
ринство, повинні мати генетичний зв’язок з 
дитиною, тобто це положення надало право 
використовувати для проведення процеду-

ри штучного запліднення сурогатної матері 
донорські гамети (жіночі або чоловічі). 
А от вид традиційного сурогатного ма-

теринства в Україні, відповідно до тих змін, 
які визначені в «Порядку застосування до-
поміжних репродуктивних технологій в 
Україні», – під забороною. Адже багато ав-
торів робить акцент на тому, що у процесі 
виношування вагітності між матір’ю та ди-
тиною виникає біологічний зв’язок, а якщо 
використовується метод традиційного суро-
гатного материнства, то ще й генетичний 
зв’язок. 
Вчені, які досліджували проблеми за-

стосування обмежень в іноземному праві, 
пропонують використати подібні право-
обмежувальні конструкції в договорі суро-
гатного материнства в Україні. Основною 
метою адаптації вітчизняного законодав-
ства (у сфері регулювання договірних від-
носин сурогатного материнства) до міжна-
родного є те, що, обмеживши права одних 
осіб, можна захисти права інших менш за-
хищених сторін договору (новонароджену 
дитину, «слабку» сторону договору – суро-
гатну матір). Прикладом у даній ситуації 
може бути випадок, коли українське за-
конодавство фактично не може змусити 
замовників/замовника прийняти дитину 
в тому разі, якщо вони вирішили відмови-
тись від неї, тому насамперед страждають 
діти, які залишились без батьківського пі-
клування. 
На думку Ю. В. Коренги, необхідно до-

повнити положення чинного сімейного 
законодавства, встановивши в низці його 
положень заборону щодо відмови генетич-
них батьків (батька або матері) від запису їх 
батьками дитини, народженої сурогатною 
матір’ю [11.c.121]. В іншому випадку інте-
реси новонародженої дитини не будуть за-
хищені належним чином, адже виникає си-
туація, коли сурогатна мати готова передати 
дитину батькам-замовникам, а такі особи не 
бажають стати батьками. У результаті дити-
на залишається сиротою. Складається ситу-
ація, за якої обмежуються особисті немай-
нові права дітей, гарантовані Конституцією 
України, СК України: право на життя та ви-
ховання в сім’ї, право знати своїх батьків, та 
інші необхідні дитині права.
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Важливим залишається встановлення за-
борони щодо розірвання договору сурогат-
ного материнства за ініціативою подружжя-
замовників після настання вагітності суро-
гатної матері. Такий підхід зумовлений тим, 
що й досі спірним залишається питання, «на 
якій стадії свого розвитку людський ембріон 
чи плід стає життєздатним» [13.c.215] та ви-
значається як людина, право на життя якої 
гарантується державою. 
Разом з тим обмеження розірвання до-

говору сурогатного материнства за ініціа-
тивою подружжя-замовників після настан-
ня вагітності сурогатної матері нормативно 
встановлено у більшості законодавчих актів 
США, які регулюють такі правовідносини. 
Тому вбачається, що і в українському за-
конодавстві для захисту прав і законних 
інтересів дитини та сурогатної матері має 
існувати заборона щодо розірвання догово-
ру сурогатного материнства (як у випадку 
порушення, так і у випадку добросовісного 
виконання договору сурогатною матір’ю) за 
ініціативою подружжя-замовників після на-
стання вагітності сурогатної матері [12.c.71]. 
Без такого обмеження подружжя буде менш 
зобов’язаною стороною, ніж сурогатна мати. 
Замовники не відчуватимуть відповідаль-
ності за виношування дитини. Вони пови-
нні чітко уявляти наслідки своїх дій перед 
укладенням договору. Таке обмеження, на 
мою думку, знизить ризик легковажного 
ставлення до укладення договору з боку за-
мовників [12.c.72] . З викладеного випливає, 
що деякі обмеження, які містяться в актах 
чинного законодавства України, є необґрун-
тованими. Крім того, додаткового занепо-
коєння викликає й факт упущення деяких 
обмежень, які широко застосовуються до 
сторін договору сурогатного материнства в 
іноземному законодавстві, однак не врахо-
вані законодавством України. 
На підтвердження такої думки слід звер-

нутися до позиції науковця О. А. Явор, яка 
наголошувала, що «нерозумні заборони іс-
тотно обмежують права тих людей, які хо-
чуть стати батьками за допомогою репродук-
тивних технологій, породжують “репродук-
тивний” туризм»[5.c.132]. Тобто відсутність 
чіткого правового впливу на формування 
обмежень у праві є причиною порушення 

прав і сурогатних матерів, і потенційних 
батьків – замовників.
Певну увагу слід приділити правовому 

регулюванні поняття та значенню «позбав-
лення можливості здійснення репродук-
тивної функції», а тому пріоритетним є пи-
тання щодо включення до нього повного 
позбавлення репродуктивної функції або 
часткове обмеження здатності до репродук-
тивної функції чоловіка або жінки. Великий 
тлумачний словник сучасної української 
мови під терміном «обмеження» визначає, 
по-перше, правила, що звужують певні 
права, і по-друге, звуження благ певними 
умовами, визначення, окреслення певних 
меж [14.c.643]. У той час як позбавлення 
тлумачиться, як втрата будь-чого [14.c.833]. 
Тобто відповідно до здійснюваних мною до-
сліджень, це втрата репродуктивної власти-
вості організму, його здатності до дітонаро-
дження.
Так, О. О. Пунда зазначає що, з одно-

го боку, термін, використаний у ст. 49, 50 
СК України, необхідно розуміти як повне 
позбавлення права на материнство або 
батьківство, що, пов’язане з особливістю ре-
продуктивної функції організму. Дослідник 
стверджує, що вплинувши на організм лю-
дини з цією метою і повністю позбавивши 
її біологічної репродуктивної функції, по-
вернути її неможливо, а отже, такий суб’єкт 
права буде позбавлений здатності отримати 
благо материнства або батьківства [1.c.391]. 
З іншого боку, позбавлення здатності до на-
родження дитини може мати й тимчасовий 
характер, тобто протягом певного періоду 
в часі особа не здатна до дітонародження. 
У такому ж випадку не слід вести мову про 
обмеження права на батьківство, материн-
ство.
Положення ст. 49 Основ законодавства 

України про охорону здоров’я, регламенту-
ючи правовий режим застосування методів 
стерилізації, дає відповідь на питання, чим 
може бути викликано позбавлення (обме-
ження) репродуктивної функції організму 
людини. Зокрема, зазначено, що застосу-
вання цих методів можливе лише за влас-
ним бажанням або добровільною згодою 
пацієнта в акредитованих закладах охорони 
здоров’я, за медичними показаннями, що 
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встановлені МОЗ України. Ця правова нор-
ма регулює порядок добровільної стериліза-
ції особи, проте такі методи можуть бути за-
стосовані до особи й у примусовому поряд-
ку, тобто можуть бути засобом позбавлення 
(обмеження) репродуктивних прав [1.c.391]. 
Звідси, якщо випадки добровільної стерилі-
зації жінки, чоловіка залишаються, на жаль, 
непоодинокими, то коли йдеться про при-
мусову стерилізацію, застосування її мож-
ливе лише у випадках, установлених зако-
ном (наприклад, за ситуації, коли врятувати 
життя жінки під час пологів можливо лише 
шляхом проведення примусової стериліза-
ції тощо). Застосування примусової стери-
лізації як міри покарання за протиправні, 
злочинні діяння за законодавством не ви-
дається можливим, виходячи з конституцій-
них засад українського суспільства, однак 
іноземному праву відоме застосування при-
мусової стерилізації як міри покарання за 
кримінальні злочини.
Штучне запліднення дружини може 

бути проведено з використанням біологіч-
ного матеріалу (репродуктивних клітин), 
що походять від її чоловіка або від будь-
якого іншого донора [1.c.393]. Звідси, у разі 
здійснення процедури штучного запліднен-
ня першим способом, чоловік є біологічним 
батьком народженій дитині, незважаючи 
на реалізацію штучним шляхом свого при-
родного права на батьківство. На відміну від 
першого випадку, у другому чоловік біоло-
гічним (рідним по крові) батьком для наро-
дженої дитини не є, тому набуває лише «со-
ціальних» батьківських прав.
У юридичній літературі порушувалися 

проблеми «соціального батьківства». Фак-
тично, у такому разі йдеться про реаліза-
цію особою свого права на сім’ю та права на 
особисте життя, однак це вже не біологічні 
права. Вони більшою мірою пов’язані із со-
ціальним буттям особи. Використання мож-
ливості набуття права батька не на основі 
біологічної спорідненості тягне за собою і 
визначений законодавцем обов’язок визна-
чати походження дитини від себе та забо-
рону оспорювати таке штучне батьківство 
[1.c.393]. З висновку автора випливає, що 
сімейне законодавство установлює додатко-
ве обмеження, що існує у вигляді заборони, 

щодо оспорювання (невизнання) батьків-
ства у разі штучного застосування до жінки 
(дружини) біологічного матеріалу іншого 
чоловіка-донора.

Висновки
Підсумовуючи викладене, слід зазна-

чити, що здебільшого обмеження права на 
материнство, батьківство встановлюються 
не лише актами цивільного, сімейного за-
конодавства, а й спеціальними актами, ре-
комендаційними (медичного призначення), 
що регулюють порядок реалізації репродук-
тивних технологій, таких як Закон Украї-
ни «Про трансплантацію органів та інших 
анатомічних матеріалів людини», . Наказ 
МОЗ України «Про Порядок застосування 
допоміжних репродуктивних технологій» 
№ 787 від 09.09.2013 року, та ін. Сьогодні ж 
застосування репродуктивних технологій 
є загалом одним із видів медичної допомо-
ги, способом подолання безпліддя та допо-
магає реалізувати особисте право особи на 
батьківство, материнство, шляхом прийнят-
тя особою самостійних рішень, щодо свого 
власного здоров’я, разом з тим слугує право-
вою формою вирішення демографічної кри-
зи в державі.
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АНОТАЦІЯ 
У статті досліджуються діючі в чинному 

сімейному законодавстві України обмеження 
права на батьківство, материнство, їх осо-
бливості, специфіка. Пропонується засто-
сування іноземного досвіду, з приводу розши-
рення меж здійснення права на батьківство, 
материнство. Зосереджується особлива увага 
на доцільності усунення необґрунтованих об-
межень які своїм змістом унеможливлюють 
здійснення особистого права.
Ключові слова. Законодавче обмеження 

права, особа, право на батьківство, материн-
ство, подружжя, заборона, суб’єкти сімейних 
відносин, реалізація прав, правове регулюван-
ня, юридичне значення дій, допоміжні репро-
дуктивні технології, здійснення суб’єктивного 
права.

SUMMARY 
In the article the operating in the current 

domestic legislation of Ukraine limits of right 
are probed on paternity, maternity, their features, 
specifi c. Application of foreign experience is offered, 
concerning expansion of limits of realization of 
right on paternity, maternity. The special attention 
is concentrated on expedience of removal of 
groundless limitations which by the maintenance do 
impossible realization of the personal right.

Keywords. Legislative limit of right, person, 
right, on paternity, maternity, married couples, 
prohibition, subjects of domestic relations, 
realization of rights, legal adjusting, legal value of 
actions, auxiliary genesial technologies, realizations 
of equitable right
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ÏÎÄÑÓÄÍÎÑÒÜ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÕ ÄÅË: ÏÎÍßÒÈÅ, 
ÂÈÄÛ, ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÎÅ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ

Статья посвящена исследованию под-
судности гражданских дел в соответствии с 
гражданским процессуальным законодатель-
ством Украины. Анализируются различные 
подходы к определению понятия «подсуд-
ность», представленные в науке. Определяет-
ся сфера реализации понятия «подсудность», 
а также его структура. Обосновывается раз-
деление подсудности на виды, а также рассма-
триваются особенности каждого из выделен-
ных видов. Рассматриваются перспективы 
реформирования института подсудности 
гражданских дел.
Ключевые слова: подсудность, родовая 

подсудность, территориальная подсудность, 
функциональная подсудность.

 Õèêìåò Àëîâñàò îãëû Äæàâàäîâ - êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê,  íàó÷íûé 
ñîòðóäíèê Èíñòèòóòà ãîñóäàðñòâà è ïðàâà  èì. Â.Ì.Êîðåöêîãî ÍÀÍ Óêðàèíû

Согласно ч. 1 ст. 6 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, каждый 
в случае спора о его гражданских правах и 
обязанностях имеет право на справедливое 
и публичное разбирательство дела в разум-
ный  срок независимым и беспристрастным 
судом, созданным на основании закона.
В соответствии с ч. 2 ст. 124 Конституции 

Украины юрисдикция судов распространя-
ется на какой-либо юридический спор и ка-
кое-либо уголовное обвинение.
Ст. 8 Закона Украины «О судоустройстве 

и статусе судей» гарантирует, что никто не 
может быть лишен права на рассмотрение 
его дела в суде, к подсудности которого оно 
отнесено процессуальным законом.
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 309 ГПК 

Украины рассмотрение дела неполномоч-
ным судом является основанием для отмены 
судебного решения судом апелляционной 
инстанции.
Таким образом, в нормы действующего 

законодательства дают основания утверж-
дать, что подсудность представляет собой 
комплекс важнейших процессуальных пра-
вил, соблюдение которых является непре-
менным условием правосудности судебного 
решения. Значимость данного института 
подчеркивает актуальность установления 
наиболее рациональных процессуальных 
правил подсудности.
Вопросы подсудности гражданских дел 

рассматриваются в работах таких авто-
ров, как Н. М. Бессараб, Т. И. Дузинкевич, 
Т. П. Ерохина, А. Н. Ефимов, А. П. Задо-

Проблематика формирования опти-
мальных правил гражданского судопроиз-
водства не теряет своей актуальности. Сре-
ди множества тем, интересующих юристов, 
значительное место занимает рационализа-
ция правил определения подсудности граж-
данских дел. Именно в институте подсудно-
сти находят непосредственное воплощение 
вопросы эффективности и доступности су-
допроизводства. Ввиду того, что институт 
подсудности действует на начальных стади-
ях судопроизводства, совершенствование 
правил подсудности гражданских дел спо-
собна оказать существенное влияние на уро-
вень реализации целей судопроизводства, 
сокращение его затратности как для отдель-
ных пользователей, так и для государства в 
целом.
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рожная, Е. В. Кузнецова, Н. В. Михальская 
и других ученых. В то же время не все про-
блемы нашли окончательное разрешение. 
Так, весьма дискуссионным остается вопрос 
соотношения категорий «подсудность», 
«подведомственность» и «юрисдикция». От-
сутствует в науке единство по поводу видов 
подсудности. Разнятся оценки тех или иных 
правил определения подсудности. Поэтому 
целью этой статьи является исследование 
понятия, видов и отдельных правил подсуд-
ности в отечественном гражданском процес-
суальном праве.
В науке нет единства относительно опре-

деления понятия подсудности. Некоторые 
авторы, определяя значение этого термина, 
принимают за основу категорию компетен-
ции [1, с. 114, 2, с. 369].
Другие раскрывают подсудность как 

свойство самого судебного дела [3, с. 105, 4, 
с. 88, 5, с. 201].
Третьи подчеркивают направленность 

этого понятия на размежевание компетен-
ции между судами [6, с. 48, 7 с. 227, 8, с. 7 
– 8].
Представлен также взгляд, раскрываю-

щий понятие подсудности через совокуп-
ность судебных дел, принадлежность дела 
суду [9, с. 110, 10, с. 65].
Есть определения, исходящие из того, 

что подсудность – это отношение между 
юридическим делом и судом [11, с. 130].
Во всем многообразии предложенных 

в науке определений мы считаем нужным 
поддержать тех авторов, которые отмеча-
ют комплексный характер понятия «под-
судность». Например, Г. П. Тимченко под-
черкивает, что размежевание как действие 
связано с подсудностью, однако оно не по-
зволяет увидеть ее сущность. Кроме того, 
свойство дел есть признак неизменный, а 
подсудность может испытывать изменения, 
а рассмотрение подсудности как отнесения 
дел к компетенцию того или иного суда едва 
ли может объяснить, почему именно дан-
ный, конкретный суд должен рассматривать 
дело по первой инстанции, а не какой-либо 
иной суд [12, с. 149]. Аналогичное мнение 
высказано в работах Т. И. Дузинкевича [13, 
с. 16], Е. В. Кузнецовой [14, с. 7] и ряда дру-
гих авторов.

Подобные взгляды, отображающие 
объемное понятие подсудности, пред-
ставляются нам более соответствующими 
его действительному смыслу ввиду много-
функциональности его назначения. Под-
судность отображает ряд взаимосвязанных 
аспектов: круг дел, отнесенных к ведению 
определенного суда; компетенцию опре-
деленного суда по рассмотрению и разре-
шению тех или иных вопросов; распреде-
ление всего многообразия судебных функ-
ций, имеющих место в ходе производства 
по делу, между судами различных инстан-
ций; установление соответствия между пра-
вовым вопросом и судом, уполномоченным 
его разрешать; пространственную органи-
зацию работы судебной системы; формиро-
вание территориальных судебных округов 
и т.д. Поэтому мы считаем, что подсудность 
следует рассматривать как элемент форми-
рования отраслевой структуры судебной 
юрисдикции, призванный отобразить пра-
вила определения круга правовых вопро-
сов, относимых к ведению того или иного 
суда в пределах отдельной ветви судебной 
системы.
Важной чертой, формирующей содержа-

ние подсудности, является сфера реализа-
ции этого понятия.
Некоторые ученые полагают возмож-

ным применять термин «подсудность» ис-
ключительно к судам первой инстанции [7, 
с. 6 – 7, 13, с. 7, 14, с. 177 – 178, 15, с. 101]. 
Законодательство не дает однозначных ос-
нований для подтверждения указанного 
подхода ибо не содержит определения тер-
мина «подсудность», а также в силу того, что 
соответствующие нормы рассредоточены в 
ГПК Украины. В то же время, сходное тол-
кование представлено и в Постановлении 
Пленума Высшего специализированного 
суда Украины по рассмотрению граждан-
ских и уголовных дел «О некоторых вопро-
сах юрисдикции общих судов и определе-
ния подсудности гражданских дел» № 3 от 1 
марта 2013 г. В п. 2 указанного Постановле-
ния среди прочего говорится о том, что под-
судность определяет круг гражданских дел 
по спорам, разрешение которых относится 
к полномочиям конкретного суда первой 
инстанции (статьи 108 – 114 ГПК) [16].
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Иная позиция заключается в исполь-
зовании понятия подсудности также и для 
установления круга дел, отнесенных к веде-
нию судов вышестоящих инстанций. Кри-
тикуя ограничение сферы применения по-
нятия «подсудность» судами первой инстан-
ции, М. С. Галиев подчеркивает, что такой 
подход не в полной мере раскрывает сущ-
ность подсудности в гражданском процессе 
и, более того, ее роль и место в гражданском 
процессуальном праве и, тем самым, ограни-
чивает право на судебную защиту [17, с. 45].
Чтобы сформировать свою позицию в 

этом вопросе, обратимся к вопросу видов 
подсудности, так как объем понятия подсуд-
ность в значительной мере раскрывается в 
процессуальной доктрине через выделение 
ее видов.
Так, по мнению Г. П. Тимченко, деле-

ние подсудности на два вида – родовую и 
территориальную – стало в науке традици-
онным [11, с. 150]. Другие авторы утверж-
дают о существовании наряду с родовой и 
территориальной такого вида подсудности, 
как функциональная подсудность [18, с. 167, 
19, с. 98]. 
Т. П. Ерохиной предлагается класси-

фикация подсудности гражданских дел на 
виды производить по субъективному (по 
лицам, обращающимся за защитой нару-
шенного права или охраняемого законом 
интереса) и объективному критерию (по 
объекту защиты), в соответствии с которы-
ми выделены два основных вида подсудно-
сти – субъективная и объективная [7, с. 7].
Некоторые ученые говорят о существо-

вании предметной подсудности. Например, 
Н. Н. Бессараб обосновано утверждение о 
необходимости выделения относительно 
гражданских дел отдельного вида подсуд-
ности – предметной подсудности [20, с. 4]. 
При этом автор указанного исследования в 
среди видов подсудности не упоминает ро-
довую подсудность.
Для установления сферы распростране-

ния понятия подсудности и ее видов, обра-
тимся к разнообразию тех явлений, кото-
рые должно отобразить это понятие. Так, 
не подлежит сомнению, что необходимо 
установить правила, по которым рассмотре-
ние дела по первой инстанции отнесено к 

предмету ведения одного из нескольких су-
дов одного и того же звена, отличающегося 
территорией действия. Также соответству-
ющие правила призваны ограничить судеб-
ные округа. Этот вид подсудности получил 
название территориальной. Целесообраз-
ность его обособления не вызывает сомне-
ний и не оспаривается в науке.
Также существует объективная необхо-

димость распределения компетенции по 
рассмотрению и разрешению разнообраз-
ных правовых вопросов, возникающих в 
процессе развития процессуального право-
отношения между судами различного уров-
ня. Современное судопроизводство пред-
усматривает различные виды пересмотра 
судебных актов. Соответственно, в процес-
се судебного рассмотрения одного дела на 
судебную систему возлагаются различные 
функции: разрешения по существу; раз-
личные способы пересмотра; разрешения 
побочных вопросов, возникающих по ходу 
дела и после окончательного его разреше-
ния (например, в ходе исполнительного 
производства). Для полноценного обеспе-
чения правосудности судебной деятельно-
сти создается инстанционная система су-
дебных учреждений. Распределение между 
ними правовых вопросов, установление 
связи между судом и тем или иным вопро-
сом, возникающим в ходе развития процес-
суального правоотношения, также входит в 
понятие подсудности и нуждается в соответ-
ствующем обособлении.
По нашему мнению, что в данном слу-

чае речь идет об установлении связи между 
уровнем суда и реализацией различных су-
дебных функций в процессе отправления 
правосудия. Поэтому наиболее подходящим 
для этого вида подсудности видится нам на-
звание функциональная подсудность. При 
этом следует обратить внимание на толкова-
ние понятия функциональной подсудности в 
гражданском процессуальном законодатель-
стве Германии, предложенное в исследова-
нии А. Г. Давтян. Функциональная подсуд-
ность (die funktionelle Zustandigkeit) служит 
распределению функций по осуществле-
нию правосудия среди судебных органов 
по одному и тому же делу и включает: круг 
полномочий судей, рехтспфлегеров и су-
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дебных исполнителей; круг полномочий 
председателя в коллегиальных судах; круг 
полномочий судов различных инстанций 
[21, с. 11]. Отличительным моментом этого 
понятия является указание на то, что речь 
идет о распределении функций по одному 
и тому же делу.
Однако, ряд авторов выделяет та-

кой вид подсудности, как инстанционная 
подсудность. Например, Н. Е. Керноз и 
Т. В. Бердник полагают, что инстанци-
онная подсудность определяет компетен-
цию отдельных звеньев судебной системы 
Украины на основании выполняемых ими 
инстанций [22, с. 161]. Нам же выделение 
этого вида подсудности видится излиш-
ними и противоречивым. Несмотря на то, 
что функциональная подсудность непо-
средственно касается функций различных 
судебных инстанций, замена ее понятием 
инстанционной подсудности представ-
ляется неверной. Судебная инстанция 
характеризуется компетенцией, а не под-
судностью. Так, например, к компетенции 
местного суда отнесено рассмотрение и раз-
решение ряда вопросов, возникающих в 
процессе исполнения судебных решений. 
Именно функция, а не судебная инстанция, 
является основанием определения подсуд-
ности правового вопроса (дела) суду той или 
иной инстанции.
Значительной мерой отождествление 

инстанционной и функциональной подсуд-
ности обусловлено четким соответствием 
между судебной инстанцией и реализуемы-
ми ею функциями в отечественном граждан-
ском процессе. Если же обратиться к опыту 
других государств, для которых такое един-
ство не характерно, нетрудно убедиться в 
том, что инстанционное строение судебной 
системы и реализация различных судебных 
функций может существенно отличатся.
Относительно соотношения предметной 

и родовой подсудности, то, мы полагаем, 
речь идет об использовании различных тер-
минов для отображения круга дел, состав-
ляющий предмет ведения конкретного суда 
по рассмотрению дел по первой инстанции. 
Заметим, что на данный момент в соответ-
ствии с действующим гражданским процес-
суальным законодательством проблема уста-

новления суда, компетентного рассматри-
вать то или иное дело по первой инстанции, 
решена весьма удачно, так как рассмотрение 
всех гражданских дел по первой инстанции 
отнесено к компетенции местных судов. В 
таком случае практической необходимости 
в родовой подсудности (либо предметной) 
нет. Однако, это вовсе не значит, что поня-
тие родовой подсудности является излиш-
ним. Так, во многих государствах действует 
более сложная судебная система и рассмо-
трение различных категорий гражданских 
дел по первой инстанции в зависимости от 
их рода, предмета, отнесено к подсудности 
различных судебных органов. Аналогичная 
ситуация имеет место в административном 
судопроизводстве Украины.
Для отображения соответствующего 

вида подсудности по нашему мнению, пред-
почтительней использовать устоявшийся в 
науке термин «родовая подсудность», заме-
на которого на предметную подсудность не 
вносит нового, добавляя лишь терминоло-
гическую неопределенность.
Родовая подсудность получает в науке 

множество замечаний. При этом в крити-
ке родовой подсудности следует различать 
два аспекта. Первый, связанный с указани-
ем на нецелесообразность родовой подсуд-
ности как таковой, представляется нам не-
конструктивным, так как в данном случае 
выделение видового понятия происходит 
на основании своеобразного критерия, не 
совпадающему с основаниями обособления 
предметной и функциональной подсудно-
сти.
Второй же аспект, связанный с крити-

кой конкретных правил определения ро-
довой подсудности, их сложностью и запу-
танностью в некоторых правовых поряд-
ках, заслуживает пристального внимания. 
Действующий на данный момент в законо-
дательстве Украины подход, в соответствии 
с которым правило родовой подсудности 
максимально упрощено и стандартизирова-
но, представляется оптимальным. Поэтому 
замечания зарубежных авторов о целесоо-
бразности подобного подхода, его значении 
для построения сбалансированной инстан-
ционной судебной системы, повышения до-
ступности правосудия для граждан следует 
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воспринять как аргумент, свидетельствую-
щий в пользу качества действующего отече-
ственного законодательства.
Таким образом, среди всего многооб-

разия представленных в науке мнений о 
видах подсудности, мы полагаем наиболее 
обоснованным взгляд, выделяющий терри-
ториальную, функциональную и родовую 
подсудность. При этом в современном отече-
ственном законодательстве актуальны такие 
виды, как территориальная и функциональ-
ная подсудность. Правила же родовой под-
судности максимально упрощены и объеди-
нены с функциональной подсудностью, что 
делает их практически невостребованными 
на данном этапе развития отечественного 
гражданского процессуального права. Соот-
ветственно, по нашему мнению, сфера при-
менения понятия «подсудность» не огра-
ничивается судами первой инстанции. Ис-
пользование этой категории целесообразно 
и для установления круга правовых вопро-
сов, отнесенных к ведению судов различ-
ного уровня, так как необходимость в этом 
существует.
На сегодняшний же день в законода-

тельстве нормы, регулирующие подсуд-
ность, размещены в различных разделах 
ГПК Украины. Так, в ст. 107 главы 1 разде-
ла 3 «Исковое производство» ГПК Украины 
содержится правило, устанавливающее ро-
довую подсудность и функциональную под-
судность в части, касающейся суда первой 
инстанции. Все иные нормы данной главы 
регулируют различные правила террито-
риальной подсудности. В свою очередь, 
нормы, устанавливающие подсудность дел, 
подлежащих пересмотру, содержатся в раз-
делах кодекса, посвященных соответствую-
щим видам пересмотра.
В Проекте Закона о внесении измене-

ний в Хозяйственный процессуальный ко-
декс Украины, Гражданский процессуаль-
ный кодекс Украины, Кодекс администра-
тивного судопроизводства Украины и дру-
гие законодательные акты № 6232 (далее 
– проект № 6232) [23] институт подсудности 
предлагается кардинально реформировать. 
Проект№ 6232 содержит главу 2 Общей 
части кодекса, объединяющую в себе боль-
шинство норм, регулирующих вопросы под-

судности. Однако, термин «подсудность» ис-
пользуется в Проекте весьма ограниченно, 
в то же время широко используется катего-
рия «юрисдикция». Понятие «подсудность» 
в соответствии с буквальным толкованием 
перспективного законодательства впредь 
планируется распространить только на тер-
риториальную юрисдикцию (подсудность).
Ст. 20 Проекта № 6232 предусматрива-

ет общий объем гражданской юрисдикции 
и определяет виды производств, устанавли-
вая правила отнесения гражданского дела к 
тому или иному виду производства. Видимо, 
собственно, в распределении всего массива 
гражданских дел, подведомственных суду 
общей юрисдикции, по видам производства 
и усматривается предметная юрисдикция. 
При этом указание на виды судопроизвод-
ства весьма схематично и требует конкрети-
зации, которая и производится в дальней-
шем в соответствующих статьях проекта 
ГПК, устанавливающих сферу применения 
приказного, упрощенного и особого произ-
водств.
Подобный подход не представляется 

конструктивным, так как проблема разделе-
ния судопроизводства на виды представля-
ет собой качественно иной вопрос, чем под-
судность гражданских дел. Не устанавливая 
связи между определенным кругом дел и 
конкретным судом, разделение граждан-
ского судопроизводства на виды непосред-
ственно связано с определением того или 
иного порядка судопроизводства.
Далее установлена подсудность судам 

дел об обжаловании решений третейских 
судов, о выдаче исполнительных листов на 
принудительное исполнение решений тре-
тейских судов, об оспаривании решений 
международного коммерческого арбитра-
жа, иностранного суда. Также в контексте 
предметной и субъектной юрисдикции речь 
идет о рассмотрении нескольких связанных 
между собой требований, о праве сторон на 
передачу спора на рассмотрение третейско-
го суда, праве сторон на передачу спора на 
рассмотрение иностранного суда.
Таким образом, анализ норм, отнесен-

ных проектом к параграфу «Предметная и 
субъектная юрисдикция» Проекта № 6232, 
приводит нас к выводу о том, что они ре-
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гулируют то правовое явление, которое 
традиционно в отечественной науке граж-
данского процесса отображалось понятием 
подведомственности судов общей юрис-
дикции.
Параграф 2 Главы 2 Проекта № 6232 по-

священ инстанционной юрисдикции. Уста-
новлено общее правило, в соответствии с 
которым все дела, подлежащие разрешению 
в порядке гражданского судопроизводства, 
рассматриваются местными общими судами 
как судами первой инстанции. Также пред-
усмотрен перечень дел, которые рассматри-
ваются апелляционными судами как судами 
первой инстанции. Функции апелляционно-
го пересмотра разделены между апелляци-
онными судами и Верховным Судом Украи-
ны, в то время как кассационным судом на-
зван только Верховный Суд Украины.
Таким образом, Проект № 6232 объ-

единил функциональную и родовую подсуд-
ность под названием инстанционной юрис-
дикции. При установлении таких правил, 
как предусмотрено в Проекте № 6232, ак-
туализируется проблема родовой подсудно-
сти, так как предлагается отступить от дей-
ствующего на сегодняшний день правила 
отнесения функции рассмотрения всех без 
исключения гражданских дел по первой 
инстанции к ведению местных судов. Разру-
шается существующее соответствие между 
судебными функциями и инстанционным 
строением судебной системы.
Оценивая предлагаемые законодате-

лю новеллы, мы не можем поддержать ис-
пользование категории «юрисдикция» для 
отображения функциональной подсудно-
сти. Юрисдикция является, по нашему мне-
нию, более объемным понятием, которое 
формируется как соединение компетенции 
юрисдикционного органа и круга дел, от-
несённых к его ведению (подведомственно-
сти, подсудности). По сути же своей нормы 
ст. ст. 20 – 33 Проекта № 6232 отображают 
именно подсудность гражданских дел судам 
различного уровня в пределах системы об-
щих судов. Также мы не видим оснований 
для того, чтобы отдать предпочтение тер-
мину «инстанционная юрисдикция (подсуд-
ность)» перед термином «функциональная 

подсудность», который, по нашему мнению, 
является более точным и корректным.
Относительно конкретных правил под-

судности, предлагаемых Проектом № 6232, 
то они неоднозначны. Положительно следу-
ет оценить стремление обособить институт 
гражданской юрисдикции (подсудности) и 
собрать соответствующие нормы в одном 
разделе. В то же время, отказ от простоты и 
единства существующих правил родовой и 
функциональной подсудности в сторону ус-
ложнения, соединения различных функций 
в пределах одной инстанции представляет-
ся крайне неверным шагом. Соответствую-
щие изменения могут иметь весьма неблаго-
приятное влияние на эффективность и до-
ступность судопроизводства.
Также неверным представляется зло-

употребление понятием юрисдикции и не-
обоснованное сужение сферы применения 
термина «подсудность». Предложенные в 
проекте нормы полностью отвергают усто-
явшиеся в отечественной науке правила 
использования понятий «юрисдикция», 
«подведомственность», «подсудность» без 
достаточного на то основания. Практиче-
ская польза от такого изменения эфемерна, 
а неудобства, причиняемые доктрине граж-
данского процесса, очевидны. Поэтому в 
целом мы не можем поддержать тот подход 
к регулированию подсудности гражданских 
дел, который заложен в Проекте № 6232, 
и должны признать, что недостатков в нем 
больше, чем позитива.
Таким образом, в результате проведен-

ного исследования мы приходим к следу-
ющим выводам. Создание рациональных 
правил судебной юрисдикции требует 
определенности и последовательности в ис-
пользовании правовых терминов. В соот-
ветствии с функциональным назначением, 
историей становления, взаимным соотно-
шением с другими правовыми категория-
ми, подсудность следует рассматривать как  
элемент формирования отраслевой структу-
ры судебной юрисдикции, призванный ото-
бразить правила определения круга право-
вых вопросов, относимых к ведению того 
или иного суда в пределах отдельной ветви 
судебной системы. Понятие «подсудность» 
распространяется не только на суды первой 
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инстанции, но и для установления круга 
правовых вопросов, отнесенных к ведению 
вышестоящих судов. Внутренняя структура 
подсудности представлена территориаль-
ной, функциональной и родовой подсудно-
стью. Установление в действующем законо-
дательстве единой родовой подсудности для 
всех гражданских дел способствует просто-
те, доступности и эффективности граждан-
ского судопроизводства, поэтому должно 
быть сохранено. Функциональной подсуд-
ностью охватываются правила, устанавли-
вающие связь между уровнем суда и реали-
зацией различных судебных функций в про-
цессе отправления правосудия. Последова-
тельное соответствие между уровнем суда 
и возлагаемыми на него функциями также 
должно рассматриваться в качестве приори-
тета нормативно-правового регулирования. 
Поэтому вариант перспективного регулиро-
вания института подсудности, предложен-
ный в Проекте № 6232, по нашему мнению, 
не является достаточно рациональным и 
требует существенной доработки.
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена дослідженню підсуд-

ності цивільних справ відповідно до цивільного 
процесуального законодавства України. Аналі-
зуються різні підходи до визначення поняття 
«підсудність», представлені в науці. Визнача-
ється сфера реалізації поняття «підсудність», 
а також його структура. Обґрунтовується 
поділ підсудності на види, а також розгляда-
ються особливості кожного з виділених видів. 
Розглядаються перспективи реформування 
інституту підсудності цивільних справ.
Ключові слова: підсудність, родова підсуд-

ність, територіальна підсудність, функціо-
нальна підсудність.

SUMMARY 
Article is devoted to a research of jurisdiction 

of civil cases according to the civil procedural 
legislation of Ukraine. Various approaches to 
defi nition of the concept “jurisdiction” presented 
in science are analyzed. The sphere of realization 
of the concept “jurisdiction”, and also its structure 
is defi ned. Division of jurisdiction into types is 
proved, and also features of each of the allocated 
types are considered. The prospects of reforming of 
institute of jurisdiction of civil cases are considered.

Keywords: jurisdiction, patrimonial 
jurisdiction, territorial jurisdiction, functional 
jurisdiction.
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Статья посвящена анализу юридических 
фактов, с которыми связано предоставление 
охраны имущественным правам интеллек-
туальной собственности в процессе их реали-
зации. Анализируются основания, способы и 
порядок приобретения субъектами хозяйство-
вания имущественных прав интеллектуаль-
ной собственности. Определено распределение 
юридических фактов относительно юридиче-
ских последствий на правообразующие, право-
изменяющие и правопрекращающие юриди-
ческие факты как основания приобретения 
имущественных прав интеллектуальной соб-
ственности. Освещаются первичные и про-
изводные способы приобретения имуществен-
ных прав интеллектуальной собственности и 
на основании их анализа представлены опре-
деления относительно порядка приобретения 
имущественных прав интеллектуальной соб-
ственности.
Ключевые слова: объекты интеллектуаль-

ной собственности, субъекты хозяйствова-
ния, имущественные права интеллектуаль-
ной собственности, основания возникновения 
имущественных прав интеллектуальной соб-
ственности, юридические факты.
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туальної власності чітко прописана законо-
давцями в усьому світі. З’ясування питань про 
термінологічну визначеність понять у юри-
дичній науці, в тому числі і в сфері набуття, 
охорони та захисту майнових прав суб’єктів 
господарювання на об’єкти інтелектуальної 
власності, на лежить до складних теоретико-
методологічних проблем, а їх актуальність 
зумовлена новим усвідомленням місця ін-
телектуальної власності в житті Української 
держави та її місце в правовій системі. Разом 
з тим деякі теоретичні проблеми у сфері ви-
значення підстав набуття майнових прав на 
об’єкти інтелектуальної власності не знайшли 
достатнього висвітлення. 

Зв’язок вказаної проблеми із важливи-
ми науковими та практичними завданнями
Основний закон – Конституція України є 

найважливішим джерелом українського пра-
ва інтелектуальної власності та має найвищу 
юридичну цінність. Стосовно сфери інтелек-
туальної творчої діяльності  в Основному За-
коні йдеться, зокрема, про право володіти, 
користуватися і розпоряджатися  своєю влас-
ністю, результатами своєї інтелектуальної, 
творчої діяльності (ст. 41 КУ) [1]. 45 стаття 
Основного Закону висвітлює право кожного 
громадянина на результати своєї інтелекту-
альної, творчої діяльності та наголошує на не-
можливості їх використання або поширення 
без його згоди, за винятками, встановленими 
законом [1].  
Реалізація конституційного положення 

захисту інтелектуальної власності потребує 

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді

Інтеграція України в світовий ринок у 
системі СОТ зумовлюють необхідність при-
ведення національного законодавства у від-
повідність до стандартів і норм, що містять 
наведені міжнародні договори. Належна ре-
гламентація набуття майнових прав інтелек-
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формування в Україні ефективного механіз-
му легітимації та охорони прав на об’єкти 
інтелектуальної власності, який неможливо 
запровадити без чіткої, нормативно закріпле-
ної, позбавленої неоднозначного тлумачен-
ня низки понять, притаманних визначенню 
об’єктивних підстав для набуття майнових 
прав на об’єкти інтелектуальної власності. 

Формування цілей статті (постановка 
завдання)

Метою представленої статті є визначення 
та поглиблення теоретичних засад відносно 
підстав виникнення майнових прав інтелек-
туальної власності з метою забезпечення на-
буття та охорони майнових прав суб’єктів 
господарювання на об’єкти інтелектуальної 
власності.
Виходячи з поставленої мети, в статті ви-

рішуються наступні завдання: визначити 
підстави набуття майнових прав на об’єкти 
інтелектуальної власності; уточнити понятій-
ний апарат вказаної проблематики.

Актуальність останніх досліджень 
і публікацій, у яких започатковано 

розв’язання цієї проблеми
У працях учених-юристів, присвячених 

дослідженню меха нізму надання правової 
охорони об’єктам інтелектуальної власності, 
зроблений вагомий внесок в дослідження за-
значених питань. Це, зокрема праці Ю. Л. Бо-
шицького, Ю. М. Капіци, О. Д. Святоцького, 
Ю. С. Шемшученка та інших. Але у наукових 
працях учених-господарників проблему на-
буття та господарсько-правовової охорони 
майнових прав на об’єкти інтелектуальної 
власності, в частині правових підстав легіти-
мації зазначених об’єктів та термінологічної 
узгодженості понять висвітлено, на жаль, не-
достатньо. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня і обґрунтування отриманих наукових 

результатів
Підставами виникнення майнових прав 

інтелектуальної власності є юридичні факти, 
з якими пов’язано надання охорони майно-
вим правам інтелектуальної власності в про-
цесі їх реалізації.

Аналізуючи підстави, способи та порядок 
набуття суб’єктами господарювання майнових 
прав інтелектуальної власності, під «майновим 
правом на об’єкт інтелектуальної власності» ми 
розуміємо право власності, а також право, яке ви-
никає внаслідок делегування певних повноважень 
власника іншій особі на договірній основі та на 
підставі інших правочинів.
Як будь-яке право, право на об’єкт інте-

лектуальної власності існує в об’єктивному і 
суб’єктивному розумінні [2, 34]. 
Майнове право на об’єкт інтелектуальної 

власності, як право об’єктивне, - це сукупність 
правових норм, встановлених і санкціоно-
ваних державою для регулювання відносин 
між особами з приводу визначених об’єктів. 
Суб’єктивне майнове право на об’єкт інтелек-

туальної власності – це міра можливої поведін-
ки особи по відношенню до об’єкта інтелекту-
альної власності.
Право безпосередньо пов’язано із право-

відносинами. Воно існує в правовідносинах, 
оскільки це конкретна форма набуття пра-
ва [3, 67]. 
Поза правовідносинами кожне право осо-

би належить до змісту його правоздатності, і є 
«суб’єктивним правом в потенції» [4, 144]. 
Але будь-які правовідносини можуть ви-

никати лише на підставі певних передумов. 
До них належать:

- норма права, яка регулює суспільні від-
носини і надає їм форму правовідносин;

- суб’єкти правовідносин і їх правоздат-
ність;

- юридичний факт, з яким норма права 
пов’язує виникнення, зміну і припинення 
правовідносин [5, 86].
Слід зазначити, що в юридичній літерату-

рі паралельно з юридичними фактами виник-
нення правовідносин, виникнення останніх 
пов’язують із умовами і передумовами [6, 69]. 
Наявність господарської правосуб’єктності 

є передумовою виникнення майнових прав 
інтелектуальної власності як об’єктів госпо-
дарського права, а умовою виникнення та-
кого права є державна реєстрація об’єкта ін-
телектуальної власності або правочин, щодо 
розпоряджання майновими правами інтелек-
туальної власності, тобто це група правочинів 
у сфері інтелектуальної власності, спрямова-
них на набуття, зміну або припинення май-
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нових прав на об’єкти інтелектуальної влас-
ності [7, 570].
У будь-якому разі виникнення, зміна і 

припинення правовідносин власності, як і 
будь-яких інших правовідносин, пов’язані із 
юридичним фактом, передбаченим нормами 
об’єктивного права [8, 200].
У правовій літературі юридичні фак-

ти за критерієм волевиявлення поділя-
ють на дії і події: дії відбуваються за волею 
суб’єктів, події – не залежать від волі остан-
ніх [9, 113]. 
Можливо, обмежиться аналізом юридич-

них фактів-дій, оскільки відносини з приводу 
об’єктів інтелектуальної власності мають за-
вжди вольовий характер.
Дії, по відношенню до норм права, поді-

ляють на правомірні, які відповідають вимо-
гам норм права, і протиправні, які не відпо-
відають вимогам норм права [9,116]. 
Незаперечним є те, що підставою набут-

тя майнових прав інтелектуальної власності є 
завжди правомірні юридичні факти, які поді-
ляються на:

- юридичні факти – дії, що спеціально чи-
няться з метою виникнення певних юридич-
них наслідків;

- юридичні вчинки – дії, що не мають на 
меті викликати юридичні наслідки, але вони 
виникають у силу закону [10, 300].
У юридичній літературі під юридичним 

фактом розуміються конкретні життєві обста-
вини, з якими правові норми пов’язують ви-
никнення, зміну або припинення правових 
наслідків [3, 207]. 
За юридичними наслідками юридич-

ні факти поділяються на правоутворюючі, на 
основі яких у суб’єктів виникають певні права 
і обов’язки (наприклад, державна реєстрація 
об’єкта інтелектуальної власності або момент 
створення твору), правозмінюючі, що тягнуть 
за собою збільшення або зменшення об’єму 
певних прав чи обов’язків (укладання ліцен-
зійного договору, який у певній мірі змінює 
права і обов’язки як власника об’єкта інтелек-
туальної власності (ліцензіара), так і набувача 
права (ліцензіата)  та правоприпиняючими, 
на підставі яких припиняється існування 
об’єкта права інтелектуальної власності чи 
припиняється дія суб’єктивного права на 
конкретний об’єкт.

Так, підставою набуття майнових автор-
ських прав є правоутворюючий юридичний 
факт безпосереднього створення об’єкту його 
автором або факт створення об’єкту спільною 
працею декількох осіб-співавторів.
Підставою набуття майнових прав на ви-

нахід, корисну модель, промисловий зразок 
є правоутворюючий юридичний факт отри-
мання патенту.
Підставою набуття майнових прав на ко-

мерційне найменування є правоутворюючий 
юридичний факт першого використання ко-
мерційного найменування.
Підставою набуття майнових прав на тор-

говельну марку і компонування інтегральної 
мікросхеми є правоутворюючий юридичний 
факт отримання свідоцтва на торговельну 
марку та компонування інтегральної мікро-
схеми.
Підставою набуття майнових прав інте-

лектуальної власності на торговельну марку 
у господарського об’єднання є як правоутво-
рюючий юридичний факт – реєстрація заяв-
леного позначення як знака для товарів і по-
слуг, так і правозмінюючий юридичний факт 
– ліцензійний договір, у результаті укладан-
ня якого господарське об’єднання набуває 
статусу колективного суб’єкта на колективну 
торговельну марку, яка належить іншому гос-
подарському об’єднанню, чи на ліцензійну 
торговельну марку іншої особи. Підставою 
набуття статусу суб’єкта права на торговельну 
марку у споріднених компаній є лише право-
змінюючий юридичний факт укладання лі-
цензійного договору, який у певній мірі змі-
нює права і обов’язки як власника торговель-
ної марки (ліцензіара), так і набувача права 
(ліцензіата).
Підставою набуття майнових прав на ко-

мерційні таємниці з поєднання юридичних 
фактів створення (правоутворюючий юри-
дичний факт) і фізичної фіксації на матеріаль-
ному носієві інформації, яка є секретною, має 
комерційну цінність та факт здійснення адек-
ватних існуючим обставинам заходів щодо 
збереження її секретності (правозмінюючі 
юридичні факти), вжитих особою, яка закон-
но контролює цю інформацію;
Підставою набуття майнових прав на 

об’єкт інтелектуальної власності у юридичної 
або фізичної особи, у якої працює працівник, 
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який створив об’єкт інтелектуальної власнос-
ті, є юридичний факт закріплення трудових 
правовідносин.
Підставою набуття майнових прав інте-

лектуальної власності, що виникають з право-
відносин, пов’язаних із створенням об’єкту на 
замовлення, є факт отримання замовником 
спільних прав на створений автором за за-
мовленням об’єкт інтелектуальної власності.
Підставою набуття майнових прав інте-

лектуальної власності є договір про передачу 
права на об’єкт, інших договорів, наприклад, 
договорів застави, де об’єктом застави висту-
пають майнові права на об’єкт інтелектуаль-
ної власності (правоутворюючі та правозмі-
нюючі юридичні факти).
Підставою набуття майнових прав інте-

лектуальної власності у юридичної особи-під-
приємця є юридичний факт внесення майно-
вих прав інтелектуальної власності в якості 
вкладу до статутного капіталу такої юридич-
ної особи (правоутворюючі та правозмінюючі 
юридичні факти).
Підставою набуття майнових прав інте-

лектуальної власності є також прийняття 
рішення спеціальним державним органом 
– судом (правоутворюючі, правозмінюючі та 
правоприпиняючі юридичні факти).
Підставою набуття майнових прав інте-

лектуальної власності є факт отримання за-
значених прав у порядку спадкування (пра-
возмінюючі юридичні факти).
Серед юридичних фактів, які припиня-

ють дію права на об’єкт інтелектуальної влас-
ності, ми пропонуємо виділити дві групи:

- негативні правоприпиняючі юридичні 
факти, наслідком яких є юридичне знищення 
об’єкта інтелектуальної власності як об’єкта 
правовідносин;

- позитивні правоприпиняючі юридич-
ні факти, наслідками яких є припинення 
суб’єктивного права на об’єкт інтелектуаль-
ної власності в однієї особи, яке є підставою 
виникнення чи можливістю за передбачених 
законом обставин виникнення такого права в 
іншої особи.
Серед негативних правоприпиняючих юри-

дичних фактів ми виділяємо:
- скасування державної реєстрації об’єкта 

інтелектуальної власності;
- несплата державного мита;

- припинення строку дії охоронного до-
кументу.
До позитивних правоприпиняючих юридич-

них фактів можна віднести укладання угоди 
про відчуження права на об’єкт інтелектуаль-
ної власності.
За критерієм правомочності господарські 

об’єднання і споріднені компанії поділяють-
ся на ліцензіарів і ліценціатів. Під правомоч-
ністю тут розуміється охоронювана законом 
можливість певної особи діяти певним чином 
при здійсненні своїх суб’єктивних прав [11, 
614]. 
Правовий статус ліцензіара і ліценціата 

визначається ліцензійним договором на пе-
редачу права користування об’єктом інте-
лектуальної власності (далі ліцензійний дого-
вір). Ліцензійний договір є консенсуальною 
і двосторонньою угодою, за якою ліцензіар 
зобов’язується передати право на викорис-
тання об’єкта інтелектуальної власності ін-
шій особі (ліценціату), що приймає на себе 
обов’язок вносити ліцензіару обумовлені до-
говором платежі і здійснювати інші дії, перед-
бачені законом [12, 112].
Правовий статус ліцензіара, а також його 

компетенція щодо об’єкта інтелектуальної 
власності можуть визначатися як тільки за-
коном, так і законом, і договором разом. Це 
залежить від правового титулу, на якому за-
кріплено право ліцензіара вирішувати юри-
дичну волю об’єкта.
Маючи на увазі під компетенцією сукуп-

ність предметів відання, завдань, повнова-
жень, прав і обов’язків суб’єкта [13, 32], керу-
ючись межами компетенції, можливо виділи-
ти серед ліцензіарів дві групи:

- первинний ліцензіар – це особа, яка є 
власником об’єкта інтелектуальної власнос-
ті на підставі його реєстрації на своє ім’я чи 
отримала це право на підставі договору про 
передачу майнових прав власності на кон-
кретний об’єкт і кореспондує у межах, перед-
бачених законом, певні права на об’єкт інте-
лектуальної власності іншій особі;

- вторинний ліцензіар – це особа, яка 
отримала право на об’єкт інтелектуальної 
власності на підставі виключної ліцензії і 
кореспондує у межах, передбачених дого-
вором, певні права на конкретний об’єкт 
іншій особі.
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Контрагентом ліцензіара за ліцензійним 
договором є ліцензіат. Ліцензіат – це особа, 
яка отримала право користуватися об’єктом 
інтелектуальної власності у межах, встановле-
них договором і законом.
За межами компетенції виділяють серед 

ліцензіатів наступні дві групи:
- виключний ліцензіат – це особа, яка 

отримала право користування і розпоря-
дження об’єктом інтелектуальної власності у 
межах, встановлених договором. Зокрема, у 
компетенції виключного ліцензіата може пе-
редбачатися право передавати право корис-
тування ліцензійним об’єктом іншій особі (у 
разі укладання такого договору виключний 
ліцензіат буде мати компетенцію вторинного 
ліцензіара);

- обмежений ліцензіат – це особа, що 
отримала право користування об’єктом інте-
лектуальної власності без права його передачі 
іншій особі.
Компетенція виключного і обмеженого лі-

цензіатів, як суб’єктів права на об’єкт інтелек-
туальної власності, визначається ліцензійним 
договором. Якщо господарське об’єднання є 
ліцензіаром, його компетенція щодо, напри-
клад торговельної марки як об’єкта промис-
лової власності, визначається статутом знака, 
умовами ліцензійного договору і законом. 
Якщо господарське об’єднання є ліцензіатом, 
його компетенція щодо торговельної марки 
визначається умовами ліцензійного договору 
і законом.
У сучасних умовах швидкого технічного 

прогресу і підвищення вимог споживача до 
якості товарів і послуг, ліцензійний договір, 
як засіб передачі прав на об’єкт інтелектуаль-
ної власності, не завжди задовольняє сучасні 
вимоги споживача щодо належної якості то-
варів. Технічно складний процес виробни-
цтва товарів високої якості вимушує ліцензі-
ата купувати цілий комплекс прав на об’єкти 
інтелектуальної власності (винаходи, корисні 
моделі, технічну інформацію, ноу-хау тощо), 
які дають можливість виробляти товари і на-
давати послуги на належному рівні. Передача 
такого комплексу прав здійснюється шляхом 
укладання договору франшизи.
Юридичний факт зумовлює спосіб набут-

тя права на об’єкт інтелектуальної власнос-
ті. Під способом набуття права на об’єкт 

інтелектуальної власності ми розуміємо дію 
чи систему дій, спрямованих на виникнення 
права на конкретний об’єкт інтелектуальної 
власності. 
У юридичній літературі виділяють пер-

винні і похідні способи набуття права влас-
ності. У якості критерію розмежування пер-
винних і похідних способів набуття права 
власності слід враховувати критерій узгодже-
ності волі. Первинні способи не пов’язані з 
волею попереднього власника, похідні – за-
сновуються на волевиявленні останнього [14, 
99]. Так, первинними способом набуття права 
інтелектуальної власності є створення об’єкта 
інтелектуальної власності, отримання відпо-
відного державного правовстановлюючого 
охоронного документу, а похідними є спосо-
би, за якими право власності виникає за во-
лею попереднього власника, та (як правило) 
набувача прав (договори про передачу прав 
та інші цивільні правочини, спадкування за 
законом і за заповітом).
Класифікація способів набуття права 

власності має важливе юридичне значення, 
пов’язане з тим, що при первинних спосо-
бах набуття, коли набуття права власності не 
залежить від волевиявлення попереднього 
власника, таке право виникає у повному об-
сязі. При похідних способах набуття силу має 
принцип римського права – «memo plus iuris 
ad alenium transferre potest, quam i pso habet» 
– «ніхто не може передати іншому прав біль-
ше, ніж він має» [8, 285]. 
Первинним способом набуття права власнос-

ті, коли право на об’єкт виникає незалежно 
від волі третіх осіб, можна віднести:

- безпосереднє створення об’єкту його ав-
тором або факту створення об’єкту спільною 
працею декількох осіб-співавторів;

- з отримання патенту на винахід, корисну 
модель, промисловий зразок;

- отримання свідоцтва на торговельну 
марку та компонування інтегральної мікро-
схеми;

- перше використання комерційного на-
йменування;

- поєднання фактів створення і фізичної 
фіксації на матеріальному носієві інформації, 
яка є секретною, має комерційну цінність та 
факту здійснення адекватних існуючим обста-
винам заходів щодо збереження її секретнос-
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ті, вжитих особою, яка законно контролює 
цю інформацію для комерційної таємниці.
Похідним способом набуття прав, коли пра-

во на об’єкт виникає за волею попереднього 
власника, та (як правило) набувача прав від-
носяться:

- за договором про передачу права на 
об’єкт;

- з інших договірних відносин, таких, на-
приклад, як договір застави, де об’єктом за-
стави виступають майнові права на об’єкт ін-
телектуальної власності;

- з факту внесення майнових прав інтелек-
туальної власності в якості вкладу до статут-
ного капіталу юридичної особи;

- у порядку спадкування.
Проблеми спадкування є предметом ви-

вчення науки цивільного права. Господар-
сько-правові аспекти спадкування майнових 
прав інтелектуальної власності, як об’єкта 
господарських правовідносин, теж регулю-
ються загальними положеннями ЦК.
Правовий режим спадкування майнових 

прав інтелектуальної власності  об’єкта госпо-
дарських правовідносин має певні особливос-
ті.
З цивілістичної позиції суб’єктом пра-

ва спадкування може бути будь-яка фізич-
на, юридична особа і держава. Але оскільки 
суб’єкт права інтелектуальної власності, як 
об’єкт господарських правовідносин, пови-
нен мати господарську правосуб’єктність, 
фізична особа-спадкоємець у разі отримання 
об’єкта інтелектуальної власності і майнових 
прав на нього у спадщину має наступні шля-
хи реалізації свого права на спадщину:

- у порядку, встановленому законом, набу-
ти спеціальну господарську правосуб’єктність, 
що дає змогу такій особі на законних підста-
вах використовувати майнові права інтелек-
туальної власності у господарському обігу;

- передати на договірній основі майнові 
права інтелектуальної власності іншому гос-
подарюючому суб’єкту, тобто певним чином 
вирішити юридичну долю об’єкта інтелекту-
альної власності;

- володіти об’єктом інтелектуальної влас-
ності, тобто знаходитися у безпосередньому 
відношенні до нього, але не використовувати 
його.

Також є декілька способів набуття май-
нових прав інтелектуальної власності, які 
можуть відноситись, у залежності від кон-
кретних правових підстав виникнення, як до 
первинних так і до похідних. Це такі випад-
ки, як:

- трудові правовідносин, коли майнові 
права інтелектуальної власності виникають 
у автора та/або юридичної або фізичної осо-
би у якої працює працівник, який створив 
об’єкт. У залежності від умов договору між 
працівником і роботодавцем, у роботодавця 
можуть виникати права інтелектуальної влас-
ності або способом первинного набуття (коли 
немає договору, і права на об’єкт належать 
роботодавцеві і працівникові спільно) і похід-
ним способом (коли згідно з договором автор 
передає майнові права інтелектуальної влас-
ності роботодавцеві);

- правовідносини, пов’язані зі створенням 
об’єкта на замовлення, де замовник отримує 
спільні права на створений автором за замов-
ленням об’єкт інтелектуальної власності – си-
туація аналогічна вищезазначеній;

- внаслідок прийняття рішення спеціаль-
ним державним органом – судом. Така ситуа-
ція також може базуватись з різних правових 
підстав. Може в суді оспорюватись як саме 
авторство, так і питання набуття майнових 
прав.
Кожний конкретний спосіб набуття прав 

інтелектуальної власності має встановлений 
законом порядок.
Під порядком набуття майнових прав інте-

лектуальної власності ми розуміємо низку юри-
дично необхідних дій, спрямованих на досягнення 
бажаних юридичних наслідків отримання майно-
вих прав на конкретний об’єкт інтелектуальної 
власності.
З точки зору юридичної природи, слід 

розрізняти наступні порядки набуття майно-
вих прав інтелектуальної власності: адміні-
стративний; спадковий, договірний; судовий.
Адміністративний порядок набуття прав 

інтелектуальної власності, як правило, пер-
винні способи набуття права власності, засно-
вані на односторонніх юридичних актах.
Спадковий порядок набуття майнових 

прав інтелектуальної власності регулюється 
нормами спадкового права і належить до по-
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хідних способів набуття права на підставі од-
ностороннього юридичного акту. 
Договірний порядок застосовується до 

похідних способів набуття майнових прав 
інтелектуальної власності на підставі двосто-
ронніх юридичних актів. 
Судовий порядок набуття права на тор-

говельну марку застосовується як до первин-
них способів набуття майнових прав інтелек-
туальної власності, наприклад, оскарження 
рішення Апеляційної палати Держслужби 
інтелектуальної власності, так і до похідних, 
наприклад, на підставі визнання недійсним 
свідоцтва на об’єкт інтелектуальної власності.
Отже, підставою виникнення майнових прав 

інтелектуальної власності є юридичний факт, 
який засновується на первинному чи похідному 
способі набуття права, що зумовлює певний зако-
нодавчо регламентований порядок набуття та-
кого права.
Загалом усі ці способи набуття майнових 

прав інтелектуальної власності можна розді-
лити на договірні та не договірні, причому 
основна маса таких способів є звичайно дого-
вірними. За загальною правовою природою, 
усі зазначені правочини можна поділити на 
правочини, згідно з якими відчужуються май-
нові права інтелектуальної власності (або час-
тина таких прав), тобто повністю передають-
ся такі права та правочини, згідно з якими 
передаються майнові права інтелектуальної 
власності, або частина таких прав у тимчасове 
користування (ліцензія та ліцензійний дого-
вір). Відповідно, правочини щодо відчужен-
ня майнових прав інтелектуальної власності 
(їх частини) можуть мати як договірну, так і 
не договірну природу, а правочини щодо пе-
редачі прав у тимчасове користування – лише 
договірну. 

Висновки
1. Майнове право на об’єкт інтелекту-

альної власності, як право об’єктивне, – це 
сукупність правових норм, встановлених і 
санкціонованих державою для регулювання 
відносин між особами з приводу визначених 
об’єктів. 

2. Суб’єктивне майнове право на об’єкт 
інтелектуальної власності – це міра можливої 
поведінки особи по відношенню до об’єкта 
інтелектуальної власності.

3. За юридичними наслідками юридичні 
факти поділяються на правоутворюючі, на 
основі яких у суб’єктів виникають певні пра-
ва і обов’язки, правозмінюючі, що тягнуть за 
собою збільшення або зменшення об’єму пев-
них прав чи обов’язків та правоприпиняючи-
ми, на підставі яких припиняється існування 
об’єкта права інтелектуальної власності чи 
припиняється дія суб’єктивного права на 
конкретний об’єкт.

4. Серед юридичних фактів, які припиня-
ють дію права на об’єкт інтелектуальної влас-
ності можна виділити дві групи:

- негативні правоприпиняючі юридичні 
факти, наслідком яких є юридичне знищення 
об’єкта інтелектуальної власності як об’єкта 
правовідносин;

- позитивні правоприпиняючі юридич-
ні факти, наслідками яких є припинення 
суб’єктивного права на об’єкт інтелектуаль-
ної власності в однієї особи, яке є підставою 
виникнення чи можливістю за передбачених 
законом обставин виникнення такого права в 
іншої особи.

5. Негативні правоприпиняючі юридичні 
факти:

- скасування державної реєстрації об’єкта 
інтелектуальної власності;

- несплата державного мита;
- припинення строку дії охоронного до-

кументу.
6. До позитивних правоприпиняючих 

юридичних фактів можна віднести укладан-
ня угоди про відчуження права на об’єкт ін-
телектуальної власності.

7. Юридичний факт зумовлює спосіб на-
буття права на об’єкт інтелектуальної влас-
ності. Під способом набуття права на об’єкт 
інтелектуальної власності розуміється дія чи 
система дій, спрямованих на виникнення 
права на конкретний об’єкт інтелектуальної 
власності. 

8. Під порядком набуття майнових прав 
інтелектуальної власності розуміється низка 
юридично необхідних дій, спрямованих на 
досягнення бажаних юридичних наслідків 
отримання майнових прав на конкретний 
об’єкт інтелектуальної власності. 

9. Підставою виникнення майнових прав 
інтелектуальної власності є юридичний факт, 
який засновується на первинному чи похід-
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена аналізу юридичних 

фактів, з якими пов’язано надання охорони 
майновим правам інтелектуальної власності 
у процесі їх реалізації. Аналізуються підстави, 
способи та порядок набуття суб’єктами гос-
подарювання майнових прав інтелектуаль-
ної власності. Визначено розподіл юридичних 
фактів за юридичними наслідками на право-
утворюючі, правозмінюючі та правоприпи-
няючі юридичні факти як підстав набуття 
майнових прав інтелектуальної власності. 
Висвітлюються первинні та похідні спосо-
би набуття майнових прав інтелектуальної 
власності та на підставі їх аналізу представ-
лено визначення порядку набуття майнових 
прав інтелектуальної власності.
Ключові слова: об’єкти інтелектуальної 

власності, суб’єкти господарювання, майнові 
права інтелектуальної власності, підстави 
виникнення майнових прав інтелектуальної 
власності, юридичні факти. 

SUMMARY 
The article is devoted to analyse the legal facts 

concerning the protection providing on the property 
rights on intellectual property in the process of 
their realization. Were analyzed the foundations, 
methods and procedure of acquisition of the 
intellectual property rights by the business entities. 
Determined the distribution of legal facts regarding 
the legal consequences on law-making and law-
abating legal facts as the foundations of acquiring 
of the property rights on intellectual property. 
Highlighted the primary and derivative ways of 
acquiring of the property rights on intellectual 
property and bases on the analysis - represented the 
foundations regarding the way of acquiring of the 
property rights on intellectual property.

Key words: intellectual property’s objects, 
business entities, the property rights on intellectual 
property, the foundations of appearing of the 
property rights on intellectual property, legal facts.

ному способі набуття права, що зумовлює 
певний законодавчо регламентований поря-
док набуття такого права.
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акти, якими урегульовано функціонування 
в Україні інституту суспільного мовлення, 
виявити недоліки та запропонувати спосо-
би їх усунення.

Стан вивчення проблеми
Розробкою питань, пов’язаних з існу-

ванням в Україні інституту суспільного 
мовлення займалися такі дослідники, як 
В.Ф. Іванов, С.І. Даниленко, С.Л. Гнатюк 
Н. Орлова, Л.В. Губерський, О. Больша-
кова, Н.А. Гусак, І. Кирич, М. Ломоносов, 
О. Войтко О. Кушнір, О. Головчук, А.Л. Са-
довська, Т. Шевченко, Г. Красноступ. Про-
те у роботах згаданих дослідників відсутній 
аналіз розбіжностей правового регулюван-
ня різних нормативно-правових актів. 

Виклад основних положень
Попри скоординовану і злагоджену 

роботу державних органів щодо запро-
вадження в Україні концепції суспільного 
мовлення у питаннях чіткого і ясного фор-
мулювання положень Закону[1] та Статуту 
Національної суспільної телерадіокомпанії 
України, затвердженого Постановою Кабі-
нет Міністрів України «Про затвердження 
Статуту публічного акціонерного товари-
ства «Національна суспільна телерадіоком-
панія України» від 28.12.2016[3] (надалі 
– Статут НСТУ), було здійснено істотні не-
доліки.

Постановка проблеми
Парламентом України у 2014 було ухва-

лено новий закон «Про Суспільне телебачен-
ня і радіомовлення України»[1], який прий-
шов на зміну Закону України «Про систему 
Суспільного телебачення і радіомовлення 
України» 1997 року[2]. Новий, далекий від 
досконалості, закон вирішував долю Націо-
нальної телекомпанії України і Національ-
ної радіокомпанії України, а також низки 
інших, на той час державних мовників. Він 
став певною квінтесенцією роботи держав-
них органів щодо запровадження концепції 
суспільного мовлення в Україні. У грудні 
2016 р. було прийнято Статут Національної 
суспільної телерадіокомпанії України, який 
у певних аспектах не відповідав положен-
ням Закону[1]. Загалом на сьогоднішній 
день коректною є теза про існування систе-
ми правових положень України, на підставі 
яких у нашій державі функціонує концеп-
ція суспільного мовлення. Водночас аналіз 
законодавства про суспільне мовлення дає 
підстави стверджувати про його недоскона-
лість та необхідність подальших його змін.
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Слід зауважити, що Парламентом, як і 
Урядом, у згаданих актах проігноровано 
поняття «місія», незважаючи на практи-
ку, що склалася в європейських державах. 
Термін «місія» було передбачено проек-
том Статуту, розробленим Держкомтеле-
радіо[4], проте у редакції, ухваленій КМУ, 
цей термін було виключено. В остаточній, 
затвердженій КМУ редакції Статуту НСТУ 
термін «місія», передбачений проектом, 
було замінено на термін «мета». У зв’язку 
з такою зміною Статут НСТУ передбачає 
2 положення, якими декларується мета 
НСТУ: п. 8. Телерадіокомпанію утворено 
з метою захисту свободи слова в Україні, 
надання суспільству достовірної та збалан-
сованої інформації…; п. 9. Головною метою 
діяльності Телерадіокомпанії є задоволен-
ня інформаційних та культурних…[3]
Наявність у Статуті декларативних по-

ложень, які повторюють положення та 
ідеї, закладені в Законі, ставить під сумнів 
їхню доцільність як таких. Окрім того, за-
конодавець не наділяв Уряд повноважен-
нями щодо визначення мети організації 
(остання виписана у частині першій статті 
1 Закону), відтак формально-юридичне по-
ложення п. 8 Статуту НСТУ мало б лише 
повторювати формулювання, передбачене 
частиною першою статті 1 Закону. Нато-
мість п. 8 Статуту НСТУ передбачено по-
дібне, але відмінне від сформульованого у 
частині першій статті 1 Закону положення. 
Якщо залишати подібного роду положення, 
що прикрашають зміст Статуту НСТУ, то 
формально-юридично правильним було б, 
якби їх виписали відповідно до положень 
Закону.
Іншою проблемою є те, що принципи 

та завдання, наявні у Статуті НСТУ, по-
вністю дублюють положення, виписані у 
Законі. Зважаючи на те, що завдання для 
НСТУ можуть змінюватися Парламентом 
ситуаційно, доведеться вносити зміни і до 
Статуту. Останні вносяться КМУ за подан-
ням Наглядової ради НСТУ (відповідно до 
частини другої статті 6 Закону).Така про-
цедура є необґрунтовано ускладненою, зва-
жаючи на те, що зміни щодо завдань НСТУ 
за нинішніх механізмів до Закону все одно 
має вносити Парламент. Відтак ускладню-

вати цей процес недоцільно. Доречніше у 
цьому випадку наділити Наглядову Раду 
додатковими повноваженнями.
Варто підкреслити, що КМУ є органом, 

який формується відповідно до політичних 
домовленостей, а тому, у випадку кризи або 
ж протистояння гілок влади, НСТУ може 
стати заручником ситуації у питаннях за-
твердження змін до Статуту.
Доцільно було б удосконалити процеду-

ру змін, уникнувши повторення положень 
Закону, та не виписувати подібних норм у 
Статуті або ж використовувати бланкетні 
норми. Такий механізм знівелює частину 
питань, пов’язаних із внесенням змін до 
Статуту, та дозволить зменшити ступінь за-
лежності НСТУ від рішень Уряду.
Запропоноване розв’язання відповідає 

практиці затвердження Статутів ПАТ та 
чинному Закону України «Про акціонерні 
товариства». Наприклад, у Статуті Публіч-
ного акціонерного товариства «Укртранс-
нафта» наявний тематичний підрозділ 
«мета та предмет діяльності товариства» і 
взагалі відсутні положення про завдання 
організації[5].
Частиною другою статті 13 Закону 

України «Про акціонерні товариства»[6] не 
передбачено вимог щодо наявності у стату-
ті інформації про завдання товариства. Не 
передбачає такої вимоги стаття 6 Закону 
України «Про Суспільне телебачення і ра-
діомовлення України», у якій містяться ви-
моги до Статуту НСТУ[1].
У Законі міститься невдале формулю-

вання «суб’єктів суспільно-політичного 
життя»[1]. Формулювання це наводиться у 
контексті одного із завдань НСТУ (п.11) ч. 1 
ст. 4 Закону): «Забезпечення збалансовано-
го і прозорого доступу суб’єктів суспільно-
політичного життя до програм (передач) 
дискусійного формату, зокрема у вигляді 
дебатів». Мова, ймовірно, йде про реаліза-
цію принципу рівних можливостей канди-
датів на виборні посади. Хоча трактувати це 
положення можна, закладаючи у нього зна-
чно ширше значення. У будь-якому випад-
ку дане формулювання є неоднозначним і 
не відповідає концепції публічної служби, 
яка має бути доступною для кожного. Адже 
суб’єктами суспільно-політичного життя (у 
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його політичній частині) не можуть бути, 
наприклад, біженці або іноземці – ті, хто не 
має в Україні виборчих прав.
Якщо говорити про трактування фор-

мулювання «суб’єкти суспільно-політично-
го життя» виключно у контексті виборів 
– то воно також обрано не найкращим чи-
ном. Адже якщо кандидати – суб’єкти, то 
хто тоді об’єкт – виникає питання. Якщо 
виборці – то в певному сенсі втрачається 
сенс створення НСТУ, який з поміж іншого 
декларується у меті залучення громадян до 
обговорення та вирішення найважливіших 
соціально-політичних питань (ч.1. ст.1 За-
кону)[1].
Якщо ж закріплювати положення про 

рівний і прозорий доступ «до мікрофона» 
лідерів думок – політиків, доречнішим для 
нормативно-правових актів є формулюван-
ня «публічних осіб».
На нинішньому етапі реформи медіа, 

зважаючи на новизну інституту та ідей кон-
цепції суспільного мовлення для України, 
доречно покласти на суспільного мовника 
завдання щодо здійснення просвітницьких 
функцій, що обумовлені актуальними по-
требами суспільних трансформацій.
Повертаючись до положень Статуту, 

слід зауважити, що у ньому наявні поло-
ження, які відсутні у Законі, але за своїм 
змістом більше підходять для положень За-
кону, і у Статуті не потрібні. Мова йде про 
положення п. 135 Статуту НСТУ, відповід-
но до якого Структура Телерадіокомпанії 
базується на принципах: 1) ефективності 
реалізації завдань і досягнення мети Теле-
радіокомпанії; 2) забезпечення вільного до-
ступу до суспільного мовлення через най-
більш поширені технологічні платформи; 
3) запровадження конвергентних мульти-
медійних платформ; 4) оптимізації діяль-
ності телерадіожурналістів; 5) забезпечен-
ня ефективної системи управління[3].
Більш доречним було б формулювання 

принципу інноваційності у статті 3 Зако-
ну. Варто також підкреслити, що частина 
завдань НСТУ, передбачених Законом, за 
змістом і суттю дублюють зміст принципів, 
вони лише написані як завдання. Таке рі-
шення є далеким від практики держав, спо-
глядаючи на рішення яких Україна нама-

гається адаптувати концепцію суспільного 
мовлення до власних реалій.
Описані проблеми, безперечно, потре-

бують їх вирішення, а відтак подальшого 
розвитку законодавства про суспільне мов-
лення.

Висновки
Зважаючи на викладене, з метою удо-

сконалення вже існуючих механізмів функ-
ціонування та реалізації в Україні концеп-
ції суспільного мовлення необхідно:

- внесення зміни до Розділу 3 Стратегії 
сталого розвитку «Україна – 2020», схвале-
ної Указом Президента «Про Стратегію ста-
лого розвитку «Україна – 2020»[7], додавши 
до списку «першочергових реформ і про-
грам» положення такого змісту: «Здійснен-
ня подальшого розвитку і удосконалення в 
Україні законодавства про суспільне мов-
лення, у тому числі визначення завдань 
суспільного мовника щодо включення його 
у роботу для цілей суспільних трансформа-
цій та розвитку людини»;

- внесення змін до Закону України «Про 
Суспільне телебачення і радіомовлення»:

- частину 1 статті 3 викласти у такій ре-
дакції: «1. НСТУ реалізує своєю діяльніс-
тю принципи 1) загальності; 2) диферен-
ціювання; 3) виваженості; 4) плюралізму; 
5) безсторонності; 6) незалежності; 7) інно-
ваційності; 8) якості та цілісності переказу; 
9) відповідальності.

- статтю 3 доповнити частиною другою 
наступного змісту: «Наглядова рада НСТУ 
приймає рішення щодо форм застосування 
принципів, які своєю діяльністю реалізує 
НСТУ», у зв’язку з чим частину другу вва-
жати частиною третьою, а частину третю – 
частиною четвертою;

- назву статті 4 доповнити словами «мі-
сія та», виклавши її в такій редакції: «Стат-
тя 4. Місія та основні завдання НСТУ»;

- частину першу статті 4 викласти у та-
кій редакції: «Місією НСТУ є служіння роз-
виткові людини та суспільства. Реалізуючи 
місію, НСТУ виконує наступні завдання: 

1) інформує про події в Україні та за 
кордоном, у тому числі:

1.1) інформує про надзвичайні ситуації, 
що становлять загрозу життю чи здоров’ю 
людей;
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1.2) інформує про стан справ у державі, 
здійснюючи акцент на напрямки: право-
ве регулювання та його зміни, економіч-
на ситуація, екологічна ситуація, охорона 
здоров’я, міжнародна політика;

1.3) забезпечує збалансований та прозо-
рий доступ публічних осіб до програм (пе-
редач) дискусійного формату, зокрема у ви-
гляді дебатів; 

2) поширює інформацію, що має на меті 
просвітництво, у тому числі:

2.1) необхідну для створення у людини 
системи орієнтації у суспільстві, державі, 
світі та створення адекватних реальності 
соціальних уявлень;

2.2) реалізує створення і поширення 
інформації, необхідної для трансформації 
інформаційного суспільства у суспільство 
знань;

2.3) здійснює навчання в області прав 
людини, займається вихованням демокра-
тичної громадянськості, громадянською 
освітою;

3) поширює інформацію розважального 
змісту, реалізуючи просвітницькі цілі;

4)  здійснює пристосування способів 
поширення інформації для можливості її 
отримання людям з обмеженими можли-
востями; 

- статтю 4 доповнити частиною другою 
такого змісту: «Наглядова рада НСТУ своїм 
рішенням може встановлювати актуальні 
завдання НСТУ з огляду на актуальні по-
треби та ситуацію в Україні, якщо такі за-
вдання будуть похідними від завдань, ви-
кладених у частині першій цієї статті та 
принципів, які своєю діяльністю реалізує 
НСТУ»;

- частину першу статті 6 доповнити 
пунктом сьомим у такій редакції: «7) в Ста-
туті НСТУ не повинні міститися положен-
ня щодо місії, принципів діяльності, за-
вдань НСТУ, окрім бланкетних норм»;

- частину першу статті 8 викласти у такій 
редакції: «До Наглядової ради НСТУ вхо-
дять десять членів, що обираються Націо-
нальною академією наук України, дев’ять 
членів від громадських об’єднань та асоці-
ацій, основним видом діяльності яких є ді-
яльність: 1) у сфері освіти; 2) у сфері науки; 
3) у сфері забезпечення прав національних 

меншин; 4) у сфері фізичного виховання; 
5) у правозахисній сфері; 6) у сфері захисту 
інтересів дітей та молоді; 7) у сфері підпри-
ємницької діяльності; 8) у сфері місцевого 
самоврядування; 9) у сфері захисту прав 
осіб з особливими потребами»;

- частину другу статті 8 викласти у та-
кій редакції: «Національною академіє наук 
України на Загальних Зборах обираються 
десять членів Наглядової Ради НСТУ»;

- частину п’яту статті 8 виключити;
- пункт третій частини другої статті 14 

викласти у такій редакції «зборів з комер-
ційних ЗМІ, які мають загальнонаціональ-
ний статус»;

- статтю 14 доповнити частиною тре-
тьою такого змісту: «Загальнонаціональний 
статус ЗМІ визначається Національною Ра-
дою України з питань телебачення і радіо-
мовлення», у зв’язку з чим частину третью 
вважати частиною четвертою, частину чет-
верту – частиною п’ятою;

- внесення змін до Статуту НСТУ з ме-
тою приведення положень Статуту у відпо-
відність до положень Закону України «Про 
Суспільне телебачення і радіомовлення».
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АНОТАЦІЯ 
У статті здійснено аналіз правового регу-

лювання інституту суспільного телебачення 
і радіомовлення, вказано на недоліки вітчиз-
няного законодавства, запропоновано способи 
їх подолання.
Ключові слова: суспільне телебачення і 

радіомовлення, суспільне мовлення, статут 
НСТУ, удосконалення законодавства.

SUMMARY 
The article analyzes the legal regulation of the 

institute of public television and radio broadcasting, 
points out the disadvantages of domestic legislation, 
suggests ways to overcome them.

Key words: public television and radio 
broadcasting, public broadcasting, the statute of 
the National Public Broadcasting Company of 
Ukraine, improvement of legislation.
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«ÊÎÍÒÐÀÔÀÊÖ²ß» ÒÀ «Ï²ÐÀÒÑÒÂÎ» 
ßÊ ÂÈÄ ÏÎÐÓØÅÍÜ ÏÐÀÂ 

²ÍÒÅËÅÊÒÓÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ²

В статье изложены результаты анализа 
таких проявлений недобросовестной конкурен-
ции, как «контрафакция», «пиратство», ис-
следованы вопросы защиты прав, юридической 
ответственности субъектов хозяйствования в 
сфере интеллектуальной собственности. Сде-
лан вывод о том, что хозяйственно-правовая 
защита интеллектуальной собственности 
нуждается в совершенствовании и предложен 
ряд мер, которые должны способствовать по-
вышению ее эффективности.
Ключевые слова: контрафакция, «пи-

ратство», защита прав субъектов хозяйство-
вания, интеллектуальная собственность, 
подделки обозначений, упаковка конкуренто-
способного товара, торговая марка, иннова-
ционность экономики.

 ÊÀÐÒÀÂÖÅÂÀ Þë³ÿ Âàëåð³¿âíà  - àñï³ðàíò Ì³æðåã³îíàëüíî¿ Àêàäåì³¿ 
óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì, ì. Êè¿â

ÓÄÊ 346.545

У той же час не є таємницею те, що сьо-
годні прояви недобросовісної конкуренції та 
свідомого порушення прав інтелектуальної 
власності становлять окрему проблему для 
України. Особливу небезпеку для суб’єктів 
господарювання, небезпеку для розвитку 
країни, міжнародної торгівлі, міжнародно-
правових відносин у цілому складають такі 
прояви недобросовісної конкуренції, як 
„контрафакція“, „піратство“ тощо. 
Саме дослідженню цих та інших питань 

господарсько-правового регулювання від-
носин інтелектуальної власності з розроб-
кою відповідних пропозицій щодо їх вирі-
шення і присвячено цю статтю, що і обумов-
лює її актуальність.

Аналіз останніх досліджень
Окремі проблеми, пов’язані з правовим 

регулюванням відносин ІВ, досліджувались 
у працях таких вчених, як: О.Атаманова, 
А. Бобкова, Н. Бочарова, Д. Васьковець, 
О. Віхров, М. Галянтич, С. Грудницька, 
Б. Деревянко, О. Жовтанецька, А. Жовта-
нецький, С.Зоря, Л.Зубарев, Р.Джабраілов, 
В.Дроб’язко, Д. Задихайло, О. Зельді-
на, Ю.Капіца, М.Ковальова, Н. Кузнєцова,-
П. Матвєєв, В. Мілаш, О. Орлюк, О. Підопри-
гора, О.Подцерковний, М.Потоцький, 
Т. Руцинська, О. Святоцький, І. Труш, 
В.Устименко, Б. Шуба, О. Штефан, 
В.Щербина та ін. 
У той же час важливі проблеми захис-

ту прав ІВ суб’єктів господарювання, у т.ч. 
проблеми недобросовісної конкуренції, 

Необхідність переходу до інновацій-
ної економіки, суспільства знань виклика-
ють  низку правових проблем і, перш за 
все, проблем, пов’язаних з охороною та за-
хистом прав інтелектуальної власності (ІВ). 
Адже результати інтелектуальної діяльнос-
ті є першоосновою економічного розвитку 
суспільства. При цьому на сучасному етапі 
економічного розвитку важливе значення 
має створення ефективної системи, меха-
нізму господарсько-правового захисту прав 
інтелектуальної власності. Наявність такого 
механізму в Україні сприятиме укріпленню 
інноваційної моделі її розвитку, модерніза-
ції виробництва, підвищенню конкуренто-
спроможності в рамках світової економіки. 
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„контрафакції“, „піратства“, як і інші про-
блеми, пов’язані переважно, з інтересами 
в сфері інтелектуальної власності суб’єктів 
господарювання - залишаються не виріше-
ними. Виходячи з цього, подальше спеці-
альне дослідження відповідних відносин є 
актуальним. 

Метою статті є науково-теоретичний ана-
ліз категорій «контрафакція», «піратство», 
що є одними з головних порушень у сфері 
недобросовісної конкуренції та захисту прав 
суб’єктів господарювання в цій сфері. 

Виклад основного матеріалу
Правове визначення поняття недобро-

совісної конкуренції, що міститься у ст. 1 За-
кону України «Про захист від недобросовіс-
ної конкуренції» (як будь-яких дій у конку-
ренції, що суперечать правилам, тор говим 
та іншим чесним звичаям у підприємниць-
кій діяльності), вважається найбільш важли-
вою нормою цього Закону.  Запровадження 
зазначеного поняття сприяло акцентуванню 
уваги на боротьбі з цим злом, дало по штовх 
розробці та прийняттю передбачених ст. 33 
зазначеного Закону правил про фесійної 
етики у конкуренції для галузей економіки 
та відповідних сфер підприємницької діяль-
ності, сприяло утвердженню у правосвідо-
мості підприємців необхідності чесної пове-
дінки у сфері підприємництва [1]. 

Контрафакція і «піратство» належать до 
порушень у сфері інтелектуальної власності 
суб’єктів господарювання і є  проявами не-
добросовісної конкуренції. «Терміни „контр-
афакція“ і „піратство“, – писав Генеральний 
директор ВОІВ Каміл Ідріс, – визначаються 
та використовуються різним чином у різних 
контекстах. Як правило, „контрафакція“ 
асоціюється з умисним порушенням прав на 
торговельні марки, а „піратство“ – з умисним 
порушенням авторських і суміжних прав. 
Однак кожний із цих термінів може бути ви-
значений так, щоб охоплювати інші об’єкти 
права інтелектуальної власності. Незалежно 
від варіантів у дефініції та використанні цих 
термінів, можна стверджувати, що контр-
афакція і піратство, безперечно, означають 
випадки, коли об’єкти права інтелектуаль-
ної власності інших осіб використовуються 

без дозволу. Це є очевидною зневагою прав 
інших осіб, що робить такі випадки кричу-
щими» [2].
Як контрафакція можуть розглядатися 

і підробка товарів, і незаконне копіювання 
форми, упаковки, зовнішнього оформлення, 
і порушення авторського права (порушення 
прав на винахід, корисну модель, промис-
ловий зразок, топографію інтегральної мі-
кросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську 
пропозицію), і незаконне копіювання фор-
ми, упаковки, зовнішнього оформлення, і 
незаконне використання знака для товарів 
і послуг. При цьому, скажімо, використання 
підроблених товарів не тільки порушує пра-
во ІВ, а й може бути дуже небезпечним для 
суспільства (широко відомий приклад: од-
ного разу застосування підробленого пести-
циду призвело до знищення усього річного 
врожаю зерна у великому районі Африки). 
Слід наголосити, що, окрім підробки то-

варів, контрафакція може зводитися до під-
роблення позначень або упаковки конку-
рентноздатного товару. Однак у цьому разі, 
як зазначають автори посібника «Захист 
прав інтелектуальної власності: норми між-
народного і національного законодавства та 
їх правозастосування», підробка не робить 
враження дійсності. Якщо поставити справ-
жній товар і підробку рядом (хоча спожива-
чі рідко поступають таким чином), їх можна 
відрізнити один від одного, і зазвичай під-
роблювач не ховається за спину виробника 
дійсного товару, а торгує під своїм іменем. 
Він нібито не злочинець, а конкурент, який 
користується недобросовісними методами. 
Замість того, щоб розробити своїми силами 
етикетку або упаковку, що створюють для 
товару імідж його творця, підроблювач на-
магається скористатися репутацією конку-
рентноздатного товару, надавши своєму то-
вару зовнішній вигляд, настільки схожий з 
ним, що на ринку виникає змішування. Час-
то підроблювач використовує торговельну 
марку (в розумінні назви товару), яка є схо-
жою до ступеня змішування з торговельною 
маркою його конкурента. Якщо він так діє, 
то порушує права на торговельну марку. В 
ряді випадків словесна торговельна мар-
ка, що використовується підроблювачем 
до певної міри, але не до ступеня змішу-
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вання, схожа з торговельною маркою його 
конкурента, хоча може бути цілком відмін-
ною від нього. У таких ситуаціях змішуван-
ня на ринку виникає тільки або, головним 
чином, у результаті використання кольорів 
або графічних елементів, які ідентичні або 
дуже схожі з цими елементами на етикетці 
або упаковці конкурента. Права на етикетку 
та упаковку рідко реєструються як на тор-
говельні марки, а це означає, що законодав-
ство про торговельні марки в основному не 
дає підстав для втручання в таких випад-
ках. Вони повинні розглядатися відповідно 
до норм законодавства про недобросовісну 
конкуренцію. Контрафактних копій пред-
метів розкоші, передусім модного одягу, 
найбільше в Європі, де знаходяться основні 
виробники. Загальновживаним обманним 
прийомом, котрий використовують у даній 
галузі, є імпорт фальсифікованого одягу або 
інших предметів розкоші з однієї країни та 
виготовлення або імпорт ярликів з іншої. 
Фальшиві ярлики прикріплюються в країні 
передбачуваного продажу, що ускладнює 
ідентифікацію підроблених товарів під час 
їхнього транзиту. Одним з основних джерел 
підроблених товарів є законно найняті суб-
підрядники-виробники, що мають технічні 
засоби, використання яких дозволено в за-
конному порядку для виробництва оригі-
нального асортименту, але ці субпідрядни-
ки випускають такі товари у значно бі льшій 
кількості, ніж замовлено, і продають над-
лишки через «задні двері» за зниженою ці-
ною. Надлишки створюють щось на зразок 
«сірого ринку» : вони є товарами, неправо-
мірно виготовленими законними виробни-
ками, потім ці товари незаконно продаються 
або включаються в торговельну діяльність. 
Такі надлишки переважно є контрафактни-
ми і негативно впливають на економіку [3, 
стор. 68].
Зазначені вище порушення тягнуть ад-

міністративно-правову, цивільно-правову, 
кримінально-та господарсько-правову від-
повід альність. Так, згідно зі ст. 164-3 «Недо-
бросовісна конкуренція» Кодексу України 
про адміністративні правопорушення [4], 
незаконне копіювання форми, упаковки, 
зовнішнього оформлення, а так само іміта-
ція, копіювання, пряме відтворення товару 

іншого підприємця, самовільне  використан-
ня його імені - тягне за собою накладення 
штрафу від тридцяти до сорока чотирьох 
неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян з конфіскацією виготовленої продук-
ції, знарядь виробництва і сировини чи без 
такої.
Умисне поширення неправдивих або не-

точних відомостей, які можуть завдати шко-
ди діловій репутації або майновим інтересам 
іншого підприємця, - тягне за собою накла-
дення штрафу від п’яти до дев’яти неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян.
Отримання, використання, розголошен-

ня комерційної таємниці, а також іншої кон-
фіденційної інформації з метою заподіяння 
шкоди діловій репутації або майну іншого 
підприємця - тягне за собою накладення 
штрафу від дев’яти до вісімнадцяти неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян. 
Цивільно-правова відповідальність по-

лягає у відшкодуванні збитків, завданих по-
рушенням прав, стягненні незаконно одер-
жаного доходу, виплаті компенсації та від-
шкодуванні моральної шкоди.
Щодо кримінально-правової та госпо-

дарської відповідальності. Кримінально-
правову відповідальність встановлено за по-
рушення авторського права і суміжних прав 
(стаття 176 Кримінального кодексу - КК), 
порушення прав на винахід, корисну мо-
дель, промисловий зразок, топографію ін-
тегральної мікросхеми, сорт рослин, раціо-
налізаторську пропозицію (ст. 177 КК) та за 
незаконн е використання товарного знака, 
незаконне використання знака для товарів 
і послуг, фірмового найменування, кваліфі-
кованого зазначення походження товару-
(ст. 229 КК). 
У відповід ності до ст. 176 КК, «Незакон-

не відтворення, розповсюдження творів на-
уки, літератури і мистецтва, комп’ютерних 
програм і баз дан их, а так само незаконне 
відтворення, розповсюдження виконань, 
фонограм, відеограм і програм мовлення, їх 
незаконне тиражування та розповсюджен-
ня на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших 
носія х інформації, камкординг, кардшей-
рінг або інше умисне порушення авторсько-
го права і суміжних прав, а також фінансу-
вання таких дій, якщо це завдало матеріаль-
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ної шкоди у значному розмірі, - караються 
штрафом від дво хсот до тисячі неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян або ви-
правними роботами на строк до двох років, 
або позбавленням волі на той самий строк 
(ч. 1). Ті самі дії, якщо вони вчинені повтор-
но, або за попередньою змовою групою осіб, 
або завдали матеріальної шкоди у великому 
розмірі, - караються штрафом від тисячі до 
двох тисяч неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян або виправними роботами 
на строк до двох років, або позба вленням 
волі на строк від двох до п’яти років (ч. 2). 
Дії, передбачені частинами першою або дру-
гою цієї статті, вчинені службовою особою з 
використанням службового становища або 
організованою групою, або якщо вони завда-
ли матеріальної шкоди в особливо великому 
розмірі, - караються штрафом від двох тисяч 
до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або позбавленням волі на 
строк від трьох до шести років, з позбавлен-
ням права обіймати пев ні посади чи займа-
тися певною діяльністю на строк до трьох 
років або без такого (ч. 3 ст. 176).
Статтею 177 «Порушення прав на в ина-

хід, корисну модель, промисловий зразок, 
топографію інтегральної мікросхеми, сорт 
рослин, раціоналізаторську пропозицію» 
передбачено, що незаконне використання 
винаходу, корисної моделі, промислового 
зразка, топографії інтегральної мікросхеми, 
сорту рослин, раціоналізаторської пропо-
зиції, привласнення авторства на них, або 
інше умисне порушення права на ці об’єкти, 
якщо це завдало матеріальної шкоди  у зна-
чному розмірі, - караються штрафом від 
двохсот до тисячі неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян або виправними 
роботами на строк до двох років, або по-
збавленням волі на той самий строк (ч. 1). 
Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або 
за попередньою змовою групою осіб, або за-
вдали матеріальної шкоди у великому роз-
мірі, - караються штрафом від тисячі до двох 
тисяч неоподатковуваних мінімумів дохо-
дів громадян або виправними роботами на 
строк до двох років, або позбавленням волі 
на строк від двох до п’яти років (ч. 2).
Дії, передбачені частинами  першою або 

другою цієї статті, вчинені службовою осо-

бою з використанням службового становища 
або ор ганізованою групою, або якщо вони за-
вдали матеріальної шкоди в особливо вели-
кому розмірі, - караються штрафом від двох 
тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або позбавлен-
ням волі на строк від трьох до шести років, 
з позбавленням права обіймати певні посади 
чи займатися певною діяльністю на строк до 
трьох років або без такого (ч. 3 ст. 177).
Згідно зі ст. 229 Кримінального Кодексу, 

незаконне використання товарного  знака, 
незаконне використання знака для товарів і 
послуг, фірмового найменування, кваліфіко-
ваного зазначення походження товару або 
інше умисне порушення права на ці об’єкти, 
якщо це завдало матеріальної шкоди у зна-
чному розмірі, - караються штрафом від од-
нієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян (ч. 1). Ті самі дії, 
якщо вони вчинені повторно, або за попе-
редньою змовою групою осіб, або завдали 
матеріальної шкоди у великому розмірі, - ка-
раються штрафом від трьох тисяч до десяти 
тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян (ч. 2). 
Дії, пер едбачені частинами першою або 

другою цієї статті, вчинені службовою осо-
бою з використанням службового станови-
ща або організованою групою, або якщо 
вони завдали матеріальної шкоди в особли-
во великому розмірі, - караються штрафом 
від десяти тисяч до п’ятнадцяти тисяч нео-
податковуваних мінімумів доходів громадян 
з позбавленням права обіймати певні поса-
ди чи займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років або без такого (ч. 3 ст. 229 
КК).
Контрафакція може бути пов’язана і з 

комерційною  таємницею, і з незаконним ви-
користанням інсайдерської інформації. А це 
статті 231 «Незаконне збирання з метою ви-
користання або використання відомостей, 
що становлять комерційну або банківську 
таємницю», 232. Розголошення комерційної 
або банківської таємниці та 232-1. «Незакон-
не використання інсайдерської інформації». 
Стосовно господарсько-правової відпові-

дальності. Вона настає за положеннями глав 
24 «Загальні засади відповідальності учас-
ників господарських відносин», 25 «Відшко-
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дування  збитків у сфері господарювання», 
26 «Штрафні та оперативно-господарські 
санкції», 27 «Адміністративно-господарські 
санкції» та 28 «Відповідальність суб’єктів 
господарювання за п орушення антимоно-
польно-конкурентного законодавства» Гос-
подарського кодексу (ГК). 
Статтею 244 ГК передбачається засто-

сування антидемпінгових заходів. У разі 
здійснення окремими учасниками господар-
ських відносин зовнішньоекономічної ді-
яльності, пов ’язаної з одержанням незакон-
ної переваги на ринку України (здійснення 
демпінгового імпорту, субсидованого імпор-
ту, а також інших дій, які визначаються за-
коном як недобросовісна конкуренція, що 
завдало шкоди економіці України або спри-
чинило загрозу виникнення такої шкоди. 
До учасників відповідних відносин можуть 
бути застосовані антидемпінгові, компенса-
ційні або спеціальні заходи відповідно до 
закону. Порядок визначення розміру шко-
ди (загрози шкоди) економіці України та за-
стосування заходів, зазначених у цій статті, 
встановлюється Кабінетом Міністрів Украї-
ни відповідно до закону.
Стаття 245 «Припинення експортно-ім-

портних операцій. Застосування індивіду-
ального режиму ліцензування» передбачає 
відповідальність учасників зовнішньоеконо-
мічних відносин, у т.ч. і у випадках недобро-
совісної конкуренції, пов’язаних з порушен-
ням прав ІВ: «У випадках недобросовісної 
конкуренції, зазначено у ч. 1. … якщо дії 
учасників зовнішньоекономічної діяльнос-
ті завдають шкоди економіці України, екс-
портно-імпортні операції таких суб’єктів 
господарювання припиняються на умовах 
і в порядку, передбачених законом. 2. За 
порушення суб’єктами господарювання 
правил здійснення зовнішньоекономічної 
діяльності щодо антимонопольних захо-
дів, заборони недобросовісної конкурен-
ції та інших правил, зазначених у частині 
першій цієї статті, якими встановлюються 
певні обмеження чи заборони у здійсненні 
зовнішньоекономічної діяльності, до таких 
суб’єктів може застосовуватися індивідуаль-
ний режим ліцензування. Порядок і строки 
застосування індивідуального режиму лі-
цензування встановлюються законом».

Таким чином, існує декілька альтер-
натив впливу на порушника права на ІВ і 
вибір того чи іншого варіанту залишається 
за потерпілим. Цей вибір він робить, орієн-
туючись на обставини порушення та мету, 
яку перед собою ставить. Щодо порушень 
ІВ у сфері моди, то, за словами радника, 
керівника IP/IT практики «Тейлор Вессінг 
Україна» Іларіона Томарова:  «Є три базові 
об’єкти права інтелектуальної власності, які 
можна використати для захисту trade dress у 
fashion-індустрії в Україні: авторське право, 
промисловий зразок і торгова марка. Крім 
того, є ще менш «популярні» скарги про по-
рушення законодавства про захист від не-
добросовісної конкуренції чи законодавства 
про рекламу (для відповідних видів пору-
шень)», – каже він [5].
У той же час, незважаючи на наявні пра-

вові можливості захисту прав ІВ у судах, у 
правоохоронних органах, звернень з цих 
пита нь відносно небагато. По перше, це 
пояснюється тим, що в Україні поки що за-
мало компаній рівня Christian Louboutin. 
Серед останніх гучних її позовів до суду - 
позов до будинку моди Yves Saint Laurent, 
відомий як «битва за червону підошву»). 
Christian Louboutin звинуватила його у по-
рушенні прав на свій товарний знак, вироб-
ництві підробної продукції та неправдивому 
поданні інформації  про походження товару. 
Метра взуттєвої справи обурило, що конку-
руючий бренд представив у своїх колекціях 
кілька новинок жіночого взуття з характер-
ною відмінністю – червоною підошвою[5, 6]. 
По-друге, це певна некомпетентність у пи-
таннях промислової власності наших судів, 
їх бюрократизм. Є багато претензій до судо-
вих процедур, розгляду і винесенню рішень 
справ, пов’язаних з правом ІВ. 
З  метою вдосконалення процесу роз-

гляду судових спорів, пов’язаних із захис-
том прав інтелектуальної власності, доціль-
но забезпечити ефективне функціонування 
Патентного суду. А це, у свою чергу, перед-
бачає забезпечення професійності суддів 
(наявність у них технічної освіти, глибоких 
знань авторського права та права промис-
лової власності), створення «внутрішньо-
го» джерела прецедентного права - бази 
рішень, обов’язкових до застосування при 
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розгляді судом аналогічних ситуацій; запуск 
Патентного суду тощо. 

Висновки
Заслуговують на увагу пропозиції щодо 

надання судам додаткових повноважень на 
розгляд справ у спрощеному порядку для 
прискорення судочинства (це справи сто-
совно підтвердження авторських та суміж-
них прав, заборону незаконної діяльності, 
прийняття рішень про конфіскацію та зни-
щення цих товарів або передачу їх право-
власнику), запровадження альтернативних 
методів розгляду спорів (медіація, третей-
ський суд), забезпечення доступності право-
суддя (некорупційність суддів, законність та 
справедливість судових рішень). 
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АНОТАЦІЯ 
У статті викладено результати аналізу 

таких проявів недобросовісної конкуренції, як 
„контрафакція“, „піратство“, досліджено пи-
тання захисту прав, юридичної відповідаль-
ності суб’єктів господарювання у сфері інте-
лектуальної власності. Зроблено висновок про 
те, що господарсько-правовий захист права 
інтелектуальної власності потребує вдоскона-
лення та запропоновано низку заході, які ма-
ють сприяти підвищенню його ефективності. 
Ключові слова: контрафакція, «пірат-

ство», захист прав суб’єктів господарюван-
ня, інтелектуальна власність, підроблення 
позначень, упаковка конкурентноздатного 
товару, торговельна марка, інноваційність 
економіки.

SUMMARY 
The article presents the results of the 

analysis of such displays of unfair competition as 
“counterfeiting”, “piracy”, investigates the issues 
of protection of rights and legal responsibility of 
business entities in the fi eld of intellectual property. 
It is concluded that the economic and legal 
protection of intellectual property rights needs to 
be improved and a series of measures are proposed 
that should help to increase its effi ciency.

Key words: counterfeiting, “piracy”, protection 
of the rights of economic entities, intellectual 
property, falsifi cation of designations, packaging 
of competitive goods, trade mark, innovation of the 
economy.
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ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÐÈÍÊÓ ÇÅÌË² Ó ÊÎÍÒÅÊÑÒ² ÐÅÀË²ÇÀÖ²¯ 
ÇÅÌÅËÜÍÎ¯ ÐÅÔÎÐÌÈ Â ÓÊÐÀ¯Í²

Стаття присвячена теоретичному дослі-
дженню правового змісту Земельної реформи в 
Україні, з’ясовуються особливості функціонуван-
ня та пріоритетні напрями розвитку земель-
ного ринку в Україні. Обґрунтовано необхідність 
формування концептуальних засад обігу сіль-
ськогосподарських земель, створення національ-
ної платформи для забезпечення максимальної 
прозорості та вигоди від продажу державних і 
комунальних земель, а також надання можли-
вості її використання для угод купівлі-продажу 
приватним особам. 
Розглядаються загальноприйняті механіз-

ми і основні підходи до реформування аграрної 
сфери у зарубіжних країнах. Визначено завдання 
Української держави щодо надання суб`єктам 
господарювання правової підтримки інституціо-
нальних засад земельних відносин, державної ре-
сурсної підтримки аграрним товаровиробникам, 
оптимізації державного регулювання земельного 
обігу. Вносяться пропозиції щодо удосконалення 
їх законодавчого закріплення.
Мета: здійснити ґрунтовний аналіз ситу-

ації, що склалась у галузі обігу сільськогосподар-
ських земель; визначити роль та особливості 
ринкових перетворень у сфері земельних відносин 
в Україні.
Завдання: дослідити основні напрями розви-

тку земельних відносин в Україні, беручи до уваги 
вітчизняну та зарубіжну практику, на підставі 
чого запропонувати шляхи удосконалення прове-
дення Земельної реформи в Україні. 
Ключові слова: земельна реформа, ринок зем-

лі, мораторій на продаж землі, реалізація права 
власності на землю, земельні відносини ринково-
го типу, земельна реформа в зарубіжних країнах

 ÌÅË²ÕÎÂÀ Þë³ÿ Îëåêñàíäð³âíà - àñï³ðàíò Àêàäåì³¿ àäâîêàòóðè Óêðà¿íè 
ÓÄÊ: 349.412.2 

Вступ
Конституція України (ст. 14) проголо-

шує землю основним національним багат-
ством, що перебуває під особливою охо-
роною держави, гарантує право власності 
кожного громадянина, юридичної особи, 
держави на землю [5;1].
Суб’єктами земельних відносин є гро-

мадяни, юридичні особи, органи місцево-
го самоврядування та органи державної 
влади. Об’єктами – землі в межах терито-
рії України, земельні ділянки та права на 
них, у тому числі на земельні частки (паї). 
Земельні відносини регулюються Консти-
туцією України, Земельним кодексом, за-
конами України «Про оренду землі», «Про 
землеустрій», «Про охорону земель», «Про 
ринок земель», «Про державний земельний 
кадастр», а також прийнятими відповідно 
до них нормативно-правовими актами.
Поняття ж «Земельна реформа» вклю-

чає в себе комплекс правових, економіч-
них, технічних і організаційних заходів, 
здійснення яких забезпечує удосконалення 
земельних відносин, перехід до нового зе-
мельного ладу, що відповідає характеру ре-
гульованої соціально орієнтованої ринко-
вої економіки країни. Завдання земельної 
реформи полягає в перерозподілі земель з 
одночасною передачею їх у приватну та ко-
лективну власність, а також у користування 
підприємствам, установам й організаціям з 
метою створення умов для рівноправного 
розвитку різних форм господарювання на 
землі, формування багатоукладної економі-
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ки, раціонального використання та охоро-
ни земель [8;1].
Сучасна земельна реформа в Україні 

розпочалась ще у 1991 році, реалізація її 
цілей передбачає, насамперед, формуван-
ня земельних відносин ринкового типу, 
а основним завданням стала відміна дер-
жавної монополії на землю і підвищення 
ролі інших форм власності, особливо при-
ватної.

Виклад основного матеріалу
За час проведення земельної реформи 

відбулися принципові зміни у формах влас-
ності на землю, істотно змінилась структу-
ра землеволодіння і землекористування в 
аграрній сфері.
Земельна реформа вимагає, в першу 

чергу, здійснення широкомасштабних 
ринкових перетворень, стрижнем яких ви-
ступає приватизація – відчуження майна 
держави на користь фізичних і юридичних  
осіб.   Процес приватизації в Україні від-
бувається болісно і непослідовно, тому що 
здійснити приватизацію означає не тіль-
ки змінити форму власності, а й створити 
сприятливі організаційно-правові умови 
для подальшого ефективного розвитку гос-
подарства, докорінно перебудувати еко-
номічний механізм його функціонування, 
дати можливість іноземному капіталу вли-
ватись у вітчизняну економіку, ліквідувати 
застарілий механізм впливу виконавчих 
структур.
Сьогодні Україна знаходиться на відпо-

відному етапі практичного запровадження 
ринкових земельних відносин,  де непри-
пустимі спонтанність планування, зміна 
пріоритетів і змісту політичних намірів та 
конкретних дій.
Ринкові перетворення, що відбулися в 

Україні, потребують невідкладного вдоско-
налення засобів управління земельними 
ресурсами  та нерухомим майном на основі 
використання всебічної інформації про зе-
мельні ділянки та інші об`єкти нерухомого 
майна та їх правовий стан, яка міститься в 
базах даних кадастрово-реєстраційної сис-
теми.
Важливою передумовою запроваджен-

ня в Україні єдиної кадастрової системи 

є розробка та прийняття відповідного за-
конодавства та нормативно-методичного 
забезпечення, яке б базувалось на єдиній 
концепції і повною мірою відповідало б су-
часним вимогам до кадастрово-реєстрацій-
ної діяльності та враховувало б позитивний 
світовий досвід.
Підсумки реформування земельних від-

носин в Україні підтверджують актуаль-
ність і значимість наявності відповідного 
сприятливого правового поля.
Серед головних проблем нормативно-

правового забезпечення реформ земельних 
відносин насамперед виділяється відсут-
ність законів, спрямованих на реалізацію 
Земельного кодексу.
Проведення аналізу земельного фонду 

свідчить, що сучасний стан земель не відпо-
відає їх продуктивному потенціалу, вимо-
гам раціонального природокористування.
За умови розвитку багатоукладності 

сільського господарства, збільшення кіль-
кості об`єктів господарювання на землі, 
з метою збереження охорони та забезпе-
чення раціонального землекористування 
в Україні необхідно виділити  основні на-
прями розвитку земельних відносин, а 
саме:

1) завершити формування земельного 
законодавства, зосере дивши увагу на адап-
тації його до загальноєвропейських норм та 
на розвитку регіонального законодав ства 
шляхом введення норм пря мої дії (інструк-
ції, положення, статути, методики та інше) 
в розви ток Земельного кодексу України;

2) розбудовувати Державний земель-
ний кадастр, як базову ос нову для ведення 
інших видів ка дастрів, реєстрів, у тому чис-
лі й екологічних та природоохоронних;

3) поступово здійснювати вилучення 
з інтенсивного обробі тку деградованих і 
малопродуктив них земель;

4) здійснити розмежування земель пра-
ва державної і комунальної власності, тим 
самим підняти відповідальність за викорис-
тання земельних ресурсів та посилити еко-
номічну базу місцевого самоврядування;

5) запровадити систему еко номічного 
стимулювання раціо нального використан-
ня та охоро ни земель [8;1].
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Водночас, задля досягнення позитив-
них дієвих результатів під час проведення 
земельної реформи слід керуватись певни-
ми загальноприйнятими постулатами. Не 
можна забувати, що:

• землі сільськогосподарського призна-
чення – це специфічний товар, саме тому 
ринкам сільгоспземель також притаманна 
певна специфіка; 

• кожна країна світу, де існує ринок 
сільськогосподарських земель, у той чи ін-
ший спосіб здійснює його регулювання; 

• у світі немає країн з однаковими умо-
вами функціонування ринку сільськогоспо-
дарських земель, проте на таких ринках іс-
нують деякі загальні правила; 

• cтановлення ринків сільськогосподар-
ських земель – довготривалий процес (як 
правило, десятки років). Він географічно 
детермінований та залежить від історичних 
обставин, культурних традицій населення 
та юридичної практики, що складалися ві-
ками; 

• у багатьох країнах світу більшість 
функцій регулювання ринку сільгоспзе-
мель покладені на місцеві адміністрації 
(штати, провінції, землі, адміністративні 
райони, муніципалітети). 
Треба також розуміти, що ринок сіль-

госпземель в Україні фактично вже існує, 
проте процес його становлення триває. 
При цьому ринкові ціни на земельні ділян-
ки сільськогосподарського призначення в 
Україні ще не сформовані (через існування 
мораторію на продаж).
Далеко не всі громадяни України отри-

мали право власності на с/г землі. В Украї-
ні право на земельну частку (пай) отрима-
ли лише 6,9 млн громадян, що становить 
46,4% від кількості сільського населення та 
лише 14,8% від загальної кількості населен-
ня України.
Сьогодні обмеження для фізичних осіб 

на право власності на землі сільськогоспо-
дарського призначення для товарного ви-
робництва вже існують та реалізуються. Їх 
можна розділити на три групи: обмеження 
на володіння, користування та розпоря-
дження.
Обмеження на володіння:
• наявність українського громадянства; 

• належність до певної групи населення 
(колишні робітники колективних сільсько-
господарських підприємств); 

• вікові обмеження (володіння землею 
– з 18 років); 

• наявність фахових знань та досвіду 
сільськогосподарської діяльності. 
Обмеження за розміром земельної ді-

лянки (раніше було не більше 100 га, а буде 
встановлено залежно від регіону).
Обмеження на користування: необхід-

ність обробляти, заборона зміни цільового 
призначення.
Обмеження на розпорядження – це мо-

раторій на купівлю-продаж, заборона вно-
сити землю в статутні фонди [3;1].
На жаль, за 16 років дії мораторію на 

продаж землі сільгосппризначення так і не 
було досягнуто його основної мети – ство-
рення умов для запровадження ринку зе-
мель. Зокрема, в Україні досі немає гідної 
ринкової інфраструктури, якісної геоде-
зичної і топографо-картографічної основ, 
не проведено реальної інвентаризації зе-
мель, а не паперової, хоча це планувалося 
зробити за два роки ще у 1992-му. Землі 
стали об’єктом земельної реформи в 1991 
році, а вже через рік був прийнятий За-
кон «Про плату за землю», який нині вже 
втратив чинність. Він передбачав, що 30% 
надходжень від плати за землю йтиме на 
реформування земельних відносин, заходи 
з охорони земель тощо, але щорічно парла-
мент, ухвалюючи бюджет на наступний рік, 
зупиняв дію цієї норми, поки у 2008 році і 
зовсім не скасував її.
Таке зволікання призвело до низки не-

гативних наслідків – ерозії ґрунтів, погір-
шення стану водних та лісових ресурсів, 
зволікання з реалізацією найважливіших 
землевпорядних заходів, зі створенням зе-
мельного кадастру – до деградації інфра-
структури сільських територій і стрімкого 
скорочення населення на селі. Аби випра-
вити ці помилки, фахівцям слід відповісти 
на низку складних запитань. Зокрема, як 
забезпечити гідну ціну, достойну орендну 
плату за використання українських чорно-
земів, зберегти їхню родючість у ринкових 
умовах? Яка роль держави у цьому процесі? 
Який орган чи організація представлятиме 



167

Ìåë³õîâà Þ.Î. - Ðîçâèòîê ðèíêó çåìë³ ó êîíòåêñò³ ðåàë³çàö³¿ çåìåëüíî¿ ðåôîðìè...

інтереси держави на ринку земель? Якими 
мають бути його статус і функції, щоб він 
ефективно управляв сільгоспземлями? Тут 
має бути знайдено баланс інтересів між 
економікою, екологією і соціумом, адже всі 
ми знаємо, що землю ми не успадкували від 
предків, а позичили її у нащадків.
Питання полягає у тому, яку мету ми 

ставимо перед земельною реформою? Чис-
та економіка, гола рентабельність галузі – 
одна модель. Збереження сільського етно-
су, соціального, культурного середовища, 
розвиток інфраструктури сільських тери-
торій – зовсім інша. Екологізація земле-
користування – третя модель. Поєднання 
цих чинників завжди породжує конкретну 
національну модель. Необхідно визначити 
пріоритети подальшого розвитку та кон-
кретні механізми державного регулювання 
ринку земель, роль оцінки інших функцій 
та інших економічних чинників, додержан-
ня певних соціальних, екологічних стан-
дартів, таким чином ми знайдемо ту бажану 
золоту середину. Крім того, треба вживати 
заходів щодо посилення боротьби з коруп-
цією, створення інститутів гарантування 
прав, розвитку системи кадастру. Як бачи-
мо з численних соціологічних досліджень, 
комітетських обговорень і парламентських 
слухань, суспільство і політикум, незалеж-
но від політичних уподобань, чекають по-
силення ролі держави на ринку земель. 
Йдеться, насамперед, про створення пра-
вових, законодавчих, інфраструктурних, 
економічних, соціально-політичних умов 
для забезпечення функціонування цивілі-
зованого ринку земель [1;1].
Вагомим досягненням у рамках про-

ведення земельної реформи стало б ство-
рення державного земельного іпотечного 
банку в якості одного із інструментів про-
ведення аграрної політики в Україні. Через 
такий банк можна було б використовувати 
землі державної власності та ті, що не ви-
требувані (~ 2 млн га). Ці землі необхід-
но консолідувати у державний земельний 
фонд і  здавати в оренду через державну 
спеціалізовану установу. Але тут надзви-
чайно важливим стане  чітке законодавче 
врегулювання і контроль за ефективністю 
використання [10;1].

Світова практика дає багатий арсенал 
механізмів удосконалення земельних від-
носин. Цей досвід полягає у системному 
підході до реформування аграрної сфери, 
зокрема: надання суб`єктам господарюван-
ня правової підтримки удосконалення ін-
ституціональних засад земельних відносин, 
державна ресурсна підтримка аграрних то-
варовиробників, оптимізація розмірів гос-
подарських структур, державне регулюван-
ня земельного обігу [8;1].
Різні країни світу широко використо-

вують практику запровадження різнома-
нітних обмежень на ринку сільськогоспо-
дарських земель залежно від географічних 
особливостей, історичних та культурних 
традицій, а також юридичної практики, що 
складалися віками.
Наприклад, у провінції Саскічевань 

(Канада) забороняється:
• володіння сільськогосподарськими 

землями іноземними громадянами та кор-
пораціями; 

• громадянам Канади з інших провінцій 
мати у власності більше 320 акрів (~ 130 га) 
земель сільгосппризначення;

• місцевим корпораціям мати у власнос-
ті більше 320 акрів (~ 130 га) земель сіль-
ськогосподарського призначення; 

• іншим канадським корпораціям мати 
у власності більше 10 акрів (~ 4 га) земель 
сільськогосподарського призначення. 
Інший приклад: у Бразилії у власності 

іноземців не може бути понад 25% сільсько-
господарських земель адміністративної 
одиниці (району), а у власності окремої бра-
зильської фізичної /юридичної особи може 
бути не більше 40% земель адміністратив-
ної одиниці (району).
Основними принципами політики Єв-

ропейського Союзу щодо власності на зем-
лю (у тому числі на землі сільськогосподар-
ського призначення) є забезпечення права 
на вільний рух капіталу, на відкриття та ве-
дення приватного бізнесу та відсутність дис-
кримінації (ст.1, ч.1 Директиви 88/361/∂С). 
Тому у більшості країн-членів ЄС (переду-
сім нових) прямо виражених юридичних 
обмежень на володіння сільськогосподар-
ськими землями немає: будь-яка фізична 
чи юридична особа може законно придба-



Öèâ³ëüíå, ï³äïðèºìíèöüêå, ãîñïîäàðñüêå òà òðóäîâå ïðàâî

168Ïðàâî.ua ¹ 2, 2017

ти та володіти землею сільськогосподар-
ського призначення. Проте такі країни, як 
Естонія, Латвія, Литва, Словаччина, Угор-
щина, Чехія (дата вступу – 2004 р.), а потім 
– Румунія, Болгарія (дата вступу – 2007 р.) 
встановили перехідний період (тривалістю 
до семи років, починаючи з часу приєднан-
ня до ЄС), упродовж якого фізичні особи-
іноземці не можуть купувати сільськогос-
подарські землі. Натомість у Польщі вста-
новлено перехідний період терміном у 12 
років (до 1 травня 2016 року).
Чому нові члени ЄС запроваджують об-

меження для іноземців на володіння сіль-
ськогосподарськими землями? Передусім 
тому, що ринок землі ще перебуває в стадії 
становлення, створення земельного када-
стру та системи реєстрації прав на нерухо-
мість ще не завершено. Окрім того, ціна на 
їхні земельні ділянки в кілька разів менша, 
ніж в інших країнах ЄС. А громадяни ма-
ють значно нижчі доходи, ніж громадяни 
інших країн ЄС, тому не можуть відповідно 
конкурувати з ними на ринку землі [3;1].
Треба розуміти, що земля – це товар, 

але тут є свої особливості. Кому її вигідніше 
реалізовувати – іноземцям чи співвітчизни-
кам, або здати в оренду? Тут з’являються 
морально-психологічні аспекти, згідно з 
якими надати право продавати, купувати, 
чи найліпше здавати в оренду землю варто 
лише громадянину нашої держави [9;1].
Закордонні вливання фінансів в Украї-

ну – це добре. Вони стимулюють розвиток 
економіки, при цьому гроші залишаються 
всередині країни. Але коли ми говоримо 
про продаж землі іноземцям, то говоримо і 
про те, що частина України фактично буде 
належати представникам інших держав. А 
це вже зовсім інша справа [4;17].
Не слід забувати, що земля – це страте-

гічний продукт, як і енергоносії. Напри-
клад, у Франції, 57% землі належить держа-
ві, вона її здає в довгострокову оренду.
На наше переконання, дозвіл на про-

даж землі іноземцям буде доцільним лише 
тоді, коли рівень економічного розвитку 
України буде хоча б трохи вищим за той, 
який зараз є у Польщі. Тобто Україна пови-
нна бути конкурентоспроможною.

Зараз в Україні існує прихована, але 
вкрай поширена тенденція збільшення 
кількості людей з подвійним громадян-
ством. Наприклад, коли людина має легаль-
ний паспорт України і нелегальний Румунії. 
Віднайти таких людей та запобігти актам 
купівлі-продажу ними землі дуже складно. 
Тож держава повинна чимало зробити, аби 
уміло відвернути такі прояви. [7;1]
Пріоритетним напрямом роботи на най-

ближчі місяці стане формування концепту-
альних засад обігу сільськогосподарських 
земель, розробка та подання на розгляд 
Кабінету Міністрів України законопроек-
ту «Про обіг земель сільськогосподарсько-
го призначення». У рамках цього напряму 
передбачено створення національної плат-
форми для проведення електронних аук-
ціонів з метою забезпечення максимальної 
прозорості продажу державних та кому-
нальних земель, а також надання можли-
вості її використання для угод купівлі-про-
дажу приватним особам.
Крім того, передбачено інтенсифікува-

ти роботу зі створення Національної інфра-
структури геопросторових даних (НІГД). 
Для забезпечення більш ефективного спів-
робітництва та керованості процесом у 
рамках Робочої групи при Мінагрополіти-
ки буде сформовано підгрупу з координації 
створення НІГД, в яку ввійдуть представ-
ники  основних відомств-утримувачів гео-
просторової інформації та інших зацікавле-
них сторін.
Для отримання повної та достовірної 

інформації про стан земельних відносин та 
забезпечення загальнонаціонального до-
ступу до цих даних заплановано впрова-
дження системи регулярного моніторингу 
земельної сфери, що є необхідною умовою 
прийняття зважених рішень як на рів-
ні держави, так і на рівні територіальних 
громад. Також для уточнення даних про 
земельні ресурси в 2017 році розпочато 
створення протоколів виправлення систе-
матичних помилок у Державному земель-
ному кадастрі, а також ведеться робота з 
упорядкування земельних банків держав-
них підприємств та деяких наукових уста-
нов [11;1].
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За даними Аграрного союзу України, в 
Україні майже 7 млн власників паїв. Якщо 
хтось із них хоче їх продати, то треба ство-
рити земельну біржу і під жорстким конт-
ролем держави проводити такі торги. Серед 
фахівців існує думка, що держава зробила 
велику помилку, коли проводила розпаю-
вання землі. Можливо, було б краще, якби 
земля залишилася у власності держави. Але 
сталося, як сталося, тому держава має бути 
першим покупцем на цьому ринку, тоді 
вона зможе формувати лоти на біржі і ви-
ставляти свої умови покупцеві, зможе отри-
мувати постійну і стабільну орендну плату, 
а це майже як золотовалютний запас [9;1].

Висновок
Земля – це останній оплот державності 

та й держави України. Після буремних 90-х 
років, коли відбувалася непрозора прива-
тизація підприємств, держава та громадя-
ни багато втратили. Продаж землі повинен 
стати законною, національною справою 
[6;1], але лише на таких економічних, со-
ціальних і політичних умовах, які забез-
печать цивілізоване і ефективне функціо-
нування земельного ринку і будуть дійсно 
вигідними для України та її громадян.
Незважаючи на довготривалий і склад-

ний процес розроблення земельної рефор-
ми, функціонування ринку земель в Украї-
ні сьогодні є неефективним. 85-90% земель 
знаходиться в публічній власності і переда-
ється власникам крізь ширму бюрократич-
них процедур. Проблеми з реалізацією пра-
ва власності на землю продовжуються. Не-
рідко місцева влада і фермери по-різному 
інтерпретують законодавчі норми, а район-
ні органи реєстрації часто уповільнюють 
процес з корисливих міркувань [2;1].
Водночас, сучасна земельна реформа не 

повинна бути сконцентрована виключно 
навколо питання відкриття ринку земель, а 
має охопити всю сферу земельних відносин 
у комплексі. ЇЇ основна мета – ліквідувати 
корупцію, децентралізувати ринок та до-
сягнути раціонального використання зем-
лі, у результаті чого – забезпечити високий 
рівень сільськогосподарського виробни-
цтва, а також розробити і запустити в дію 
механізм соціального захисту сільського на-
селення. 
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Проанализирована процедура создания и 
объявления территорий и объектов природно-
заповедного фонда, в частности биосферных 
заповедников, выявлены недостатки их пра-
вовой регламентации, рассмотрена процедура 
создания биосферных заповедников, очерчены 
перспективные направления совершенствова-
ния национального законодательства, регули-
рующего порядок создания биосферных запо-
ведников.
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создание биосферных заповедников, экологиче-
ская сеть, природно-заповедный фонд, охрана 
природы.

 ÃÎËÜÎÍÊÎ Ðóñëàí Àíàòîë³éîâè÷ - ñòàðøèé âèêëàäà÷ êàôåäðè åêîëîã³¿ 
³ ïðàâà ×åðí³âåöüêîãî ôàêóëüòåòó ÍÒÓ «ÕÏ²», çäîáóâà÷ êàôåäðè åêîëîã³÷íîãî 
ïðàâà Íàö³îíàëüíîãî þðèäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ßðîñëàâà Ìóäðîãî

ÓÄÊ349.6:502.211(1-751.3)](477)

передбачає встановлення чіткого й ефек-
тивного механізму створення біосферних 
заповідників, а також забезпечення їх 
успішного функціонування у складі націо-
нальної екологічної мережі.

Аналіз літературних даних 
і постановка задачі дослідження

До проблеми охорони навколишньо-
го природного середовища, територій 
та об’єктів природно-заповідного фонду 
України, тваринного, рослинного світу зо-
крема, зверталися такі учені-правознавці у 
галузі екологічного права як: В. І. Андрей-
цев, А. П. Гетьман, Б. В. Єрофєєв, В. Г. Єме-
льянова, Ю. А. Жураєв [5], О. М. Ковтун, 
Л. Я. Окорокова [9], В. В. Петров, А. К. Со-
колова та ін. Окремим питанням правово-
го регулювання створення й оголошення 
територій та об’єктів природно-заповідно-
го фонду присвячені праці Х. М. Марич, 
О. Я. Станіславської, А. І. Черемнової та 
ін. Проблемні аспекти формування наці-
ональної екологічної мережі України роз-
глядаються у роботах таких учених-право-
знавців, як: А. П. Гетьман, М. А. Дайнега, 
В. І. Лозо, О. В. Лозо, О. М. Ковтун тощо. 
Окреслені питання також активно дослі-
джуються природознавцями (О. О. Кагало 
[6], О. В. Мудрак, С. Ю. Попович [10] та 
ін.).

Мета і завдання дослідження – ви-
вчення особливостей створення біосфер-
них заповідників, виявлення недоліків у 

Вступ
Правовим проблемам створення й ого-

лошення територій та об’єктів природно-
заповідного фонду (надалі – ПЗФ) при-
свячено чимало наукових праць, проте 
окремі питання створення біосферних за-
повідників, порядку їх включення до наці-
ональної екологічної мережі, вивчення до-
свіду включення біосферних резерватів до 
екологічної мережі країн ЄС залишаються 
актуальними і потребують подальшого до-
слідження з огляду на поступове набли-
ження законодавства України до права та 
політики Європейського Союзу, визначен-
ня курсу на розбудову національної еколо-
гічної мережі в контексті функціонування 
Загальноєвропейської екологічної мережі, 
активну участь нашої держави в різнома-
нітних європейських ініціативах у сфері 
охорони природи тощо. Це, у свою чергу, 
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його правовій регламентації, аналіз по-
рядку включення біосферних заповідни-
ків до національної екологічної мережі.

Основна частина
Аналіз статей 51–53 Закону України 

«Про природно-заповідний фонд Украї-
ни» [2] дає підстави твердити про декілька 
етапів створення й оголошення територій 
та об’єктів ПЗФ. При цьому слід вказати, 
що Розділ VII цього Закону розмежовує 
поняття «створення» та «оголошення», не 
вказуючи на те, які з територій чи об’єктів 
ПЗФ створюються, а які оголошуються. З 
огляду на лексичне значення слова «ство-
рити» [11, с.676], є підстави стверджувати, 
що біосферні заповідники як природоохо-
ронні установи загальнодержавного зна-
чення, що мають статус юридичної особи, 
можуть бути створені (засновані).
Отже, першим етапом є підготовка 

і подання клопотань про створення чи 
оголошення територій та об’єктів ПЗФ, 
що може здійснюватися Мінприроди, на-
уковими установами, природоохоронними 
громадськими об’єднаннями або іншими 
заінтересованими підприємствами, уста-
новами, організаціями та громадянами. 
Вважаємо, що першим етапом має бути 
вибір природної території для заповіда-
ння, що передбачає проведення комплек-
су ретельно спланованих і якісно викона-
них організаційних, наукових та інших за-
ходів з метою пошуку масивів і природних 
комплексів, які потребують охорони.
Проте на законодавчому рівні не ви-

значено порядок вибору природних тери-
торій для заповідання. Необхідність про-
ведення таких заходів і виділення вибору 
територій для заповідання в окремий етап 
створення чи оголошення територій та 
об’єктів ПЗФ обговорюється лише в на-
укових колах і формування переліку по-
тенційних для заповідання природних те-
риторій здійснюється на основі наукових 
обґрунтувань. 
Так, слід підтримати думки Ю. А. Жу-

раєва, Л. Я. Окорокової, які наголошують, 
що першим етапом є «виявлення унікаль-
них природних об’єктів, що потребують 
охорони», шляхами виявлення яких ви-

знають, по-перше, формування списків 
потенційних особливо цінних об’єктів 
природи, і, по-друге, стихійне виявлення, 
термінове взяття під охорону природних 
об’єктів, що має місце у разі раптового ви-
никнення чи різкої зміни соціально-еко-
номічної ситуації на цій території, або у 
зв’язку із отриманням нових наукових да-
них [5,с.34−35; 9,с.45].
О. О. Кагало та С. Ю. Попович наголо-

шують, що сьогодні вибір територій для 
заповідання здійснюється за «залишко-
вим принципом» [6 ,с. 58] і «визначається 
густотою і характером розподілу населе-
них пунктів, вартістю землі, політичною 
кон’юнктурою…»[10, с. 128] тощо, в остан-
ню чергу враховується принцип наукової і 
природоохоронної цінності екосистем. 
Тому, на нашу думку, необхідними є 

законодавче закріплення основних засад 
вибору територій для заповідання, а для 
біосферних заповідників також з ураху-
ванням міжнародно-правових вимог, що 
висуваються до природних територій для 
включення у Всесвітню мережу біосфер-
них резерватів.
Закон України «Про природно-запо-

відний фонд України» [2] передбачає коло 
суб’єктів, які можуть подавати клопотання 
про створення біосферних заповідників, 
вимоги до змісту цих клопотань, поря-
док розгляду і погодження вказаних кло-
потань центральним органом виконавчої 
влади в галузі охорони навколишнього 
природного середовища (ст.ст. 51–52). За 
результатами погодження клопотань цен-
тральний орган виконавчої влади в галузі 
охорони навколишнього природного се-
редовища забезпечує розробку спеціалі-
зованими проектними та науковими уста-
новами проектів створення біосферних 
заповідників. Однак поняття «проекти 
створення» біосферних заповідників у на-
ціональному законодавстві не розкрито, 
не визначено також вимоги до змісту вка-
заної проектної документації, строки роз-
робки цих документів.
Правовою підставою створення біо-

сферного заповідника є обґрунтоване 
клопотання про необхідність узяття під 
охорону цінних природних комплексів, а 



173

Ãîëüîíêî Ð.À. - Ïðàâîâ³ ïèòàííÿ ñòâîðåííÿ á³îñôåðíèõ çàïîâ³äíèê³â â Óêðà¿í³ 

відповідний Указ Президента України, є 
відправною точкою у складному механізмі 
створення біосферного заповідника і вод-
ночас підставою для здійснення подаль-
ших організаційно-правових заходів.
Наприклад, у Німеччині згідно з Фе-

деральним законом про охорону природи 
[13] захист природних територій та ланд-
шафтів здійснюється шляхом оголошення 
таких територій охоронюваними. У від-
повідних актах визначаються: територія, 
яка буде захищена, мета захисту, накази 
і заборони, необхідні для реалізації цієї 
мети і, де необхідно, відповідні плани 
управління, розвитку і заходи щодо від-
новлення. 
Процедура створення й оголошення 

територій та об’єктів ПЗФ в Україні, яка 
поширюється і на біосферні заповідники, 
на законодавчому рівні регламентована 
лише у загальному вигляді і не включає 
інших етапів, які є дуже важливими для 
забезпечення завершення процесу ство-
рення біосферного заповідника. З цього 
приводу Ю.А. Жураєв, розглядаючи поря-
док створення пам’яток природи, справед-
ливо зауважує, що регламентована законо-
давством процедура «юридичного оформ-
лення особливо цінних природних комп-
лексів» є лише частиною процесуальних 
правовідносин, предмет яких складають 
організаційно-правові питання створення 
пам’яток природи [5, с.31].
Так, після прийняття рішення Прези-

дентом України про створення біосферно-
го заповідника необхідна розробка (спеці-
алізованими проектними організаціями) 
та затвердження (Мінприроди) Проекту 
організації території біосферного заповід-
ника та охорони його природних комп-
лексів з визначенням заповідної, буферної 
зон, зони антропогенних ландшафтів, а 
також, у разі необхідності, – зони регульо-
ваного заповідного режиму, що передба-
чено ст. 18 Закону України «Про природ-
но-заповідний фонд України» [2]; розроб-
ка, погодження та затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок, щодо організації і встановлення 
меж території біосферного заповідника, 
що передбачено ст. 20 Земельного кодексу 

України [1], статтями 25, 47 Закону Украї-
ни «Про землеустрій» [3].
Щодо Проекту організації території біо-

сферного заповідника слід зазначити, що 
на відміну від проекту створення біосфер-
ного заповідника його правове значення в 
процедурі створення вказаних природо-
охоронних установ та для їх функціону-
вання загалом визначено в ст. 14 ч. 3 За-
кону України «Про природно-заповідний 
фонд України»[2]. Зокрема, такий проект 
розробляється з метою визначення захо-
дів щодо провадження природоохорон-
ної, науково-дослідної, рекреаційної, гос-
подарської діяльності, які передбачається 
здійснити протягом п’яти років, а також 
стратегії розвитку об’єкта природно-запо-
відного фонду на десять років. Вимоги до 
змісту вказаного документа визначаються 
Положенням про проект організації тери-
торії біосферного заповідника та охорони 
його природних комплексів, затверджено-
го наказом Міністерства екології та при-
родних ресурсів [4].
Однак законом не визнано обов’язковою 

розробку такого проекту, не встановлені 
і строки його створення. На нашу думку, 
проект організації території біосферного 
заповідника та охорони його природних 
комплексів також повинен містити, серед 
іншого, обґрунтування природокористу-
вання в межах заповідника та обґрунту-
вання допустимого рекреаційного, еколо-
го-освітнього, наукового навантаження на 
його природні комплекси; встановлення 
територіально-диференційованого режи-
му охорони, відтворення та використання 
його природних комплексів.
Звернемо увагу на те, що Законом 

України «Про природно-заповідний фонд 
України» [2] не визначено співвідношення 
таких проектних документів, як: проект 
створення біосферного заповідника і про-
ект організації території біосферного запо-
відника та охорони його природних комп-
лексів у процесі створення останнього. 
Вважаємо, що проект створення біосфер-
них заповідників має окреме призначення 
у процедурі створення останніх, оскільки 
містить обґрунтування необхідності взяття 
під охорону цінних природних територій 
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і закріплення за ними статусу біосферно-
го заповідника. Тому відсутність проекту 
створення біосферного заповідника ро-
бить неможливим прийняття рішення про 
створення останнього. 
З огляду на сказане, питання про ви-

моги до змісту такої проектної документа-
ції, визначення строків їх розробки мають 
бути законодавчо регламентовані в окре-
мому спеціальному законі про біосферні 
заповідники. 
Потрібно вказати, що Закон України 

«Про природно-заповідний фонд України» 
[2] не містить особливостей порядку відве-
дення земельних ділянок для створення 
біосферних заповідників, відсутні і вка-
зівки на обов’язковість розробки проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок, організації та встановлення меж 
територій природно-заповідного фонду. 
Це законодавче положення містить по-
силання на нормативні приписи, що за-
галом закріплені в Земельному кодексі 
України. Варто погодитись із справедли-
вим зауваженням А. М. Мірошниченка та 
В.М. Правдюка, які вказують, що «законо-
давством передбачена можливість оголо-
шення певних територій об’єктами ПЗФ, 
а відповідно, і віднесення цих територій 
до земель ПЗФ за декларативним принци-
пом без визначення меж таких територій 
та розроблення відповідного проекту від-
ведення. При цьому чинне законодавство 
не передбачає чітко ані процедур встанов-
лення обмежень по використанню таких 
територій, ані процедур відмежування та-
ких територій від земель іншого цільового 
призначення» [8, с.43].
Безперечно, проекти землеустрою 

щодо організації і встановлення меж тери-
торій ПЗФ та іншого природоохоронного 
призначення обов’язково повинні містити 
характеристику території із встановлен-
ням режиму використання земель природ-
но-заповідного фонду та іншого природо-
охоронного призначення, обмежень у ви-
користанні земель та їх режимоутворюю-
чих об’єктів; акт перенесення в натурі (на 
місцевість) меж території природно-запо-
відного фонду та іншого природоохорон-
ного призначення.

Таким чином, у згаданих проектних 
документах, які згідно з чинним законо-
давством мають різне призначення і роз-
робляються за окремими процедурами, є 
деяке дублювання, що потребує усунення, 
уточнення змісту і завдань указаних доку-
ментів, адже це спричиняє додаткові ви-
трати ресурсів та часу при виконанні від-
повідних робіт, що має наслідком усклад-
нення та затягування процесу створення 
біосферних заповідників. Крім того, ні 
природоохоронним, ні земельним зако-
нодавством не визначене співвідношення 
проектів організації територій ПЗФ, роз-
робка яких передбачена Законом України 
«Про природно-заповідний фонд Украї-
ни», з проектами землеустрою щодо орга-
нізації і встановлення меж територій ПЗФ 
та іншого природоохоронного призна-
чення, що передбачено Законом України 
«Про землеустрій», як, власне, і співвідно-
шення із процедурою відведення земель-
них ділянок, на що вже вказувалося у літе-
ратурі [7, с. 184; 12, с. 28-29; 8, с. 43].
Отже, є підстави стверджувати про від-

сутність єдиної чіткої законодавчо визна-
ченої процедури створення чи оголошен-
ня територій та об’єктів ПЗФ загалом і біо-
сферних заповідників зокрема, оскільки 
вказане питання окремо регулюється як 
природоохоронним, так і земельним зако-
нодавством. 
Усі вище охарактеризовані етапи ста-

новлять єдину процедуру створення біо-
сферних заповідників, яка складається із 
двох якісно різних за характером та метою 
стадій. Так, перша стадія – це власне ство-
рення біосферного заповідника шляхом 
юридичного оформлення цінних природ-
них територій, що має за мету закріплення 
за ними статусу природоохоронної устано-
ви загальнодержавного значення, взяття 
під охорону держави цінних природних 
територій. 
Друга стадія – забезпечення функці-

онування території біосферного заповід-
ника, у процесі реалізації якої на кожному 
етапі досягається мета організації терито-
рії заповідника, яку складають: 1) розроб-
ка і затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок, про-
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екту землеустрою щодо організації і вста-
новлення меж, визначення меж території 
біосферного заповідника на місцевості;-
2) розробка і погодження проекту органі-
зації території біосферного заповідника та 
охорони його природних комплексів.
Отже, слід вказати, що процедура 

створення біосферних заповідників наці-
ональним законодавством взагалі окремо 
не визначена, а регламентований поря-
док створення й оголошення територій та 
об’єктів ПЗФ не відображає повною мірою 
всі етапи складного процесу створення біо-
сферних заповідників. Тому нагальною є 
потреба закріплення чітко визначеного 
порядку створення вказаних природо-
охоронних установ у окремому законі про 
біосферні заповідники. Важливим також є 
встановлення строків створення біосфер-
ного заповідника загалом та строків завер-
шення кожного із етапів з метою усунен-
ня затягування взяття під охорону цінних 
природних комплексів, оскільки на сьо-
годнішній день чинне законодавство не 
визначає строків розробки проектів орга-
нізації територій біосферних заповідників 
та охорони їх природних комплексів, пе-
редання у постійне користування земель 
біосферним заповідникам та розробки від-
повідних проектів землеустрою, що може 
призвести до безпідставного зволікання 
із розробкою, погодженням відповідних 
проектних документів тощо.

Висновки
Процедура створення біосферних за-

повідників національним законодавством 
взагалі окремо не визначена, а регламен-
тований порядок створення й оголошення 
територій та об’єктів ПЗФ не відображає 
повною мірою всі етапи складного про-
цесу створення біосферних заповідників. 
Тому пропонуємо закріпити чітко визна-
чений порядок створення вказаних при-
родоохоронних установ у окремому законі 
про біосферні заповідники із викладенням 
послідовних етапів здійснення організа-
ційно-правових заходів у певні визначені 
строки.
Певна річ, обґрунтовані у нашій публі-

кації пропозиції та окреслені перспективні 

напрямки удосконалення національного 
законодавства України щодо створення не 
лише біосферних заповідників, а й інших 
територій та об’єктів ПЗФ не є беззапере-
чними і вичерпними, тож порушена про-
блема вимагає подальшого вивчення. 
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АНОТАЦІЯ 
Проаналізовано процедуру створення й 

оголошення територій та об’єктів природно-
заповідного фонду, зокрема біосферних запо-
відників, виявлено недоліки їх правової регла-
ментації, розглянуто процедуру створення 
біосферних заповідників, окреслено перспек-
тивні напрями удосконалення національного 
законодавства, що регулює порядок створення 
біосферних заповідників. 
Ключові слова: біосферний заповідник, 

створення біосферних заповідників, екологічна 
мережа, природно-заповідний фонд, охорона 
природи.

SUMMARY 
In the article the creation and proclamation 

territories and objects nature reserve fund, in 
particular, biosphere reserves were analyzed; 
disadvantages of the legal regulation were revealed; 
the creation procedure of biosphere reserves; the 
features of taking valuable natural territories and 
objects under the protection in foreign countries 
were investigated; the prospective lines of legislation 
improvement that regulates the biosphere reserves 
creation were outlined.

Keywords: biosphere reserve, the creation of 
biosphere reserves, ecological network, nature 
reserve fund, environmental protection.
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ÐÎËÜ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ Ô²ÑÊÀËÜÍÎ¯ ÑËÓÆÁÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 
Ó ÂÈßÂËÅÍÍ² Ò²ÍÜÎÂÎ¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÏËÀÒÍÈÊ²Â 

ÏÎÄÀÒÊ²Â

Дано определение теневой экономики, ис-
следована её структура, всесторонне проана-
лизированы социальные последствия теневой 
экономической деятельности. Отдельно рас-
смотрены вопросы такого проявления тене-
вой деятельности, как уклонение от уплаты 
налогов, и раскрыты функции Государствен-
ной фискальной службы Украины в проведе-
нии контроля за уплатой налогов и сборов. 
Раскрыта структура информации, использу-
емой при проведении налогового контроля, и 
проведена оценка методов расчета масштабов 
теневой экономической деятельности. Также 
рассмотрены различные подходы к организа-
ции контрольной деятельности при выявле-
нии теневой деятельности налогоплательщи-
ков.
Ключевые слова: теневая экономика, по-

следствия теневой экономики, Государствен-
ная фискальная служба Украины, объекты 
налогового контроля, методика проверки, те-
невая деятельность, налогоплательщик.

 ÏÎÏÎÂÀ Ë³ë³ÿ Ìèêîëà¿âíà - êàíäèäàò åêîíîì³÷íèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðè 
ô³íàíñ³â òà êðåäèòó Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó áóä³âíèöòâà òà 
àðõ³òåêòóðè;
 ÑÀÂ×ÅÍÊÎ Àíàñòàñ³ÿ Îëåêñàíäð³âíà - âèêëàäà÷ êàôåäðè ïóáë³÷íî-
ïðàâîâèõ äèñöèïë³í Êè¿âñüêîãî Ì³æíàðîäíîãî óí³âåðñèòåòó 

ÓÄÊ [336.225.2:343.359.2](477)

ті є каталізатором зростання економічних 
злочинів, особливо якщо це проявляється в 
умовах нестабільної політичної та військової 
ситуації в нашій країні. За таких умов дослі-
дження питань протидії тінізації економіки 
набуває все більш важливого значення.

Аналіз останніх досліджень
Проблемам дослідження тіньової еко-

номіки в сучасних умовах присвячено ба-
гато робіт вітчизняних учених, таких як 
О. М. Бандурка, З. Варналій, В. Геєць, 
О. Головченко, І. Мазур, В. Майдибура, 
В. Мунтіян, О. Турчинов та інші. Але бага-
то проблем виявлення та протидії тіньовій 
економічній діяльності в нашій країні поки 
що не вирішено.

Тому метою статті є розробка напрямків 
виявлення та оцінки масштабів тіньової еко-
номічної діяльності під час проведення по-
даткового контролю для складання «карти 
тіньового сектору» окремих регіонів.

Виклад основного матеріалу
У сучасній науковій літературі не має 

однозначно визначеного поняття «тіньова 
економіка». Найбільш широко це поняття 
трактує О. Турчинов, визначаючи тіньову 
економіку як економічну діяльність, що не 
враховується і не контролюється офіцій-
ними державними органами, а також ді-
яльність, спрямовану на отримання доходу 
шляхом порушення чинного законодавства 
[1, с. 28].

Постановка проблеми
Однією з найважливіших функцій дер-

жави, як зазначено у ст. 17 Конституції 
України, є забезпечення економічної без-
пеки. Адже економіка завжди залишається 
найвразливішою ланкою та основною сфе-
рою діяльності кримінальних та тіньових 
структур. А такі поняття, як криміналізація 
та тінізація економіки, тісно пов’язані між 
собою: тіньовий сектор є наслідком кримі-
налізації економіки та суспільства в цілому, і 
в той же час тінізація економічної діяльнос-
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Тіньова економіка є складовою будь-
якого народно-господарського комплексу 
й існує у всіх без виключення країнах світу, 
однак її масштаби значно різняться. Висока 
довіра громадян до державних інститутів 
є однією з причин забезпечення відносно 
низького рівня тіньової економіки. Тому у 
розвитнутих країнах світу він є значно ниж-
чим, ніж у країнах, що розвиваються. Так, у 
2016 році найнижчий рівень тіньової еконо-
міки був зафіксований у Швейцарії, Австрії, 
Великобританії, Люксембурзі та Нідерлан-
дах, він не перевищував 10 % від обсягів 
офіційного ВВП, а в середньому в країнах 
ЄС він склав 18,3 %. Тоді як в Україні, за да-
ними Міністерства економічного розвитку 
і торгівлі, рівень тіньової економіки склав 
42 % [2].
Тіньова економіка однозначно негатив-

но впливає на економічну безпеку держави. 
І коли її рівень перевищує порогове значен-
ня, це може призвести до втрати керованос-
ті економікою з боку держави. А сьогодні 
сучасна ринкова діяльність в Україні розви-
вається значною мірою шляхом трансфор-
мації легальної економіки в тіньову. У про-
цесі таких перетворень відбувається такий 
собі «обмін досвідом»: легальна економіка 
постачає тіньовій всі види ресурсів, новіт-
ні технології, сучасний менеджмент, а сама 
«набуває» тіньову економічну поведінку та 
тіньове економічне мислення.
В. О. Майдибура розглядає тіньову еко-

номіку з двох позицій:
1) у вузькому розумінні тіньова економі-

ка обмежується такими видами економічної 
діяльності та відповідними відносинами, які 
за змістом є протиправними або суспільно 
небезпечними (що на практиці не завжди 
збігається);

2) у широкому розумінні до тіньової 
економіки належать: сектор домашніх гос-
подарств (сектор натурального самозабез-
печення); «неформальний сектор» (нерегла-
ментована діяльність: дрібне виробництво, 
послуги, торгівля, «світло-сірий сектор»); 
«темно сірий сектор» (законспірований сек-
тор легітимних видів економічної діяльнос-
ті); «чорний» (кримінальний, «криваво-чор-
ний»); диверсифіковані частки «чорної» еко-
номіки [3, с. 87].

Такі визначення підкреслюють лише 
негативні наслідки тіньової економіки для 
суспільства. Але тіньова економіка є дуже 
складним і неоднозначним явищем, і вона 
своєю гнучкістю у ринковому середовищі 
швидко заповнює всі прогалини, які ство-
рюються у господарській діяльності внаслі-
док неефективного управління суспільним 
виробництвом. Тому багато дослідників 
вважає, що тінізація – це не що інше, як 
приховування доходів, у більшості отрима-
них не кримінальною, а суспільно корис-
ною діяльністю, спрямованою, насамперед, 
на користь самих трудівників, і вже в другу 
чергу – всієї держави. І саме в тіньовому сек-
торі економічно активні члени українського 
суспільства стримують достойне визнання 
своєї наполегливої праці. Тобто тіньові про-
цеси у сучасній економіці України в деякій 
мірі пом’якшують негативні наслідки дер-
жавних економічних рішень і знижують на-
пругу у суспільстві.
Неоднозначним є також і соціальне зна-

чення тіньової економіки. З одного боку, 
вона збільшує доходи економічної еліти 
та влади країни, а з іншого, – певною мі-
рою підвищує доходи простих робітників, 
пов’язаних з тіньовою діяльністю та зни-
жує рівень безробіття, а в деяких випадках 
– сприяє підвищенню рівня кваліфікованих 
працівників. Більше того, іноді самі праців-
ники зацікавлені в отриманні тіньової заро-
бітної плати у «конвертах», адже високі ле-
гальні доходи унеможливлюють отримання 
житлових субсидій. А ситуація з безробіттям 
змушує людей не тільки погоджуватися на 
зарплати в конвертах, а гірше – просто на 
мінімальні зарплати чи роботи без офіцій-
ного оформлення, оскільки інакше можна 
зовсім залишитися без нічого. Так, за міні-
мальними розрахунками, в Україні у тіні пе-
ребуває близько трильйона гривень [4].
Звісно, негативних наслідків тіньової еко-

номіки значно більше. Серед економічних на-
слідків тінізації О. М. Головченко та В. І. За-
харченко [5, с. 96] виділяють наступні:

1) порушення конкурентних ринкових 
механізмів, що спричиняє дискримінацію 
ідеї ринкової конкуренції, оскільки перева-
ги при цьому віддаються особам через ко-
рупційний та кримінальний механізм;
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2) підвищення «вільних ринкових» цін 
за рахунок корупційних «накладних ви-
трат», у разі чого страждають споживачі;

3) розширення масштабів корупційних 
операцій як у владних структурах, так й у 
суб’єктах господарювання.
До соціальних наслідків тіньової еконо-

міки належать:
1) значне скорочення соціальних ви-

трат держави (на науку, охорону здоров’я, 
пенсійне забезпечення, фізкультуру та 
спорт);

2) зростання рівня бідності населення 
та збільшення майнового розшарування різ-
них груп населення;

3) дискридитація правових інститутів 
як основного інструменту захисту населен-
ня та регулювання життя держави і суспіль-
ства;

4) збільшення корумпованості право-
охоронних органів та зростання організова-
ної злочинності;

5) збільшення соціальної напруги, яка 
вражає економіку і загрожує політичній ста-
більності країні.
До політичних наслідків поширення ті-

ньової економіки можна віднести:
1) спрямування політичних рішень у 

державі не на загальнонаціональний розви-
ток, а на забезпечення володарювання кри-
мінальних олігархічних угрупувань;

2) зниження довіри до влади, зростан-
ня відчуження влади від суспільства;

3) падіння престижу країни на міжна-
родній арені, зростання загроз її економіч-
ної та політичної ізоляції.
Але найпоширенішим проявом тіньової 

економіки та здійснення тіньової діяльнос-
ті є ухилення від сплати податків, митних 
платежів та єдиного соціального внеску на 
обов’язкове державне соціальне страхуван-
ня, що призводить до зменшення надхо-
джень до державного й регіональних бю-
джетів та до Пенсійного та інших соціаль-
них фондів України. А це зменшує бюджетні 
витрати на науку, культуру, освіту, охорону 
здоров’я, тобто веде до зниження соціаль-
них стандартів більшості громадян нашої 
держави та унеможливлює осучаснення 
пенсійних виплат пенсіонерам, які вже ра-
ніше вийшли на пенсію у минулі роки.

Відповідно до Положення про Державну 
фіскальну службу (ДФС) України [6] саме на 
цей орган покладається обов’язок контролю 
за своєчасністю подання платниками подат-
ків та єдиного внеску, передбаченої законом 
звітності, своєчасністю, достовірністю, по-
внотою нарахування та сплатою податків і 
зборів, єдиного внеску, митних та інших пла-
тежів. Це значно підвищує вплив податково-
го адміністрування на скорочення тіньових 
операцій. А основною ланкою у сфері подат-
кового адміністрування є підвищення якості 
проведення ДФС контрольних заходів.
Документами, що підтверджують по-

даткову інформацію платників податків, є 
облікові документи та регістри, оскільки всі 
господарські операції платника податків, 
пов’язані з визначенням об’єктів оподатку-
вання, повинні бути зафіксовані у первин-
них документах. Окрім того, ст. 72 Подат-
кового кодексу України [7] визначає, що по-
даткова інформація також може надходити:
а) від органів виконавчої влади, місцево-

го самоврядування і Національного банку 
України:

- про об’єкти оподаткування, що пода-
ються та реєструються цими органами;

- про результати здійснення державно-
го контролю за господарською діяльністю 
платників податків;

- що містяться у звітних документах, які 
подаються платниками податків органам 
виконавчої влади та місцевого самовряду-
вання;

- про встановлені органами місцевого 
самоврядування ставки місцевих податків, 
зборів, і надані такими органами податкові 
пільги;

- про дозволи, ліцензії, патенти, свідо-
цтва на право провадження окремих видів 
діяльності;

- про експортні та імпортні операції 
платників податків;
б) від банків, інших фінансових установ 

– інформація про наявність і рух коштів на 
рахунках платника податків;
в) від органів влади інших держав, між-

народних організацій або нерезидентів;
г) від підрозділів податкових та мит-

них органів – за результатами податкового 
контролю.
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Інші дані про платників податків і 
об’єкти оподаткування повинні надходити 
до фіскальних органів України відповід-
но до Порядку, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 21.12.2011 
№ 1386 [8].
Так, Укрдержреєстр та його підрозді-

ли, органи внутрішніх справ, Державна 
служба морського та річкового транспорту, 
Державіаслужба, інші органи, що ведуть 
облік або реєстрацію рухомого і нерухомо-
го майна та інших активів, які є об’єктами 
оподаткування, повинні подавати органам 
фіскальної служби за їх місцезнаходженням 
інформацію про власників і користувачів 
такого майна та активів, розміщених на від-
повідних територіях, а також про нерухоме 
майно, транспортні засоби, зареєстровані в 
зазначених органах, та їх власників.
Крім того, органи фіскальної служби ма-

ють право звернутися до платників податків 
й інших суб’єктів інформаційних відносин 
про подання додаткової інформації, необ-
хідної для виявлення тіньової діяльності. 
Надання такої інформації здійснюється на 
безоплатній основі у паперовій або електро-
нній формі залежно від технічних можли-
востей суб’єкта господарювання або інших 
органів.
Наявність такої широкої інформаційної 

бази дозволяє фіскальним органам застосо-
вувати різноманітні методи виявлення ті-
ньової економічної діяльності, її масштабів 
та оцінки її впливу на господарський комп-
лекс як на регіональному і галузевому рівні, 
так і на державному рівні. Однак, реальні 
можливості оцінки тіньової економіки до-
сить обмежені у зв’язку із самою природою 
цього явища, що передбачає приховуван-
ня від обліку, контролю та реєстрації такої 
господарської діяльності. Тому для оцінки 
тіньової діяльності використовуються різ-
номанітні методи, результати яких значно 
відрізняються, залежно від багатьох умов та 
кваліфікації експертів, які їх проводять. На-
віть у звітах Міністерства економічного роз-
витку і торгівлі України поряд з інтеграль-
ним показником рівня тіньової економіки 
(у відсотках до обсягів офіційного ВВП) на-
водяться інші методи розрахунку масшта-
бів цього явища (за монетарним методом, 

методом «витрати населення – роздрібний 
товарооборот», електричний метод та метод 
збитковості підприємств), які охоплюють 
певні сфери національної економіки.
Але єдиної загальновизнаної класифіка-

ції методів оцінки тіньової економіки поки 
що не існує. Тому, на нашу думку, серед та-
ких методів можна виділити: а) на рівні кон-
кретних суб’єктів тіньової діяльності – ме-
тоди економіко-правового аналізу та контр-
ольні методи; б) макроекономічні методи, 
які засновані на аналізі макроекономічних 
показників розвитку країни.
Економіко-правовий аналіз – це дослі-

дження системи якісних та кількісних па-
раметрів, які характеризують господарську 
діяльність підприємств і організацій для 
розкриття причинних зв’язків, що обумов-
люють якісні та кількісні показники їх робо-
ти. Такий аналіз широко застосовується для 
оцінки окремих причин, що впливають на 
нормальний хід господарської діяльності. 
Як зазначають М. В. Куркін і В. Д. Поніка-
ров, діяльність будь-кого може бути деталь-
но описана цілим рядом економічних по-
казників, які тісно пов’язані між собою. Цей 
взаємозв’язок має чітку причинно-наслідко-
ву основу, яка, як правило, добре вивчена 
та реально зумовлена впливом окремих ви-
робничих та економічних процесів, залеж-
них один від одного. При наявності тіньової 
економічної діяльності цей взаємозв’язок 
порушується, що впливає на підсумкові 
показники діяльності платників податків-
[9, с. 118 – 119].
До проведення контрольних виїзних за-

ходів працівники органів фіскальної служби 
повинні провести доперевірочний аналіз ін-
формації про платника податків та здійсни-
ти вибір пріоритетних об’єктів контролю, до 
яких, як правило, попередньо включають:

- найбільших та основних платників 
податків;

- підприємства та організації, що пе-
ребувають на стадії ліквідації.
Під час проведення виїзних перевірок 

треба виявити типові схеми ухилення від 
сплати податків та встановити конкрет-
них учасників усіх схем. Це дасть можли-
вість фіскальним органам не тільки оцінити 
масштаби тіньової економіки, а й локалізу-
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вати її учасників по територіях та видах ді-
яльності, тобто створити своєрідну «карту» 
тіньового сектору. В умовах децентралізації 
влади виявленню тіньових схем сприятиме 
створення для кожного регіону зрізу еконо-
мічної ситуації, який буде враховувати всі 
чинники і тенденції в окремій адміністра-
тивно-правовій одиниці, що впливають на 
масштаби тінізації, в тому ж числі дисбаланс 
між сплатою податків та обсягами коштів, 
що обертаються в економіці.
Найбільш типовим об’єктом контролю 

є зареєстроване в органах влади підприєм-
ство, яке лише частково займається тіньо-
вою діяльністю. При чому, в тіньовому сек-
торі виготовляється та ж сама продукція, за 
тими ж технологіями і має таку ж якість, як 
і основна продукція, що легально виробля-
ється на цьому підприємстві. Для виявлен-
ня обсягів нелегальної діяльності та масш-
табів ухилення від сплати податків Є. В. Ко-
вальов і О. В. Балко пропонують ретельно 
проаналізувати такі питання [10, с. 56]:

1) список працівників та посадовців, 
які працюють на підприємстві, – з метою ви-
явлення осіб, зайнятих у тіньовому секторі;

2) бухгалтерські звіти про фінансово-
господарську діяльність з додатком необхід-
них документів про придбання ресурсів, ви-
робництво та реалізацію товарів – з метою 
визначення характеристик формального ви-
робничого сектору підприємства;

3) розрахунки нормативних розмірів 
незавершеного виробництва та їх порівнян-
ня з фактичними – для встановлення мож-
ливостей тіньової економічної діяльності;

4) розрахунки планового випуску про-
дукції та дані бухгалтерської звітності про 
фактичний випуск – для виявлення тіньової 
виробничої діяльності та визначення її об-
сягів;

5) фактичні витрати ресурсів (електро-
енергії, природного газу, води та їх норма-
тивні показники за даними технологічних 
розрахунків – для визначення обсягів тіньо-
вої діяльності за методом аналізу витрат ре-
сурсів);

6) фактичний пробіг транспортних за-
собів за певний період часу та порівняння 
його з нормативним – для виявлення мож-
ливостей завозу ресурсів для тіньової діяль-

ності та вивозу нелегально виробленої про-
дукції;

7) фактичний обсяг навантажувально-
розвантажувальних робіт та порівняння 
його з нормативним обсягом цих робіт – для 
виявлення можливості тіньової виробничої 
діяльності.
На підставі аналітичних досліджень та 

даних виїзних перевірок фіскальним ор-
ганам необхідно створити систему моніто-
рингу тіньової економіки на господарський 
комплекс регіону, під якою треба розуміти 
безперервне спостереження за економічни-
ми об’єктами і аналіз їх діяльності як осно-
вну частину управління. Запровадження 
такої системи моніторингу забезпечить без-
перервний контроль за процесами, що від-
буваються у сфері тіньової економіки та їх 
впливом на господарський комплекс регі-
ону, діагностику картини збитків, які може 
заподіяти тіньова економіка, а також дозво-
лить вчасно відстежити центри проникнен-
ня тіньової економіки в офіційні структури 
господарської діяльності та провладні орга-
ни.
При здійсненні контрольних заходів за-

стосовуються два підходи:
- «одномоментний», коли контрольна 

перевірка проводиться на конкретному під-
приємстві;

- метод, що базується на ретель-
ній перевірці майнових і господарських 
взаємозв’язків між суб’єктами господарської 
діяльності.
У даний час робота фіскальних органів з 

«проблемними» платниками податків ґрун-
тується переважно на застосуванні одномо-
ментного підходу. А функціонування бізне-
су у відкритій економіці завжди передбачає 
наявність грошових та майнових взаємовід-
носин між суб’єктами господарювання і не 
лише в межах однієї держави. І, відповідно, 
підхід, при якому вирішення завдань під-
вищення ефективності податкового адміні-
стрування повинен базуватися на виявленні 
та аналізі взаємозв’язків ключових суб’єктів 
нелегальної економічної діяльності, має ста-
ти основним. Він передбачає спільну діяль-
ність контролюючих органів різних регіонів 
і навіть різних країн – торговельних парт-
нерів на основі підписання відповідних угод 
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або створення міждержавних тимчасових і 
постійних груп, міжнародних організацій з 
боротьби з тіньовою економікою. Адже ана-
ліз господарських зв’язків як у межах однієї 
держави, так і на міждержавному, регіональ-
ному чи міжрегіональному рівнях, дозволить 
простежити систематичні транзакції, харак-
тер яких вказує на існування інтегрованих 
груп платників податків, пов’язаних суспіль-
ною діяльністю. І подібні групи, як суб’єкти 
оподаткування вимагають якісно інших ме-
тодів виявлення, ніж виявлення окремих 
суб’єктів тіньової діяльності. За такого під-
ходу вже йдеться не про протидію окремим 
фактам іллегальної діяльності, а про усунен-
ня базових передумов її виникнення.

Висновок
Як свідчить світовий досвід, повністю 

ліквідувати тіньову економічну діяльність 
неможливо, навіть при комплексному сис-
темному застосуванні всіх відомих методів 
її стримування – економічному, правовому, 
адміністративному. Тому у державній страте-
гії боротьби з тіньовою економікою повинно 
бути визначено головне завдання – до яко-
го рівня її можливо мінімізувати в реальних 
соціально-політичних умовах. Таким орієн-
товним параметром може бути питома вага 
тіньової економіки, що не перевищує 10 від-
сотків від офіційного ВВП. Про це свідчить 
досвід таких розвинутих країн, як Австрія, 
Великобританія та Нідерланди, в яких рі-
вень тінізації не перевищує цей поріг.
Але щоб досягнути цієї мети в нашій 

країні, необхідно своєчасно виявляти всі 
прояви тіньової діяльності, що не можливо 
здійснити без кропіткої роботи всіх конт-
ролюючих та правоохоронних органів. Се-
ред цих контролюючих органів і нагля-
дових організацій провідне місце займає 
Державна фіскальна служба України, адже 
ухилення від сплати податків в процесі ті-
ньової діяльності створює реальну загрозу 
національній безпеці та економічному роз-
витку нашої країни.
Тому впровадження якісно нових ме-

тодів виявлення окремих суб’єктів тіньової 
діяльності, які ухиляються від сплати по-
датків, буде сприяти усуненню базових пе-
редумов існування іллегальної діяльності в 
Україні.
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Попова Л.М., Савченко А.О. Роль Дер-
жавної фіскальної служби України у вияв-
ленні тіньової діяльності платників подат-
ків
Надано визначення тіньової економіки, 

досліджено її структуру, всебічно проана-
лізовано економічні, соціальні та політичні 
наслідки тіньової економічної діяльності. 
Окремо розглянуто питання одного з 

найпоширеніших проявів тіньової діяль-
ності – ухилення від сплати податків, мит-
них платежів та єдиного соціального внеску 
на обов’язкове державне соціальне страху-
вання, що призводить до зменшення над-
ходжень до державного й регіональних бю-
джетів та до Пенсійного й інших соціальних 
фондів України.
Розкрито функції Державної фіскальної 

служби України у проведенні контролю за 
сплатою податків та зборів. Визначено, які 
саме органи ведуть облік або реєстрацію 
рухомого і нерухомого майна та інших ак-
тивів, що є об’єктами оподаткування, а та-

кож які органи повинні подавати органам 
фіскальної служби за їх місцезнаходженням 
інформацію про власників і користувачів та-
кого майна та активів, розміщених на відпо-
відних територіях.
Розкрито структуру інформації, яка ви-

користовується при проведенні податко-
вого контролю. Встановлено, що наявність 
широкої інформаційної бази дозволяє фіс-
кальним органам застосовувати різноманіт-
ні методи виявлення тіньової економічної 
діяльності, її масштаби та оцінки впливу на 
господарський комплекс як на регіонально-
му і галузевому рівні, так і на державному 
рівні. Здійснено оцінку методів розрахунку 
масштабів тіньової економічної діяльності. 
Також розглянуто різні підходи до орга-

нізації контрольної діяльності при виявлен-
ні тіньової діяльності платників податків.
Ключові слова: тіньова економіка, на-

слідки тіньової економіки, Державна фіс-
кальна служба України, об’єкти податково-
го контролю, методика перевірки, тіньова 
діяльність, платник податків. 

АНОТАЦІЯ 
Надано визначення тіньової економіки, 

досліджено її структуру, всебічно проаналізо-
вано соціальні наслідки тіньової економічної 
діяльності. Окремо розглянуто питання та-
кого прояву тіньової діяльності, як ухилення 
від сплати податків, та розкрито функції 
Державної фіскальної служби України у про-
веденні контролю за сплатою податків та 
зборів. Розкрито структуру інформації, яка 
використовується при проведенні податкового 
контролю, та здійснено оцінку методів розра-
хунку масштабів тіньової економічної діяль-
ності. Також розглянуто різні підходи до орга-
нізації контрольної діяльності при виявленні 
тіньової діяльності платників податків.
Ключові слова: тіньова економіка, наслід-

ки тіньової економіки, Державна фіскальна 
служба України, об’єкти податкового конт-
ролю, методика перевірки, тіньова діяль-
ність, платник податків.

SUMMARY 
The defi nition of the shadow economy is given, 

its structure is investigated, the social consequences 
of shadow economic activity are comprehensively 
analysed. The issues of such manifestation of shadow 
activity as tax evasion are separately considered, and 
the functions of the State Fiscal Service of Ukraine 
in monitoring the payment of taxes and fees are 
disclosed. The structure of information used for tax 
control is disclosed, and methods for calculating 
the extent of shadow economic activity are assessed. 
Also, various approaches to the organization of 
control activity are considered when revealing the 
shadow activity of taxpayers.

Key words: shadow economy, consequences of 
shadow economy, State fi scal service of Ukraine, 
objects of tax control, verifi cation procedure, 
shadow activity, taxpayer.
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ÔÎÐÌÈ ÂÇÀªÌÎÄ²¯ Ô²ÍÀÍÑÎÂÎÃÎ ÏÐÀÂÀ 
² ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

Статья посвящена исследованию проблем 
взаимодействия финансового и трудового пра-
ва. Автор уделяет основное внимание иссле-
дованию способов влияния финансового права 
на трудовые правоотношения. Доказывается, 
что круг форм такого влияния достаточ-
но широкий и обусловлен как объективными 
факторами (в частности, системным харак-
тером), так и субъективными факторами (в 
частности, уровнем развития законодатель-
ства, целями и задачами, которые решает за-
конодатель с помощью правового регулирова-
ния и правового влияния).
Ключевые слова: финансовое право; тру-

довое право; правовое воздействие; правовое 
регулирование, финансовые правоотношения, 
трудовые правоотношения.
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відтворення здібностей людини, здібності її 
до праці. Значною мірою у сфері трудових 
відносин створюються і нематеріальні бла-
га. Формами матеріальних і нематеріальних 
благ, успадкованих від попередніх поколінь 
і створених працею нинішніх поколінь, є 
гроші ( в тому числі валюта) і цінні папери, 
що здійснюють свій рух у приватно-право-
вих формах, але під впливом фінансового 
права, що регулює публічні відносини, які 
виникають у зв’язку з таким рухом, не гово-
рячи вже про те, що рух грошей частково 
здійснюється в формі податкових і бюджет-
них правовідносин. 
З іншого боку, майже повністю поза 

межами ґрунтовних наукових досліджень 
лишається проблематика конкретних форм, 
напрямків, а також наслідків взаємного 
впливу фінансового і трудового права. Хоча 
іноді в науці і зазначається на детермінацію 
фінансових відносин відносинами трудови-
ми й відповідно про те, що трудове право, 
регулюючи трудові та пов’язані з ними від-
носини, впливає на фінансові відносини, 
зазвичай науковий аналіз не йде далі сфор-
мульованої О. Н. Горбунової тези про за-
лежність від розміру заробітної плати і сво-
єчасності її виплати обсягів і своєчасності 
надходження до бюджетів податку на дохо-
ди фізичних осіб [1, с. 4], що є правильною, 
однак далеко не вичерпною. 
Отже, детермінація фінансових відносин 

трудовими не вичерпується наведеним; що 
ж до зворотного впливу фінансових відно-
син на трудові, то він зазвичай узагалі лиша-

Постановка проблеми
Актуальність дослідження питань вза-

ємодії фінансового і трудового права обу-
мовлена станом їх наукового осмислення, 
який може бути охарактеризований як па-
радоксальний. З одного боку, для переваж-
ної більшості як науковців, так і практичних 
працівників, очевидною є та обставина, що 
фінансові і трудові відносини характеризу-
ються тісним і багатим за змістом зв’язком, 
який обумовлений широтою сфер суспіль-
ного життя, у яких (сферах) виникають тру-
дові і фінансові відносини. 
Зокрема, існує розуміння сфери трудо-

вих відносин як такої, де створюються ма-
теріальні блага, сукупність яких утворює 
так звану «другу природу», й засоби для 
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ється недослідженим. З урахуванням викла-
деного, не заперечуючи, що актуальним за-
вданням юридичної науки є поглиблення у 
проблематику форм впливу трудового права 
на фінансове, у межах даної статті її автор 
визнав за більш доцільне зосередитися над 
постановкою проблеми окремих форм впли-
ву фінансового права на трудове.

Стан наукових досліджень
Загальні питання галузевої диференціа-

ції та взаємодії галузей права розглядалися 
в роботах провідних вчених у галузі тео-
рії права – С.С. Алєксєєва, М. І. Козюбри, 
В. В. Копєйчикова, Є.В Назаренка, П. Є. Не-
дбайла, М. Ф. Орзіха, П. М. Рабіновича, 
О. В. Сурілова, О. Ф. Скакун, Р.О.Халфіної, 
М. В. Цвіка, Ю.С. Шемшученка та інших. 
До проблем взаємодії фінансового права 

та інших галузей права зверталися провідні 
фахівці в галузі фінансового права – Є.О. Алі-
сов, В.В. Бесчеревних, Д.А. Бекерська, 
Л.К. Воронова, О.Н. Горбунова, Л.М. Ка-
сьяненко, М.П. Кучерявенко, О.А. Лука-
шев, А.А. Нечай, О.П. Орлюк, П.С. Пацур-
ківський, Н.Ю. Пришва, Ю.А. Ровинський, 
Н.І. Хімічева та інші.
Місце трудового права в системі права 

є предметом дослідження вчених-трудо-
виків (Я.І. Безугла, Н.Б. Болотіна, В.С. Ве-
недіктов, Г.С. Гончарова, В.В. Жернаков, 
П.І. Жигалкін, І.В. Зуб, Л.І. Лазор, А.Р. Ма-
цюк, П.Д. Пилипенко, В.О. Процевський, 
В.Г. Ротань, С.Б. Стичинський, Н.М. Хуто-
рян, Г.І. Чанишева та інші).
Однак, питання впливу фінансового 

права на трудові правовідносини до цього 
часу не були предметом спеціальних науко-
вих досліджень.

Метою цієї статті є дослідження форм 
взаємодії фінансового та трудового права, 
зокрема, способів впливу фінансового права 
на трудові правовідносини.

Виклад основного матеріалу
Вплив фінансового права на трудове 

здійснюється у цілу низку способів, форм та 
напрямків. Окремі з них обумовлені при-
родою та призначенням фінансового права. 
Так, фінансова система впливає на трудові 

відносини вже тому, що вона покликана за-
безпечити стабільність грошової одиниці, 
тобто охорону заробітної плати від інфля-
ції. О. Н. Горбунова звертає увагу на такий 
аспект впливу фінансової системи на трудо-
ві відносини, втім зводить його до питан-
ня фінансування оплати праці державних 
службовців: низький рівень заробітної пла-
ти чиновників, стверджує авторка, створює 
умови для підкупу чиновників, сприяє ко-
рупційним проявам [1, с. 4]. 
Визначення суб’єктів, що мають повно-

важення регулювати трудові відносини у 
частині заробітної плати, регулювання роз-
мірів оплати праці, у тому числі при відхи-
лення від нормативних умов праці, поряд-
ку і строків виплати заробітної плати – це 
предмет регулювання трудового права. Але 
ці ж відносини перебувають під впливом 
фінансового права. Цей вплив є багатоас-
пектним, а його практичне значення може 
перевершувати значення правового регу-
лювання трудових відносин. Так, законо-
давець стурбований проблемою своєчасної 
виплати належної працівникам заробітної 
плати, а тому встановлює, що оплата пра-
ці працівників здійснюється в першочер-
говому порядку, і доповнює це положення 
правилом про те, що всі інші платежі здій-
снюються власником або уповноваженим 
ним органом після виконання зобов’язань 
щодо оплати праці (частина п’ята ст. 97 Ко-
дексу законів про працю України). Але ж 
залишається проблемою спроможності ро-
ботодавців виконувати свої зобов’язання 
щодо оплати праці. Вирішити повністю 
цю проблему законодавець, та і держава в 
цілому, не можуть, бо ринкова економіка 
не передбачає відповідальності держави за 
зобов’язаннями щодо оплати праці. Про-
те там, де законодавець може вплинути на 
трудові відносини в частині забезпечення 
виплати заробітної плати, він робить це не 
лише за допомогою норм трудового права, а 
також і з використанням норм фінансового 
права. 
Зокрема, встановлюється, що за наяв-

ності простроченої кредиторської забор-
гованості із заробітної плати «розпорядни-
ки бюджетних коштів у межах бюджетних 
асигнувань за загальним фондом не беруть 
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бюджетні зобов’язання та не здійснюють 
платежів за іншими заходами, пов’язаними з 
функціонуванням бюджетних установ», крім 
захищених видатків бюджету (ч. 4 ст. 51 Бю-
джетного кодексу України). У цьому законо-
давчому положенні немає будь-якого трудо-
правового змісту, як би широко не інтерпре-
тувались предмет трудового права і норми 
трудового права. І все ж вплив норми фі-
нансового права, текстуально закріпленої в 
ч. 4 ст. 51 Бюджетного кодексу України, на 
трудові відносини у відповідних випадках є 
навіть більшим від того, який здійснюється 
через правове регулювання.
Подібне значення має і віднесення ви-

датків загального фонду Державного бю-
джету України на оплату праці працівників 
бюджетних установ до категорії захищених 
видатків загального фонду бюджету. Внаслі-
док визнання видатків на оплату праці пра-
цівників бюджетних установ захищеними їх 
обсяг не може змінюватись при здійсненні 
скорочення затверджених бюджетних при-
значень (ч. 1, 2 ст. 55 Бюджетного кодексу 
України).
Окремо слід зазначити, що в окремих ви-

падках вплив фінансового права на трудове 
обумовлено не стільки об’єктивними для 
системи права причинами, скільки такими, 
що їм притаманні ознаки детермінованості 
рівнем правотворчості та наукового осмис-
лення відповідних проблем, який склався 
ї має бути оцінений як низький. Зокрема, 
йдеться про наступне.
Оскільки трудове право є комплексною 

(публічно-приватною) галуззю права, то 
визначення правотворчих повноважень 
органів виконавчої влади у сфері трудо-
вого права – це завдання Кодексу законів 
про працю та галузевих законів, що ре-
гулюють трудові відносини. Але чинний 
Кодекс законів про працю України (нада-
лі – КЗпП) [2] правотворчі повноважен-
ня органів виконавчої влади, наприклад у 
сфері охорони праці, не визначає, а Закон 
«Про охорону праці» [3] з цього питання 
встановлює лише деякі загальні положен-
ня на зразок «Кабінет Міністрів України… 
забезпечує проведення державної політики 
в галузі охорони праці» (абз. 2 ч. 1 ст. 32). 
Цей вакуум законодавець змушений був за-

повнювати при прийнятті Податкового ко-
дексу України [4] (далі – ПК). 
У зв’язку з тим, що до загального місяч-

ного (річного) оподатковуваного доходу 
платників податку на доходи фізичних осіб 
не включається вартість безоплатного ліку-
вально-профілактичного харчування, моло-
ка або рівноцінних йому харчових продук-
тів тощо, якими роботодавець забезпечує 
працівників відповідно до Закону України 
«Про охорону праці», а також вартість спеці-
ального (форменого) одягу та взуття, що на-
даються роботодавцем у користування пра-
цівнику, підпунктом 165.1.9 п. 165.1 ст. 165 
ПК встановлюються правотворчі повнова-
ження державних органів у цій сфері. Вста-
новлення порядку забезпечення, переліку 
та граничних строків використання спеці-
ального (у тому числі форменого) одягу, спе-
ціального взуття та інших засобів індивіду-
ального захисту віднесено до повноважень 
Кабінету Міністрів, а може здійснюватися 
також «галузевими нормами безоплатної ви-
дачі працівникам спеціального (форменого) 
одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту». 
Це законодавче положення виявилось 

вкрай погано опрацьованим. Все-таки фор-
мулювання «встановлюються Кабінетом Мі-
ністрів та/або галузевими нормами» для за-
кону є неприйнятним: якщо відповідні пра-
вила встановлюються Кабінетом Міністрів, 
то альтернативою має бути їх встановлення 
не «галузевими нормами», а відповідними 
центральними органами виконавчої влади. 
Якщо ж альтернативною є галузеві норми, 
то базовим має бути зазначення на загальні 
(міжгалузеві) норми.
Тут звертається увага на недбалість за-

конодавчого формулювання з тієї причини, 
що її витоки пов’язані з тим, що розробники 
проекту Податкового кодексу погано воло-
діли відповідним, чужим для них предме-
том правового регулювання. Обумовлено 
це тим, що забезпечення працівників засо-
бами індивідуального захисту є проблемою, 
залежною від оподаткування. І вже це свід-
чить на користь визначення правотворчих 
повноважень державних органів щодо ре-
гулювання суспільних відносин у кодифі-
кованих актах чи спеціальних законах, які 
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ці відносини регулюють. У даному випадку 
повноваження державних органів на регу-
лювання відносин щодо забезпечення за-
собами індивідуального захисту повинні 
визначатися Кодексом законів про працю 
України або Законом України «Про охоро-
ну праці».
У цьому ще більше переконує зміст під-

пункту 165.1.9 п. 165.1 ст. 165 ПК. По-перше, 
як на день прийняття Податкового кодексу, 
так і до цього часу, чинним є Положення 
про порядок забезпечення працівників спе-
ціальним одягом, спеціальним взуттям та ін-
шими засобами індивідуального захисту [5]. 
Отже, правила підпункту 165.1.9 п. 165.1 
ст. 165 ПК щодо повноважень Кабінету Мі-
ністрів та інших (не названих у цьому зако-
нодавчому положенні) державних органів 
до цього часу не реалізовані. По-друге, про-
блема надання працівникам у користування 
форменого одягу законодавством ніколи не 
вирішувалась і на цей час не вирішується 
разом із питаннями забезпечення засобами 
індивідуального захисту. Це - сфера регулю-
вання колективних договорів і угод.
Також невдало вирішене питання про 

повноваження центрального органу ви-
конавчої влади, що забезпечує формуван-
ня державної політики у сфері охорони 
здоров’я, регулювати відносини щодо за-
безпечення «лікувально-профілактичним 
харчуванням, молоком або рівноцінними 
йому харчовими продуктами, газованою 
солоною водою, мийними і знешкоджую-
чими засобами». Відповідно до Податко-
вого кодексу такі норми «розробляються 
центральним органом виконавчої влади, 
що забезпечує формування державної по-
літики у сфері охорони здоров’я». Все-таки 
нормативно-правові акти – це не продукти 
харчування, що виробляються та спожива-
ються. Нормативно-правові акти повинні 
пройти процедуру надання їм чинності, зо-
крема шляхом затвердження чи прийняття. 
Тому абзац другий п.165.1.9 ч.165.1 ст. 165 
ПК після слова «розробляються» слід допо-
внити словами «і встановлюються». Голо-
вне полягає в тому, що Міністерство охо-
рони здоров’я норми забезпечення, про які 
йдеться, і не розробляло, і не затверджува-
ло. 

Викладене не лише показує, в який спо-
сіб фінансове право впливає на трудові від-
носини, а ще й дає підстави для висновку, 
що вирішувати в актах фінансового (подат-
кового) права питання повноважень органів 
виконавчої влади, видавати нормативно-
правові акти, що регулюють трудові відно-
сини, є недоцільним. 
У разі виявлення при прийнятті актів фі-

нансового законодавства необхідності до до-
даткового врегулювання трудових відносин 
необхідно внести зміни та доповнення до 
Кодексу законів про працю. Врешті-решт, 
такий підхід обумовлено не лише міркуван-
нями доцільності, а й тим, що сфера опо-
даткування і бюджетна сфера є недоторка-
ними для законів, що не є податковими чи 
бюджетними (див., напр., п. 7.3 ст. 7 ПК та 
ч. 2 ст. 4 Бюджетного кодексу [6]). Водно-
час будь-яких обмежень для регулювання 
Податковим і Бюджетним кодексами тру-
дових відносин немає. За таких умов, не 
тільки система законодавства невиправдано 
відходить від системи права, а й техніко-
юридичний рівень положень Податкового 
та Бюджетного кодексів, що встановлюють 
норми трудового права, стає низьким (уна-
слідок непрофесійного їх опрацювання). Та 
й вимоги цих норм відповідними держав-
ними органами не виконуються, хоч з дня 
прийняття, наприклад, Податкового кодек-
су, пройшло майже сім років.
Ще один напрямок впливу фінансово-

го права на трудове може бути показано на 
прикладі проблем праці і трудових відносин 
у сфері, що пов’язана з фінансовими відно-
синами. 
У Кодексі законів про працю Україні є 

дуже мало правових положень, які б вста-
новлювали спеціальні правові норми сто-
совно окремих категорій працівників. За 
відсутності таких правових норм у Кодексі 
законів про працю законодавець включає 
такі правові норми, що регулюють трудові 
відносини у фінансовій сфері, до норматив-
но-правових актів, якими переважно вста-
новлюються норми фінансового права.
Податковий кодекс регулює податко-

ві відносини і в принципі міг би не торка-
тись відносин з участю працівників конт-
ролюючих органів або працівників-платни-
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ків податків. І все ж навіть при визначенні 
сфери дії Податкового кодексу (п. 1.1 ст. 1) 
було встановлено, що цей Кодекс визначає 
повноваження і обов’язки посадових осіб 
контролюючих органів під час здійснення 
адміністрування податків. Цим була визна-
на самостійна правосуб’єктність зазначених 
посадових осіб у податкових правовідноси-
нах, що є проявом загальної тенденції до 
визнання правосуб’єктність посадових осіб 
державних органів і органів місцевого само-
врядування не тільки у трудових правовід-
носинах, а і у тих правовідносинах, у яких 
достатньо було б визнати участь тільки за-
значених органів. Початок цьому процесу 
дала ст. 19 Конституції України [7], яка по-
кладає обов’язок діяти лише на підставі, в 
межах повноважень та у спосіб, що перед-
бачені не тільки Конституцією та законами 
України, не тільки на державні органи, ор-
гани місцевого самоврядування, а й на їх по-
садових осіб. Продовженням цієї тенденції 
є ст. 56 Конституції, в якій йдеться про від-
шкодування за рахунок держави чи органів 
місцевого самоврядування матеріальної та 
моральної шкоди, завданою незаконними 
діяннями, діями чи бездіяльністю не тільки 
органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, а й їх посадових та службо-
вих осіб. 
Після цього в Кодексі адміністративно-

го судочинства (п. 7 ст. 3) [8] серед суб’єктів 
владних повноважень називаються не тіль-
ки органи державної влади, органи місцево-
го самоврядування, а й їх посадові чи служ-
бові особи. При цьому відповідачем у справі 
може бути будь-який суб’єкт владних повно-
важень (п. 9 ст. 3 КАС), отже, у тому числі 
посадові або службові особи. 
Оскільки посадові особи контролюючих 

органів визнані суб’єктами податкового пра-
ва, логічним було встановлення їх загальних 
обов’язків та відповідальності у ст. 21 ПК. Ці 
обов’язки утворюють зміст відповідних фі-
нансових правовідносин, оскільки посадові 
особи контролюючих органів непрямо ви-
знані учасниками таких правовідносин. Од-
ночасно вони є і обов’язками трудо-право-
вими. Це останнє твердження погоджується 
з положенням ст. 21 ПК, згідно з якою за не-
виконання або неналежне виконання своїх 

обов’язків ці особи несуть відповідальність 
згідно із законом. Оскільки будь-яка спеці-
альна (фінансово-правова) відповідальність 
посадових осіб контролюючих органів не 
встановлена, вони в різних випадках несуть 
адміністративну або кримінальну відпові-
дальність, а загальним правилом є трудо-пра-
вова (дисциплінарна) відповідальність. Раз 
це так, то і обов’язки посадових осіб контр-
олюючих органів, що закріплені в ст. 21 ПК 
переважно є трудо-правовими. Відповідно 
до букви закону вони є одночасно також і 
фінансово-правовими. Але їх фінансово-пра-
вовий характер є суто декларативним, не 
наповненим змістом.
Крім встановлення в ст. 21 ПК загаль-

них обов’язків і відповідальності посадових 
осіб контролюючих органів, закріплюють-
ся в цьому Кодексі і спеціальні їх права та 
обов’язки. Наприклад, ч. 86.2 ст. 86 ПК пе-
редбачає підписання посадовими особами 
контролюючого органу акта камеральної 
перевірки, а ч. 86.3 тієї ж статті – акта (до-
відки) документальної виїзної перевірки. 
Частіше в Податковому кодексі вказується 
на повноваження та обов’язки керівників 
контролюючих органів чи їх заступників-
(ч. 94.6 ст. 94; ч. 94.7 ст. 94; ч. 100.8 ст. 100 
ПК тощо).
Згідно з ч. 8 ст. 16 БК «керівник місцево-

го фінансового органу має право за рішен-
ням…відповідної місцевої ради в межах по-
точного бюджетного періоду здійснювати на 
конкурсних засадах розміщення тимчасово 
вільних коштів місцевих бюджетів на депо-
зитах…». Тут текстуально закріплена нор-
ма трудового права, яка надає керівникові 
відповідного органу права діяти у спосіб, 
що визначений наведеним законодавчим 
повноваженням (розміщувати на депозитах 
бюджетні кошти, що є тимчасово вільними 
і розміщувати ці кошти на конкурсних заса-
дах). Але ж цілком очевидно, що тут логічно 
закріплюється і норма фінансового права, 
яка встановлює право місцевого фінансово-
го органу і його обов’язки щодо його здій-
снення. Ефективність реалізації цього права 
та виконання зазначених обов’язків переду-
мовлено ефективністю регулювання трудо-
вих відносин з участю керівника та впливу 
на ці відносини норм інших галузей права, 
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особливо кримінального, бо бюджетні ко-
шти можна розмістити і так, що до бюджету 
вони ніколи не будуть повернуті. 
Викладене означає, що в одному й тому 

ж положенні акту фінансового законодав-
ства можуть одночасно закріплюватись нор-
ма фінансового права і норма трудового пра-
ва. При цьому законодавець необов’язково 
фінансово-правову норму закріплює тек-
стуально, а норму трудового права – лише 
логічно. Він може поступати і навпаки. Це 
показує тісний зв’язок фінансового права з 
трудовим правом, але не означає, що зникає 
необхідність у чіткому розмежуванні норм 
фінансового і трудового права.
З включенням до актів фінансового за-

конодавства положень, якими визначають-
ся права та обов’язки посадових осіб конт-
ролюючих органів, державних органів, що є 
розпорядниками бюджетних коштів, можна 
було б погодитись за умови, що ці положен-
ня будуть встановлювати не певні фрагмен-
ти декларативного змісту, а цілісну систему 
правового регулювання трудових відносин 
зазначених посадових осіб. 
Так повинне контролюватись і надхо-

дження коштів, у першу чергу податків, 
до бюджетів. Без створення системи конт-
ролю, адекватної задачі підпорядкування 
діяльності посадових осіб, що розпоряджа-
ються бюджетними коштами, посадових 
осіб контролюючих органів, посадових осіб 
державних органів, що здійснюють нагляд і 
контроль за суб’єктами підприємництва, що 
здійснюють діяльність на ринках фінансо-
вих послуг, на фондовому і валютному рин-
ку, ефективна фінансова система не може 
бути створена.
Оскільки повне вирішення проблеми 

організації праці державних службовців – 
це проблема майбутнього, доцільно було б 
усі питання такого змісту радикально і де-
тально вирішити у Податковому кодексі 
стосовно посадових осіб контролюючих ор-
ганів і в Бюджетному кодексі – стосовно по-
садових осіб, причетних до розпорядження 
бюджетними коштами. 
Маючи на увазі можливість впливу пра-

вового регулювання трудових відносин 
працівників банків, страхових компаній 
та інших фінансових установ на фінансові 

відносини цих установ з контролюючими 
органами, відповідні законодавчі акти, що 
переважно встановлюють норми фінансово-
го права, закріплюють також і норми трудо-
вого права. Так, ст. 42 Закону «Про банки 
та банківську діяльність» [9] встановлює ви-
моги до керівників банків (кваліфікаційні, 
вимоги до стажу їх роботи) та наділяє На-
ціональний банк повноваженням надавати 
згоду на вступ на посаду голови правління 
(ради директорів) і головного бухгалтеру 
банку, погоджувати кандидатуру керівника 
служби внутрішнього аудиту банку (ст. 42, 
45 Закону «Про банки та банківську діяль-
ність»). 
Хоча Національний банк унаслідок на-

дання йому повноважень, про які тут йшло-
ся, не стає стороною в трудових відносинах 
з відповідними посадовими особами банку, 
ст. 73 Закону «Про банки та банківську ді-
яльність» надає йому повноваження тимча-
сово відстороняти посадових осіб банків від 
посади.
Акти податкового законодавства дають 

можливість впевнитись й у впливі фінан-
сового права на трудові відносини в формі 
зв’язку податково-правового регулювання 
витрат на відрядження працівників, що вра-
ховуються при обчисленні об’єкта оподат-
кування податком на прибуток, податком 
на доході фізичних осіб, з трудоправовим 
регулюванням відносин щодо відрядження 
працівників.

Висновки і пропозиції
Фінансове право і трудове право регу-

люють різні суспільні відносини, які вимага-
ють розмежування навіть у випадках тісно-
го взаємозв’язку. Широта сфер регулювання 
цих галузей права обумовлює взаємодію 
відповідних правовідносин, зокрема, де-
термінацію фінансових відносин трудовими 
відносинами. 
У результаті проведеного дослідження 

знайшла також своє підтвердження вихідна 
тези статті про потужний вплив фінансового 
права на трудове, про наявність широкого 
кола форм такого впливу та розмаїття під-
став впливу фінансового права на трудові 
правовідносини. Цей вплив обумовлюється 
як об’єктивними факторами (наприклад, за-
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лежність рівня оплати праці від стабільності 
грошової одиниці), так і суб’єктивними фак-
торами (зокрема, цілями та завданнями дер-
жави, рівнем розвитку законодавства тощо). 
Істотним фактором є також тісне пере-

плетення фінансового та трудового законо-
давства. В актах фінансового законодавства 
формулюються окремі норми трудового 
права. При цьому деякі нормативні поло-
ження формулюють одночасно і трудові і 
фінансово-правові приписи. На думку авто-
ра, в окремих випадках такий підхід зако-
нодавця є обґрунтованим і доцільним, а від-
повідне регулювання потребує подальшого 
удосконалення (зокрема, існує необхідність 
системного підходу до вдосконалення по-
ложень фінансового законодавства, що вста-
новлює права і обов’язки посадових осіб 
контролюючих органів та розпорядників 
публічних грошових коштів). В інших ви-
падках включення в акти фінансового за-
конодавства положень, пов’язаних з трудо-
вими відносинами, є результатом неналеж-
ного рівня розвитку законодавства (напри-
клад, автор вважає необґрунтованим вста-
новлення в Податковому кодексі України 
положень, що визначають повноваження 
органів виконавчої влади з нормативного 
регулювання трудових відносин).
Вважаємо, що подальше наукове осмис-

лення питань, що ставляться у статті, має 
піти шляхом наукової систематизації спосо-
бів взаємодії фінансового і трудового права 
та опрацювання на цій підставі пропозицій 
щодо вдосконалення чинного законодав-
ства з метою забезпечення ефективного 
правового впливу на трудові і фінансові 
відносини.
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FINANCIAL LAW AND LABOUR LAW
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The article is devoted to the investigation 
of problems of interaction of fi nancial and la-
bour law. The author pays main attention to 
the study of the ways in which the fi nancial law 
affects labour relations. It is proved that the 
range of forms of such infl uence is quite broad 
and is conditioned both by objective factors (in 
particular, systemic nature) and by subjective 
factors (in particular, the level of legislation de-
velopment, goals and tasks that the legislator 
solves by legal regulation and legal infl uence).

Financial law and labour law regulate vari-
ous social relations, which are subject to dif-
ferentiation, even in the case of a close rela-
tionship. The breadth of regulation spheres of 
these branches of law stipulates the interaction 
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of the relevant legal relations, in particular, the 
determination of fi nancial relations by labour 
relations and the reverse effect of fi nancial rela-
tions on labour relations.

An important factor is also the close interlac-
ing of fi nancial and labour legislation. Separate 
norms of labour law are formulated in the acts 
of fi nancial legislation. At the same time, some 
normative provisions formulate simultaneous-
ly both labour and fi nancial legal regulations. 
In the author’s opinion, in some cases such an 
approach of the legislator is justifi ed and ap-
propriate regulation requires further improve-
ment (in particular, it is necessary to use a sys-
tematic approach to improving the provisions 
of the fi nancial legislation, which establishes 

the rights and duties of offi cials of controlling 
bodies and managers of public funds). In other 
cases, the inclusion of provisions related to la-
bour relations to the acts of fi nancial legislation 
is the result of inadequate level of development 
of legislation (for example, the author consid-
ers it unfounded to establish in the Tax Code of 
Ukraine provisions that determine the powers 
of executive bodies for the regulatory regula-
tion of labour relations).

Prospects for further research are to sys-
tematize the ways in which fi nancial and labour 
law interacts and to develop proposals on this 
basis to improve the current legislation with a 
view to ensuring an effective legal impact on 
labour and fi nancial relations.

Keywords: fi nancial law, labour law, legal 
infl uence, legal regulation, fi nancial relations, 
labour relations.

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена дослідженню про-

блем взаємодії фінансового і трудового права. 
Автор приділяє основну увагу дослідженню 
способів впливу фінансового права на трудові 
правовідносини. Доводиться, що коло форм 
такого впливу є вельми широким та обумов-
лене як об’єктивними чинниками (зокрема, 
системним характером), так і суб’єктивними 
чинниками (зокрема, рівнем розвитку законо-
давства, цілями і завданнями, які вирішує за-
конодавець за допомогою правового регулюван-
ня і правового впливу).
Ключові слова: фінансове право, трудове 

право, правовий вплив, правове регулювання, 
фінансові правовідносини, трудові правовідно-
сини.

SUMMARY 
The article is devoted to the investigation of 

problems of interaction of fi nancial and labour 
law. The author pays most attention to the study of 
the ways in which the fi nancial law affects labour 
relations. It is proved that the range of forms of 
such infl uence is quite broad and is conditioned 
both by objective factors (in particular, systemic 
nature) and by subjective factors (in particular, the 
level of legislation development, goals and tasks 
that the legislator solves by legal regulation and 
legal infl uence).

Keywords: fi nancial law, labour law, legal 
infl uence, legal regulation, fi nancial relations, 
labour relations. 
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ÒÀ Â²Ä ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÈÕ ÏÐÀÂÎÏÎÐÓØÅÍÜ

 В статье рассматриваются вопросы от-
граничения нарушение порядка въезда на вре-
менно оккупированную территорию Украины 
и выезда из нее от смежных составов престу-
плений и от административных правонару-
шений, а также особенности квалификации 
преступления, предусмотренного ст. 332-1 УК 
Украины. Для квалификации смежных соста-
вов преступлений  имеет особое значение выде-
ление разграничительных элементов составов 
и их признаков. Установлено, что смежные 
составы преступлений различаются по   одной 
или нескольким признакам и родственные по 
характеру общественной опасности. Выдви-
гаются и обосновываются предложения, на-
правленные на совершенствование уголовного 
законодательства об ответственности за на-
рушение порядка въезда на временно оккупиро-
ванную территорию Украины и выезда из нее.

 Í²Ê²Ò²Í Àíàòîë³é Àíàòîë³éîâè÷ - àñï³ðàíò äîêòîðàíòóðè òà àä’þíêòóðè, 
Íàö³îíàëüíà àêàäåì³ÿ âíóòð³øí³õ ñïðàâ 

ÓÄÊ 343.343.6 (477) 

ти, що в середині XX ст. подібне «заграван-
ня» з іншим окупантом призвело до незво-
ротних наслідків.
Відповідно до ч. 1 ст. 10 Закону України 

«Про забезпечення прав і свобод громадян 
та тимчасовий режим на тимчасово окупо-
ваній території України», громадяни Укра-
їни мають право на вільний та безкоштов-
ний в’їзд на тимчасово окуповану терито-
рію і виїзд із неї через контрольні пункти 
виїзду – виїзду за умови пред  ’явлення доку-
мента, що посвідчує особу та підтверджує 
громадянство України [8]. Хоча, територія 
Автономної Респу   бліки Крим, і відповід-
на (що на сьогодні окупована) територія 
Луганської та Донецької області – це тери-
торія України, однак 15 квітня 2014 р. За-
коном України № 1207-VII «Про забезпе-
чення прав і свобод громадян та правовий 
режим на тимчасово окупованій території 
України», чинний Кримінальний кодекс 
України був допо  внений ст. 332-1, що ре-
гламентує відповідальніст  ь за порушення 
порядку в’їзду на тимчасово окуповану те-
риторію України та виїзду з неї.

Аналіз останніх досліджень
Враховуючи, що 15 квітня 2014 р. був 

доповнений ст. 332-1, що регламентує від-
повідальність за порушення порядку в’їзду 
на тимчасово окуповану територію України 
та виїзду з неї то дослідження відмежуван-
ня даного складу злочину від суміжних та 
від адміністративних правопорушень здій-
снюватиметься з урахуванням наукових 

Постановка проблеми
Окупація території України в черговий 

раз, на жаль, доводить низьку ефективність 
існуючої у світі системи безпеки, зокрема 
йдеться про ООН та ОБСЄ. Зміна страте-
гій, методів, способів впливу світових дер-
жав на дії держави окупанта повинні у най-
ближчий час серйозно трансформуватися. 
До певної міри хоча економічні санкції сто-
совно Росії доводять свою ефективність, але 
провідні країни світу до сьогодні не в змозі 
встановити її повну економічну ізоляцію, 
оскільки не бажають поступатися власним 
економічним комфортом та мають особисті 
геополітичні інтереси. Хотілося б зауважи-
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здобутків у сфері недоторканості держав-
них кордонів. Деякі аспекти кримінальної 
відповідальності за злочину у сфері недо-
торканості державних кордонів були пред-
метом досліджень таких вчених-криміна-
лістів як Ю.О. Данилевська, А.О. Дани-
левський, А.П. Мозоль, Р.С. Орловський, 
О.О. Пащенко, А.М. Притула, Є.Л. Стрель-
цов, В.В. Федосєєв, М.І. Хавронюк та ін. 
Враховуючи постійне оновлення зако-

нодавства, сьогодні й у правозастосуванні 
особливо гостро постало питання відмеж-
ування ст. 332-1 КК України від суміжних 
складів злочинів та від адміністративних 
правопорушень. Окрім того, у доктринні 
кримінального права обґрунтовується дум-
ка, що близько 60% помилок при кваліфіка-
ції злочинів зумовлено саме неправильним 
вирішенням питань відмежування злочи-
нів, нерозумінням між окремими кримі-
нально караними посяганнями [2, с. 454; 5, 
с. 476].

Тому, метою статті є дослідження пи-
тань відмежування порушення порядку 
в’їзду на тимчасово окуповану територію 
України та виїзду з неї від суміжних складів 
злочинів та від адміністративних правопо-
рушень. 

Виклад основного матеріалу
Так, термін «суміжний» в українській 

мові означає: «той, який межує з ким-, чим-
небудь, прилеглий до чогось; розташований 
поруч; сусідній; нерозривно пов’язаний, 
має спільні ознаки з чим-небудь, близь-
кий до чогось» [10, с. 836]. Сутність по-
няття «відмежування» визначається так: 
відокремлювати собою щось від чого; від-
діляти одне явище від інших за певними 
ознаками [9, с. 605]. Відмежування суміж-
них злочинів полягає у відділенні одних 
злочинів від інших за певними ознаками. 
Суміжні склади злочинів розрізняються по 
одній або декількох ознаках і споріднені 
за характером суспільної небезпеки. Для 
кваліфікації суміжних складів злочинів зна-
чуще виділення розмежувальних елементів 
складів та їх ознак [4, с. 161]. Не всі ознаки 
складу злочину відіграють від межувальну 
роль і призначені для цього [5, с. 479].

Почергово розглянемо ознаки відмеж-
ування порушення порядку в’їзду на тим-
часово окуповану територію України та ви-
їзду з неї від суміжних складів злочинів.
Найбільшою видається подібність по-

рушення порядку в’їзду на тимчасово оку-
повану територію України та виїзду з неї, 
та адміністративного правопорушення, 
передбаченого ст. 204-2 Кодексу Украї-
ни про адміністративні правопорушення 
(далі – КУпАП). Пояснюється це тим, що 
об’єктивна сторона вказаних суспільно не-
безпечних діянь по суті збігається.
Спочатку розглянемо подібні та відмін-

ні ознаки зазначених складів за ознаками 
об’єктивної сторони. Як бачимо, об’єктивні 
сторони зазначених злочину і правопору-
шення по суті збігаються (тотожні), тож 
встановити критерії їхнього розмежуван-
ня неможливо. І в одному, і в іншому разі 
має місце порушення порядку в’їзду на 
тимчасово окуповану територію України 
та виїзду з неї. В обох випадках, що склад 
злочину, що склад адміністративного пра-
вопорушення мають формальні склади (не 
передбачається наслідків), відповідно, вста-
новити ступінь заподіяння шкоди об’єкта 
посягання тяжко).
На думку Л.П. Брич, ознаки суб’єктивної 

сторони, зокрема мета вчинення злочину, 
можуть використовуватися для розмеж-
ування лише в ході теоретичного аналізу. 
На практиці ж під час розмежування як 
злочинів так і адміністративних правопо-
рушень про зміст ознак суб’єктивної сто-
рони свідчать об’єктивні прояви вчине-
ного [1, с. 348]. Але, як встановлено вище, 
об’єктивні ознаки злочину, передбаченого 
ст. 332-1 КК України, і правопорушення, 
що описано у ст. 204-2 КУпАП, співпа-
дають, а у наведеному прикладі відсутні 
об’єктивні прояви можливої мети злочину.
В.М. Кудрявцев визначає, що кримі-

нальний закон, який встановлює відпові-
дальність, може бути практично функціо-
нальним та достатньо ефективним лише в 
тому випадку, якщо всі передбачені нор-
мою ознаки складу злочину, як правило, 
нормально підлягають доказуванню. При-
чому ця вимога розповсюджується на всі 
суттєві моменти суб’єктивної сторони зло-
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чину, доказування якої становить найбіль-
шу складність і супроводжується найбільш 
частими помилками [3, с. 232]. 
Інтелектуальним моментом умислу ви-

нного повинно охоплюватися усвідомлен-
ня всіх ознак суспільно небезпечного ді-
яння. Обов’язковим є також усвідомлення 
ознак спрямованості власного суспільно не-
безпечного діяння, тобто те, що ці діяння 
стосуються саме порушення порядку в’їзду 
на тимчасово окуповану територію Украї-
ни та виїзду із неї і такий порядок порушу-
ється з метою заподіяння шкоди інтересам 
держави. Саме усвідомлення ознаки спря-
мованості діяння по суті є усвідомленням 
зв’язку між ознаками суспільно небезпеч-
ного діяння та ознакою мети злочину.
Вчинення суспільно небезпечного діян-

ня із конкретною метою однозначно вказує 
на інтелектуальний та вольовий момент 
вини у формі прямого умислу. Зокрема, 
особа, яка вчиняє суспільно небезпечне ді-
яння із чітко визначеною метою по-перше, 
повинна усвідомлювати сам характер і 
спрямованість такого діяння, а по-друге, 
однозначного бажати його вчинення. 
Тобто, основною ознакою відмежування 
ст. 332-1 КК України від ст. 204-2 КУпАП 
є мета вчинення суспільно-небезпечного 
діяння. Дійсно, є дискусійним те, що мета 
настільки впливає на оцінку діяння, що пе-
реводить його з площини адміністративно-
го правопорушення до злочину. Наявність 
мети в даному випадку повинна бути підда-
на самостійній кримінально-правовій оцін-
ці як при кваліфікації діяння, передбаче-
ного ст. 332-1 КК України, так і за ст. 204-
2 КУпАП.
Розглянувши ознаки відмежування по-

рушення порядку в’їзду на тимчасово оку-
повану територію України та виїзду з неї 
від адміністративного правопорушення, 
передбаченого ст. 204-2 КУпАП, слід пере-
йти до дослідження ознак відмежування 
від інших суміжних злочинів, а саме злочи-
ну, передбачено ст. 332 КК України.
Однак об’єктивна сторона цих злочинів 

не є тотожною, оскільки об’єктивна сторо-
на незаконного переправлення осіб через 
державний кордон України – це злочин із 
формальним складом, тобто вважається за-

кінченим із моменту вчинення хоча б одні-
єї із перерахованих у диспозиції ст. 332 КК 
України дії: 1) незаконне переправлення 
осіб через державний кордон України; 
2) організація незаконного переправлен-
ня осіб через державний кордон України; 
3) керівництво такими діями; 4) сприяння 
їх вчиненню порадами, вказівками, надан-
ням засобів або усуненням перешкод. 
Незаконне переправлення осіб через 

державний кордон України – це переправ-
лення або спроба переправлення особи в 
будь-який спосіб поза пунктами пропус-
ку через державний кордон України чи в 
пунктах пропуску через державний кор-
дон України без відповідних документів 
або за документами, що містять недосто-
вірні відомості про особу, чи без дозволу 
відповідних органів влади. Організовані 
форми злочинної діяльності, пов’язаної з 
незаконним переправленням осіб через 
державний кордон, мають підвищену сус-
пільну небезпеку, а це, у свою чергу, зумо-
вило специфічну структуру цього складу: 
по-перше, сама організаторська діяль-
ність, незалежно від того, чи вдалося пе-
реправлення чи ні, а також керівництво 
цією діяльністю розглядаються як закінче-
ні злочини (злочини з так званим усіченим 
складом); по-друге, особи, які здійснюють 
незаконне переправлення, а також особи, 
які сприяють цьому порадами, вказівка-
ми, наданням засобів або усуненням пере-
шкод, вважаються виконавцями злочину 
[11, с. 171].
Крім того особливо кваліфікуючими 

ознаки незаконного переправлення осіб 
через державний кордон є дії, передбачені 
ч. 1 зазначеної норми, якщо вони вчинені 
або організованою групою, або з корисли-
вих мотивів. Тобто корисливий мотив є 
тією ознакою, яка не передбачена у ст. 332-
1 КК України.
Таким чином, можемо виділити основні 

ознаки відмежування порушення порядку 
в’їзду на тимчасово окуповану територію 
України та виїзду із неї від незаконного пе-
реправлення осіб через державний кордон 
України, а саме: а) ознаки об’єктивної сто-
рони складу злочину; б) суб’єктивною сто-
роною складу злочину (мета, мотив).
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Розглянувши ознаки відмежування по-
рушення порядку в’їзду на тимчасово оку-
повану територію України та виїзду з неї 
від незаконного переправлення осіб через 
державний кордон, слід перейти до дослі-
дження ознак відмежування від інших су-
міжних злочинів, а саме злочину, передба-
чено ст. 333 КК України.
Законодавець по-різному підходить до 

визначення об’єктивної сторони злочину 
передбачено ст. 332-1 КК України та зло-
чину, передбаченого ст. 333 КК України. 
Об’єктивна сторони злочину передбачено 
ст. 333 КК України виявляється в порушен-
ні встановленого порядку здійснення між-
народних передач товарів, що підлягають 
державному експортному контролю. 
Міжнародні передачі товарів можуть 

виявлятися в таких діях, як експорт, ім-
порт, реекспорт, тимчасове вивезення 
предметів за межі України або тимчасове 
ввезення їх на її територію, транзит това-
рів територією України, а також будь-які 
інші передачі товарів, що здійснюються 
за межами України, за умови участі в них 
суб’єктів здійснення міжнародних передач 
товарів. Діяння можуть бути вчинені як на 
території України, так і за її межами. На-
приклад, відповідно до ст. 1 Закону Украї-
ни «Про державний контроль за міжнарод-
ними передачами товарів військового при-
значення та подвійного використання» це 
може бути продаж або передача товарів в 
Україні посольству чи представнику будь-
якої юридичної особи іноземної держави, 
іноземцю або особі без громадянства; роз-
криття технології іноземцю чи особі без 
громадянства на території України чи за 
її межами; продаж або передача в Україні 
або за її межами права управління такими 
товарами юридичній особі іноземної дер-
жави, іноземцю чи особі без громадянства. 
Спеціальний порядок міжнародної переда-
чі за межі України перелічених матеріалів, 
сировини, обладнання, технологій розро-
бляється Державною службою експортно-
го контролю та затверджується Кабінетом 
Міністрів України і містить в собі конкретні 
норми, які закріплюють особливі правила 
державного контролю за такою діяльністю. 
Порушення цих правил можуть виявляти-

ся в тому, що товари не пройшли держав-
ного експортного контролю, або суб’єкти 
не одержали дозволу цього контролю, ви-
сновку або документа про гарантії, або 
одержали дозвіл незаконно, шляхом пред-
ставлення підроблених документів, умисно 
приховали відомості, які мають значення 
для отримання дозволу, отримали дозвіл 
шляхом зловживання службовим станови-
щем тощо [7].
Обов’язковою ознакою злочину перед-

баченого ст. 333 КК України, на відміну від 
порушення порядку в’їзду на тимчасово 
окуповану територію України та виїзду з 
неї є його предмет – товари, що підлягають 
державному експортному контролю. Від-
повідно до ст. 1 розділу 1 Закону України 
«Про державний контроль за міжнародни-
ми передачами товарів військового призна-
чення та подвійного використання» такими 
товарами є: 1) товари військового призна-
чення; 2) товари подвійного використання. 
Тобто порушення порядку здійснення 

міжнародних передач товарів, що підля-
гають державному експортному контролю 
відмежовується від злочину, передбачено-
го ст. 332-1 КК України і за предметом зло-
чину.
Наступних злочин, який необхідно від-

межовувати від порушення порядку в’їзду 
на тимчасово окуповану територію Украї-
ни та виїзду з неї є передача або збирання 
відомостей, що становлять службову інфор-
мацію, зібрану у процесі оперативно-роз-
шукової, контррозвідувальної діяльності, 
у сфері оборони України (ст. 330 КК Укра-
їни).
У диспозиції ст. 330 КК України пря-

мо вказано, що предметом цього злочину 
є відомості, що становлять службову інфор-
мацію, зібрану у процесі оперативно-роз-
шукової, контррозвідувальної діяльності, 
у сфері оборони країни. Натомість злочин, 
передбачений ст. 332-1 КК України є без-
предметним.
Чергова відмінність стосується описан-

ня суспільно небезпечного діяння як озна-
ки об’єктивної сторони складу злочину. 
Йдеться про те, що суспільно небезпечні 
діяння виявляються саме в таких двох фор-
мах: 1) передача іноземним підприємствам, 
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установам, організаціям або їх представни-
кам відомостей, що містять конфіденцій-
ну інформацію, яка є власністю держави; 
2) збирання таких відомостей.
Окрім цього, відмінними є і суб’єкт зло-

чину, який поряд із загальними має спеці-
альні ознаки. Категорії працівників, які до-
пускаються до роботи з виданнями з гри-
фом «Для службового користування», ви-
значаються керівниками організацій. Інші 
особи (наприклад, журналісти) можуть бути 
допущені до конфіденційної інформації з 
грифом «Для службового користування», 
що є власністю держави, у відповідному по-
рядку (зокрема за письмовим клопотанням 
керівників відповідних організацій. в яких 
вони працюють), і факт надання допуску 
означає, що вказані відомості довірені їм у 
зв’язку з виконанням службових обов’язків. 
Обов’язковою ознакою складу злочи-

ну, передбаченого ч. 2 ст. 330 КК України, 
є настання наслідків у вигляді тяжких на-
слідків для інтересів держави. На протива-
гу цьому, наслідки не є обов’язковою озна-
кою об’єктивної сторони складу злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 332-1 КК України. У 
диспозиції цієї кримінально-правової нор-
ми йдеться тільки про можливість настання 
таких наслідків.
Кваліфікуючими ознаками злочину, 

передбаченого ст. 330 КК України, є вчи-
нення його: 1) з корисливих мотивів; 2) по-
вторно; 3) за попередньою змовою групою 
осіб, а так само, 4) спричинення в резуль-
таті його вчинення тяжких наслідків для 
інтересів держави [6].

Висновки
Визначено, що необхідність відмежу-

вання порушення порядку в’їзду на тимча-
сово окуповану територію України та виїзду 
з неї від суміжних злочинів існує тоді, коли 
такі злочини мають зі злочином, передба-
ченим ст. 332-1 КК України щонайменше 
дві спільні (суміжні) ознаки складу злочину, 
й одна з них стосується суспільно небезпеч-
ного діяння як ознаки об’єктивної сторони 
складу злочину. До таких злочинів, за твер-
дженням автора, належать: незаконне пе-
реправлення осіб через державний кордон 
України (ст. 332 КК України), порушення 

порядку здійснення міжнародних передач 
товарів, що підлягають державному екс-
портному контролю (ст. 333 КК України), 
передача або збирання відомостей, що 
становлять службову інформацію, зібрану 
у процесі оперативно-розшукової, контр-
розвідувальної діяльності, у сфері оборони 
України (ст. 330 КК України).
Аргументовано, що головними ознака-

ми відмежування ненадання допомоги від 
перелічених злочинів є ознаки: а) предмет 
злочину; б) об’єктивна сторона складу зло-
чину; в) суб’єктивна сторона складу злочи-
ну. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглядаються питання від-

межування порушення порядку в’їзду на тим-
часово окуповану територію України та в иїз-
ду з неї від суміжних складів злочинів та від 
адміністративних правопорушень, а також 
особливості кваліфікації злочину, передбаче-
ного ст. 332-1 КК України. Для кваліфікації 
суміжних складів злочинів важливе значен-
ня має виділення розмежувальних елементів 
 складів і їх ознак. Встановлено, що суміжні 
склади злочинів розрізняються по одній або 
декількох ознаках і споріднені по характеру 
 суспільної небезпеки. Висуваються та обґрун-
товуються пропозиції, спрямовані на вдоско-
налення кримінального законодавства про від-
повідальність за порушення порядку в’їзду на 
тимчасово окуповану територію У  країни та 
виїзду з неї.

SUMMARY 
The article deals with the issues of distinguishing 

of the violation of the procedure for entry to the 
temporarily occupied territory of Ukraine and exit 
from it from related crimes and administrative 
offenses as well as considers the peculiarities of 
the qualifi cation of the crime stipulated in Art. 
332-1 of the Criminal Code of Ukraine. Of great 
importance for the qualifi cation of related crimes 
is the defi nition of their differentiating elements 
and features. Related crimes are found to differ 
in one or more features and are cognate in their 
socially dangerous nature. Suggestions to improve 
criminal legislation on liability for the violation of 
the procedure for entry to the temporarily occupied 
territory of Ukraine and exit from it are proposed 
and substantiated.
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ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²ß ÑÀÍÊÖ²É ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎ¯ 
ÍÎÐÌÈ, ÙÎ ÏÅÐÅÄÁÀ×Àª Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÜ ÇÀ 
ÍÅÍÀÄÀÍÍß ÄÎÏÎÌÎÃÈ ÕÂÎÐÎÌÓ ÌÅÄÈ×ÍÈÌ 

ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÎÌ

На основе анализа доктринальных поло-
жений, а также отечественного уголовного 
законодательства в части видов и пределов 
наказания за преступление, предусмотренное 
ст. 139 УК Украины, научно обосновано ав-
торское видение относительно наказания за 
неоказание помощи больному медицинским 
работником с учетом характера и степени 
общественной опасности. В связи с этим, на 
основе анализа санкций действующих ч. 1 и 
ч. 2 ст. 139 УК Украины, для уменьшения 
разницы между нижними и верхними преде-
лами наказания в виде лишения свободы пред-
ложено изменить данный вид наказания: в ч. 
2 – на срок до трех лет лишения свободы; в 
ч. 3 – на срок от двух до пяти лет лишения 
свободы.
Ключевые слова: неоказание помощи, об-

щественно опасные последствия, тяжкие по-
следствия, больной, медицинский работник, 
санкция, наказание.

 ÁÅÐÈËÎ Î. Ã. - àñï³ðàíò äîêòîðàíòóðè òà àñï³ðàíòóðè (Íàö³îíàëüíà 
àêàäåì³ÿ âíóòð³øí³õ ñïðàâ) 

ÓÄÊ 343.624 

Аналіз останніх досліджень
Деякі аспекти кримінальної відпові-

дальності за ненадання допомоги хворому 
медичним працівником були предметом 
досліджень таких вчених-криміналістів, 
як В.І. Акопов, Н.П. Аржанов, Ф.Ю. Бер-
дичевський, О.Г. Блінов, В.О. Глушков, 
М.І. Ковальов, А.Н. Красіков, І.Ф. Крилов, 
В.К. Кудрявцев, С.М. Левенсон, Н.С. Ма-
леїн, В.Г. Макашвілі, М.Н. Малеїна, 
Н.В. Мірошниченко, С.П. Мокринський, 
А.А. Мохов, І.О. Нікітіна, В.П. Новосьолов, 
О.П. Огарков, В.А. Ойзенхіт, А.Н. Савиць-
ка, С.Г. Стеценко, Є.В. Фесенко, С.А. Хим-
ченко, Г.В. Чеботарьова, О.В. Червоних, 
М.Д. Шаргородський та ін. Однак питання 
конструкції санкцій злочину, передбаченого 
ст. 139 КК України так і не дістало належно-
го висвітлення.

Тому метою статті є дослідження питань 
про визначення питань конструкції санкцій 
кримінально-правової норми, що передба-
чає відповідальність за ненадання допомоги 
хворому медичним працівником.

Виклад основного матеріалу
На сучасному етапі розвитку України, 

враховуючи складну соціально-економіч-
ну ситуацію та низький рівень життя на-
селення, у структурі злочинів проти жит-
тя та здоров’я особи ненадання допомоги 
хворому медичним працівником займає за 
ступенем суспільної небезпеки досить ва-
гоме місце. Згідно зі статистичними дани-

Постановка проблеми
На сьогоднішній день все активніше впро-

ваджується ідея про те, що медицина є біль-
ше сферою послуг, аніж безоплатним правом 
кожної особи. Крім того, гостро постала про-
блема щодо надання медичних послуг співро-
бітниками відповідних установ МОЗ України 
під час здійснення ними своїх професійних 
обов’язків. Однією з норм, яка передбачає 
кримінальну відповідальність даної категорії 
осіб є ст. 139 Кримінального кодексу Украї-
ни (далі – КК України) «Ненадання допомоги 
хворому медичним працівником».
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ми Міністерства внутрішніх справ України 
та Генеральної прокуратури України кіль-
кість випадків щодо ненадання допомоги 
хворому медичним працівником протягом 
п’ятнадцяти років коливалась в різних меж-
ах, зокрема за останні роки пішла тенден-
ція на збільшення (2003 р. – 4, 2004 р. – 3, 
2006 р. – 1, 2010 р. – 2, 2012 р. – 11; 2013 р. 
– 47; 2014 р. – 26; 2015 р. – 39; 2016 р. – 44; 
2017 р. – 36)2. При цьому слід визнати наяв-
ність низки обставин, що штучно впливають 
на низький рівень реєстрації ненадання до-
помоги хворому медичним працівником (зо-
крема, латентність, приховування та пере-
кручення статистичної звітності, прогалини 
досудового розслідування тощо).
Таким чином, враховуючи тенденцію на 

збільшення вчинення злочинів, передбаче-
них ст. 139 КК України, свідчить що діючі 
санкції за ненадання допомоги хворому ме-
дичним працівником відрізняються надмір-
ною м’якістю. Тому, вони потребують змін, 
спрямованих на посилення покарань, що 
призначаються за даний вид злочину, що 
виражаються як в збільшенні граничних 
розмірів покарань, так і у включенні но-
вих видів покарань. Це зумовлене тим, що 
санкції повинні визначатися законодавцем з 
урахуванням ступеня та характеру суспіль-
ної небезпеки вчинюваного злочину. Од-
нак, при аналізі слідчої та судової практики 
по кримінальних провадженнях (справах) 
порушених за ст. 139 КК України доходимо 
висновку, що в більшості випадках призна-
чене покарання не відповідає ступеню тяж-
кості вчиненого злочину.
Найчастіше закон є ефективним лише в 

тому випадку, якщо в ньому закладено опти-
мальний механізм його реалізації. Одним з 
найголовніших складових елементів меха-
нізму реалізації закону є інститут юридич-
ної відповідальності, зокрема призначення 
покарання. Покарання за вчинений злочин 
повинно відповідати загальним принципам 
призначення покарання. Відповідно до ч. 1 

1 Дані Міністерства внутрішніх справ України // Міністер-
ство внутрішніх справ : [сайт]. Київ, 2017. URL : http://
mvs.gov.ua/ua/pages/166_Stan_ta_struktura_zlochinnosti_v_
Ukraini_2007_2008_rr.htm (дата звернення: 05.02.2017).
2 Дані Генеральної прокуратури України // Генеральна 
прокуратура України : [сайт]. Київ, 2018. URL: http://www.
gp.gov.ua/ua/statinfo.html (дата звернення: 15.01.2018).

ст. 50 КК України покарання є заходом при-
мусу, що застосовується від імені держави за 
вироком суду до особи, визнаною винною у 
вчинення злочину, і полягає в передбаче-
ному законом обмеженні прав і свобод за-
судженого. Покарання має на меті не тіль-
ки кару, а й виправлення засуджених, але 
й запобігання вчиненню нових злочинів 
як засудженими, так і іншими особами [4]. 
Цілями покарання в першу чергу є забезпе-
чення безпеки особистості, її прав і свобод, 
а також суспільства і держави від загроз, з 
боку осіб, які вчиняють злочини. Конкретна 
міра покарання за злочинне протиправне 
діяння призначається за загальним прави-
лом в межах відповідної санкції (вони при-
значені захищати суспільство, відображаю-
чи ступінь морального осуду щодо осіб, які 
вчинили злочини). Призначення покаран-
ня об’єктивного та достатнього залежить 
в першу чергу від побудови санкції кримі-
нально-правової норми Особливої частини 
КК України. 
Санкція – це частина статті Особливої 

частини КК, яка встановлює вид та розмір 
покарання за злочин вказаний в диспозиції 
статті [2, с. 25]. Відповідно до чинного кри-
мінального законодавства існує два види 
кримінально-правових санкцій: 1) віднос-
но визначена санкція, яка передбачає по-
карання лише одного виду і в конкретних 
межах, вказуючи або не вказуючи його ниж-
ню межу, але із зазначенням його верхньої 
межі; 2) альтернативна санкція передбачає 
два і більше видів основних покарань і з 
яких суд може призначити тільки одне. 
Санкції повинні бути побудовані з ура-

хуванням принципів гуманізму, пріоритету 
прав людини і громадянина, справедливос-
ті, рівності, індивідуалізації покарання, спів-
розмірності покарання тяжкості вчиненого 
злочину, економії кримінально-правової 
репресії, більшої караності групового і по-
вторного злочину, повної відповідальності 
тощо [12, с. 106]. Враховуючи це формаль-
ним критерієм тяжкості (м’якості) пока-
рання має бути дійсний ступінь небезпеки 
вчиненого діяння. Крім того, слід зазначи-
ти, що ефективність покарання залежить 
від якості побудови кримінально-правової 
санкції, визначення яких має як теоретич-
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не, так і практичне значення. Санкції статей 
Особливої частини КК України є також фор-
мальним критерієм класифікації злочинів 
за ступенем тяжкості, це безпосередньо ви-
значено законодавцем в ст. 12 КК України. 
Зазначена класифікація має надзвичайно 
важливе значення для практики в частині 
визначення строків погашення судимості, 
кваліфікації при рецидиві, звільненні від 
кримінальної відповідальності та ін.
Вид і розмір покарання найбільш повно 

відображає ступінь суспільної небезпеки 
(тяжкість) злочину, віднесення його до пев-
ної категорії (за ієрархією класифікації наве-
деної в ст. 12 КК України). Тому санкції по-
винні бути повністю об’єктивно науково об-
ґрунтованими. При невідповідності санкції 
ступеню суспільної небезпеки конкретного 
злочину, в одному випадку суд призначає 
особі покарання більш м’яке, ніж передба-
чено в санкції статті, а в іншому випадку за 
відповідне діяння такій самій особі призна-
чається покарання в межах санкції відповід-
ної статті. 
Враховуючи викладене слід зазначити, 

що законодавець під час конструювання 
кримінально-правових норм повинен чітко 
передбачати кримінально-правові санкції, 
що в свою чергу, з одного боку дозволить 
створити базу для законодавчого закріплен-
ня покарання, а з іншого – дотримання 
принципів індивідуалізації та справедливос-
ті призначення покарання.
Для того щоб зрозуміти інколи необ-

хідно порівняти. Так, КК Республіки Сан-
Маріно містить ст. 379 «Ненадання медич-
ної допомоги», згідно з якою особа, що за-
ймається лікарською діяльністю, яке без ви-
правдувальних мотивів затримує надання 
або не надає необхідну допомогу особі, яка 
цю допомогу терміново потребує, підлягає 
покаранню у вигляді заборони здійснювати 
професійну діяльність, або заборони здій-
снювати будь-яку лікарську діяльність, на-
віть у випадку, якщо вчинене нею діяння не 
відноситься до особливо тяжких [10]. В да-
ному випадку мається на увазі, що не спри-
чинило тяжких наслідків чи смерті особи.
Ненадання допомоги хворому медич-

ним працівником відноситься у зарубіжних 
країнах до злочинів, що становить значну 

суспільну небезпеку. Так, у КК Киргизької 
Республіки поряд із відповідальністю за не-
надання допомоги хворому медичним пра-
цівником, яка передбачена у ст. 119, законо-
давчо закріплена відповідальність у ст. 120 
за незаконне переривання лікування хво-
рого. Відповідно до цієї статті кримінальна 
відповідальність настає за незаконне пере-
ривання медичним працівником лікуван-
ня хворого, що перебуває в тяжкому стані, 
в результаті якого з необережності настали 
тяжкі наслідки [9]. Тобто соціально-правова 
оцінка досліджуваного діяння, обсяги кри-
міналізації його, види та розміри покарання 
в різних країнах, порівняно з Україною, сут-
тєво відрізняються.
В ч. 1 § 221 КК ФРН встановлено відпо-

відальність за злочинне діяння від трьох мі-
сяців до п’яти років позбавлення волі. Дана 
санкція, як і в ст. 139 КК України є віднос-
но визначеною. Відповідно до ч. 2 § 12 КК 
ФРН вказане діяння є проступком, оскільки 
його нижня межа менше одного року по-
збавлення волі. В ч. 2 § 221 КК ФРН визна-
чено термін покарання від одного до десяти 
років, тобто у відповідності до ч. 1 § 12 КК 
ФРН дане діяння є злочином. Санкція ч. 3 § 
221 КК ФРН є відносно визначеною, так як 
вказує лише нижню межу покарання – від 
трьох років позбавлення волі. Дане діяння 
також є злочином. В ч. 4 § 221 КК ФРН за-
значено, що «в менш тяжких випадках, пе-
редбачених в ч. 2 покаранням є у вигляді 
позбавлення волі на строк від шести місяців 
до п’яти років, в менш тяжких випадках, пе-
редбачених ч. 3, призначається покарання у 
вигляді позбавлення волі на строк від одно-
го до десяти років».
Частина друга даного параграфу перед-

бачає відповідальність у вигляді позбавлен-
ня волі на строк від одного до десяти років, 
у випадку, коли винна особа вчиняє діяння 
по відношенню до дитини або особи, яка 
йому була довірена для виховання або опі-
кунства, або коли дане діяння спричинило 
тяжкі наслідки для здоров’я. У випадку, 
якщо діяння спричинило смерть потерпі-
лого, то покарання збільшується на строк 
не менше ніж до трьох років позбавлення 
волі. В менш тяжких випадках, передбаче-
них частиною другою, передбачається пока-
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рання у вигляді позбавленням волі на строк 
від шести місяців до п’яти років, але в разі, 
коли діяння могли спричинити смерть, ка-
рається позбавленням волі на строк від од-
ного до десяти років. В ч. 4 § 221 КК ФРН 
зазначено, що «в менш тяжких випадках, 
передбачених в ч. 2 покаранням є у вигляді 
позбавлення волі на строк від шести місяців 
до п’яти років, в менш тяжких випадках, пе-
редбачених ч. 3, призначається покарання у 
вигляді позбавлення волі на строк від одно-
го до десяти років» [11, с. 132].
За КК Австрії у випадках ненадання до-

помоги хворому медичним працівником ді-
яння кваліфікують за § 82. За сам факт нена-
дання допомоги ч. 1 § 82 передбачає пока-
рання у вигляді позбавленням волі на строк 
від шести місяців до п’яти років. Частина 
друга також має формальний склад злочину, 
санкція в ч. 2 § 82 КК Австрії санкція є від-
сильною, оскільки вона відсилає до попере-
дньої частини вказаного параграфу, а в ч. 3 
даного параграфу передбачаються кваліфі-
куючі ознаки, тобто, якщо діяння потягло за 
собою смерть потерпілого, то особа караєть-
ся позбавленням волі на строк від одного до 
десяти років [7, с. 44]. Санкції ч.ч. 1, 3 § 82 
КК Австрії відносно визначені, так як в них 
вказується вища і нижча межі покарання. В 
ч. 2 § 82 КК Австрії санкція є відсильною, 
оскільки вона відсилає до попередньої час-
тини вказаного параграфу. 
У випадках ненадання допомоги хво-

рому медичним працівником таке діяння у 
Данії кваліфікують за § 250 КК. У санкції § 
250 КК Данії передбачено покарання у ви-
гляді ув’язнення, але строк даного покаран-
ня у вказаному параграфі не визначений. 
Однак відповідно до § 33 КК Данії термін 
ув’язнення не може бути меншим 30 днів та 
перевищувати 16 років або призначається 
довічне ув’язнення. Санкція даної статті є 
відносно визначеною. § 250 КК Данії скла-
дається з однієї частини, в якій містяться 
два склади злочинів і два види покарання 
відповідно за кожний [8, с. 188]. 
Дійсно, ступінь суспільної небезпеки 

вчиненого злочину ненадання допомоги 
хворому медичним працівником конкрет-
ний. Це показник суспільної небезпеки 
окремого злочину, на який перш за все 

впливають його індивідуальні особливості, 
що не враховані в межах кваліфікації, але 
має значення при призначенні покарання 
судом. При тому, що перелік обставин на 
основі яких визначається ступінь тяжкості 
вчиненого злочину, не є вичерпним, зокре-
ма, до них можна віднести наявність шкід-
ливих наслідків в результаті вчинення зло-
чину, вид умислу, необережності, тощо. 
При врахуванні ступеня тяжкості зло-

чину велике значення відіграє спосіб вчи-
нення злочину, форма вини, його мотиви та 
ін. Ступінь тяжкості як індивідуальний по-
казник вчиненого особою злочинного діян-
ня знаходиться у межах параметрів, що ха-
рактеризують типовий ступінь тяжкості всіх 
злочинів даного виду чи окремого різновиду 
таких злочинів. Тому і конкретна міра по-
карання за окремий злочин призначається 
особі, за загальним правилом, в межах від-
повідної санкції.
Існує нерозривний зв’язок суворості по-

карання та ступеня тяжкості вчиненого зло-
чину, тобто визначаючи ступінь тяжкості 
вчиненого злочину, суди повинні виходити 
із класифікації злочинів, а також із особли-
востей конкретного злочину й обставин його 
вчинення (форми вини, мотив, мета, спосіб, 
стадія вчинення, кількість епізодів злочин-
ної діяльності, роль кожного із співучасни-
ків, якщо злочин вчинено групою характер 
і ступінь тяжкості наслідків, що настали, 
тощо) [6, с. 445]. Рішенням Конституційно-
го Суду України у справі за конституційним 
поданням Верховного Суду України щодо 
відповідності Конституції України (консти-
туційності) положень ст. 69 КК України від 
2 листопада 2004 р. було визнано «таким, 
що не відповідає Конституції України, поло-
ження частини першої статті 69 КК України 
в частині, яка унеможливлює призначен-
ня особам, які вчинили злочини невеликої 
тяжкості, більш м’якого покарання, ніж пе-
редбачено законом». Загальні правила при-
значення покарання, які передбачені в кри-
мінальному законодавстві поширюються на 
всі злочини незалежно від ступеня їх тяжко-
сті і не містять винятків щодо неврахування 
ступеня тяжкості стосовно класифікації зло-
чинів до злочинів невеликої тяжкості. Вихо-
дячи з того, що кримінальне покарання най-
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більш істотно обмежує конституційні права 
і свободи людини та громадянина, воно 
повинно призначатись засудженим у суво-
рій відповідності з вимогами КК України з 
урахуванням обставин конкретної справи і 
даних щодо особи підсудного [5, с. 285]. 
Закон встановлює типову характеристи-

ку тяжкості певних видів злочинів, а суд при 
призначенні покарання визначає індивіду-
альний ступінь тяжкості конкретного злочи-
ну, уточнюючи при цьому його законодав-
чу оцінку. Існує два види індивідуалізації 
покарання: законодавчу і судову. В даному 
випадку ми визначимо лише законодавчу 
індивідуалізацію. Індивідуалізація пока-
рання в законі (законодавча) – це виражен-
ня в нормах Загальної та Особливої частин 
кримінального права загальних положень, 
які в абстрактній формі зобов’язують суд 
враховувати ці положення при призначен-
ні покарання особі, яка вчинила злочин, в 
межах санкції статті закону [1, с. 12]. В кри-
мінальному законодавстві, чітко передбаче-
ний порядок призначення і застосування 
покарань, у загальній формі сформульовано 
відправні положення, які б індивідуалізува-
ли призначення покарання, адже в системі 
покарань, вже містяться елементи законо-
давчої індивідуалізації. На ступінь тяжкості 
вчиненого злочину як одну із загальних за-
сад призначення покарання можуть впли-
вати певним чином різноманітні обставини, 
які характеризують ті чи інші ознаки складу 
злочину. 
Невиправданим та дещо абсурдним є 

визначення у ст. 139 КК України однакових 
меж покарання у вигляді позбавлення волі 
при ненадання без поважних причин допо-
моги хворому медичним працівником, який 
зобов’язаний, згідно з установленими пра-
вилами, надати таку допомогу, якщо йому 
завідомо відомо, що це може мати тяжкі 
наслідки для хворого та у випадку якщо те 
саме діяння спричинило смерть хворого або 
інші тяжкі наслідки. Це, на наш погляд, по-
рушує принципи диференціації криміналь-
ної відповідальності, не говорячи вже про 
законність та об’єктивність.
У ст. 128 КК УРСР 1960 р була передба-

чена відповідальність за ненадання допомо-
ги хворому медичним працівником. Пока-

рання за скоєння відповідного злочину був 
такий же вид та розмір покарання. Це ще 
тоді почало викликати неоднозначні позиції 
вчених щодо зазначеного питання. Зокре-
ма, до цього з критичною точкою зору під-
ходила Л.М. Назмутдинова [4, с. 175].
Найбільш поширеним видом призна-

чення покарання є позбавлення волі (56%). 
Крім того, слід зазначити, що найчастіше 
позбавлення волі призначається судами на 
строк від 1 до 2 років. Тому, а наш погляд, 
доцільним було б доцільним змінити межі 
санкції ст. 139 КК України, в бік збільшення 
її верхньої межі.
Про необхідність зміни санкції злочину, 

передбаченого ч. 2 ст. 139 КК України, до 
трьох років свідчить і судова практика, коли 
за необхідності призначити більш жорстке 
покарання така можливість обмежується 
санкцією, що не відповідає ступеню суспіль-
ної небезпеки вказаного діяння, і в резуль-
таті призначається максимальне покарання, 
яке передбачено санкцією за вчинення ді-
яння, передбаченого ч. 2 ст. 139 КК Украї-
ни, – п’яти років позбавлення волі. 
Зокрема підтвердженням цього є пози-

тивна погляд 83% з усіх опитаних респон-
дентів. Також підтвердженням цього є про-
ведений аналіз зарубіжного законодавства в 
частині покарання за ненадання допомоги 
хворому медичним працівником, що свід-
чить про те, що санкції кримінально-пра-
вових норм окремих зарубіжних країн, які 
передбачають відповідальність за такий вид 
діяння, як правило є більш суровими ніж 
у КК України. Дійсно, ефективність кримі-
нального покарання визначається тим, на-
скільки науково обґрунтовано, оптимально 
і якісно це покарання реалізовується до від-
повідної статті Особливої частини КК Укра-
їни. Сутність принципу справедливості при 
призначені покарання полягає в тому, щоб 
не допустити розриву між мірою вчиненого 
та мірою покарання. При досягненні такої 
цілі покарання буде служити засобом від-
новлення соціальної справедливості, ресоці-
алізації та виправлення засудженого та по-
передження вчинення злочину. Однак, за-
гальновизнане тлумачення даного принци-
пу полягає у тому, що він повинен бути при-
значений у межах санкції статті КК України, 
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якою передбачено відповідальність за вчи-
нений злочин, з урахуванням положень За-
гальної частики КК, ступеня тяжкості вчи-
неного злочину, особи винного та обставин, 
що пом’якшують і обтяжують покарання. 
На думку М.І. Мельника та В.А. Клименка 
необхідним та достатнім є таке покарання, 
яке відповідає тяжкості вчиненого злочину 
даним про особу винного, обставинам, що 
пом’якшують і обтяжують покарання [2].У 
загальних засадах призначення покарання 
знаходять свою реалізацію такі принципи 
інституту призначення покарання, як за-
конність, обґрунтованість, індивідуалізація 
покарання, економія заходів кримінально-
правового примусу та інші. Також справед-
ливе покарання залежить від встановлення 
об’єктивної істини по справі, правильної 
кваліфікації злочину та дотримання таких 
принципів, як законність, рівність громадян 
перед законом та гуманізм. 
Отже, на основі аналізу доктринальних 

положень, а також вітчизняного криміналь-
ного законодавства в частині видів і меж по-
карання за злочин, передбачений ст. 139 КК 
України, було б доцільно, щодо покарання 
за ненадання допомоги хворому медичним 
працівником з урахуванням характеру та 
ступеня суспільної небезпеки. У зв’язку з 
цим, на основі аналізу санкцій ч. 1 та ч. 2 
ст. 139 КК України, на наш погляд необ-
хідно зменшити амплітуди між нижніми та 
верхніми межами покарання у виді позбав-
лення волі, у зв’язку з цим запропоновано 
змінити: у ч. 2 – на строк до трьох років з 
позбавленням права обіймати певні посади 
чи займатися певною діяльністю; у ч. 3 – на 
строк від двох до п’яти років з позбавлен-
ням права обіймати певні посади чи займа-
тися певною діяльністю (з цим згодні 83 % з 
усіх опитаних респондентів).

Висновки
Проведені емпіричні дослідження, стан 

застосування положень ст. 139 КК України в 
судовій та слідчій практиці, узагальнення й 
аналіз її результатів дали змогу виявити на-
явні в цій сфері проблеми. З урахуванням 
характеру суспільної небезпеки ненадання 
допомоги хворому медичним працівником і 
на основі аналізу санкцій діючих ч. 1 та ч. 2 

ст. 139 КК України доцільно зменшити ко-
ливання між нижніми та верхніми межами 
покарання у виді позбавлення волі, у зв’язку 
з цим, доцільно внести зміни до санкцій за-
пропонованих автором ч. 2, 3 ст. 139 КК 
України.
Про необхідність зміни санкцій дослі-

джуваного злочину свідчить і судова практи-
ка, коли за необхідності призначити більш 
жорстке покарання така можливість обмеж-
ується санкцією, що не відповідає ступеню 
суспільної небезпеки вказаного діяння, і 
призначається максимальне покарання, яке 
передбачено санкцією, а також аналіз зару-
біжного законодавства в частині покарання 
за ненадання допомоги хворому медичним 
працівником, що свідчить про те, що санк-
ції кримінально-правових норм окремих 
зарубіжних країн, які передбачають відпові-
дальність за такий вид діяння, як правило, є 
більш суровими ніж у КК України.
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АНОТАЦІЯ 
На основі аналізу доктринальних поло-

жень, а також вітчизняного кримінального 
законодавства в частині видів і меж покаран-
ня за злочин, передбачений ст. 139 КК Укра-
їни, науково обґрунтовано авторське бачення 
щодо покарання за ненадання допомоги хво-
рому медичним працівником з урахуванням 
характеру та ступеня суспільної небезпеки. У 
зв’язку з цим на основі аналізу санкцій діючих 
ч. 1 та ч. 2 ст. 139 КК України для зменшен-
ня різниці між нижніми та верхніми меж-
ами покарання у виді позбавлення волі запро-
поновано змінити даний вид покарання: у ч. 
2 – на строк до трьох років позбавлення волі; 
у ч. 3 – на строк від двох до п’яти років по-
збавлення волі
Ключові слова: ненадання допомоги, сус-

пільно небезпечні наслідки, тяжкі наслідки, 
хворий, медичний працівник, санкція, пока-
рання.

SUMMARY 
Based on analysis of doctrinal provisions as 

well as domestic criminal law (concerning types 
and limits of punishment for a crime according 
to Art. 139 of the Criminal Code of Ukraine), 
author’s vision of punishment for non-provision 
of assistance to a sick person by a medical worker 
has been scientifi cally substantiated with regard to 
the nature and degree of social danger. Taking this 
into account and with relation to the analysis of 
the sanctions of Part 1 and Part 2 of Art. 139 of 
the Criminal Code of Ukraine (aiming to reduce 
the difference between the lower and upper limits 
of punishment in the form of imprisonment) it is 
proposed to amend this type of punishment: in Part 
2 – for up to three years’ imprisonment; in part 3 – 
for a term of two to fi ve years imprisonment.

Key words: non-provision of assistance, socially 
dangerous consequences, grave consequences, sick 
person, medical worker, sanction, punishment.
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ÊÐÈÌ²ÍÀË²ÑÒÈ×ÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ 
ÍÅÇÀÊÎÍÍÎÃÎ ÏÅÐÅÒÈÍÓ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ 

ÊÎÐÄÎÍÓ ÎÑÎÁÎÞ, ßÊ²É ÇÀÁÎÐÎÍÅÍÎ Â’¯ÇÄ ÍÀ 
ÒÅÐÈÒÎÐ²Þ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Исследована Актуальные вопросы, роль 
и значение криминалистической характери-
стики в формировании методики Расследова-
ние незаконного пересечение государственной 
границы лицом, которой запрещён въезд на 
территорию Украины. Рассмотрены Взаи-
мосвязь элементов криминалистической ха-
рактеристики с отдельным составляющих 
методики Расследование преступление в ука-
занной сфере.
Ключевые слова: криминалистическая ха-

рактеристика, таможенный контроль, пре-
ступления в сфере неприкосновенности госу-
дарственных границ, методика Расследование 
преступление указанной категории.

 ÄÀØÊÅÂÈ× Âàëåíòèíà Àíäð³¿âíà - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê
 ÄÆÀÔÀÐÎÂ Ìóðàä ªëüìàí Îãëè - àñï³ðàíò ²íñòèòóòó ïðàâà ³ì. êíÿçÿ
Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî Ì³æðåã³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì 

України слугує криміналістична характерис-
тика вказаних злочинів.
У криміналістичній характеристиці міс-

тяться відомості, що входять до методики 
розслідування злочину, необхідні для пра-
вильної слідчої організації, висунення версій, 
застосування різних тактичних прийомів. У 
різних наукових джерелах сутність поняття 
криміналістичної характеристики, елемен-
тів, її складових, виражається неоднозначно1. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій

Необхідність та доцільність дослідження 
способу вчинення злочину та його особливос-
тей на сучасному етапі протидії злочинності 
обумовлюється професіоналізацією злочин-
ної діяльності, що заперечувалося довгий час 
[42, с. 199], та її транскордонним характером, 
зокрема, у сфері порушень держаного кордо-
ну [53, с. 39].
1 Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3 т. Т. 3. 
Криминалистические средства, приемы и рекомен-
дации. – М.: Юристъ, 1997. – С. 298; Возгрин И.А. 
Введение в криминалистику: история, основы те-
ории, библиография. – СПб.: Юридический центр 
пресс, 2003. – С. 269-270: Криминалистика: Учеб-
ник для вузов / И.Ф. Герасимов. Л.Я. Драпкин, 
Е.П. Ищенко и др.; Под ред. И.Ф. Герасимова. Л.Я. 
Драпкина. – М.: Высш. шк., 1994. -С. 324; Чурилов 
С.Н. Криминалистическая методика: история и со-
временность. – М.: Маркетинг, 2002. – С. 40-42
2 Бахин. В. П. Криминалистика. Проблемы и мне-
ния (1962-2002) [Текст] / В. П. Бахин. – К. : Типо-
графия журнала “Охрана труда”, 2002. – 268 с.
3 Саінчин. А. С. Методика розкриття незаконного 
переправлення осіб через державний кордон Укра-

Постановка проблеми
Злочини пов’язані із незаконним перети-

ном державного кордону особою, якій забо-
ронено в’їзд на територію України настільки 
своєрідні, а методика їх розслідування на-
стільки специфічна, що рекомендації кри-
міналістики, розроблені для розслідування 
суміжних злочинів, не в повній мірі можуть 
застосовуються до розслідування даних зло-
чинів. Тому вже давно назріла необхідність 
розробки такої методики розслідування не-
законного перетину державного кордону, 
яка відповідала б специфіці діяльності право-
охоронних органів.
Важливим джерелом професійних знань 

працівників правоохоронних органів, необ-
хідних дня успішної роботи з виявлення та 
розслідування злочинів, пов’язаних з не-
законним перетином державного кордону 
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Дослідженню питань, пов’язаних із кри-
міналістичною характеристикою злочинів 
присвячена значна частина праць учених-
криміналістів. Серед них можна виділити 
роботи Р.С. Бєлкіна, С.І. Вінокурова, В.І. Га-
лаган, І.Ф. Герасимов, В.Г. Гончаренко, 
Л.Я. Драпкіна, В.А. Журавель, А.В. Іщенко, 
О.А. Кириченко, Н.І. Клименко, О.Н. Колес-
ніченко, В.П. Колмаков, В.О. Коновалова, 
М.В. Костицький, В.С. Кузьмічов, О.Н. Ко-
лесніченко, В.К. Лисиченко, М.В. Салтев-
ського, В.Л. Синчука, А.В. Старушкевича, 
М.П. Яблокова. Разом з тим переважна біль-
шість наукових розробок стосувалася дослі-
дження загальнотеоретичних аспектів різ-
них видів злочинів, в свою чергу вивченню 
питання криміналістичної характеристики 
незаконного перетину державного кордону 
особою, якій заборонено в’їзд на територію 
України не приділялось зовсім уваги, що і 
підкреслює актуальність вибраної теми.

Метою написання цієї статті є визначен-
ня та характеристика основних елементів 
криміналістичної характеристики незакон-
ного перетину державного кордону особою, 
якій заборонено в’їзд на територію України.

Виклад основного матеріалу
Аналіз криміналістичної літератури по-

казав те, що досі немає чіткої позиції щодо 
структури окремої криміналістичної харак-
теристики методики розслідування окремої 
групи злочинів. Однак, незважаючи на від-
мінності в підходах до вирішення даного пи-
тання, можна виділити ті структурні елемен-
ти криміналістичної методики, які відзнача-
ються більшістю авторів в своїх роботах:

- криміналістична характеристика даної 
категорії злочинів;

- питання, що стосуються особливостей 
виявлення або виявлення ознак даної кате-
горії злочинів, а також відкриття криміналь-
них проваджень даної категорії;

- особливості організації розслідування 
по даній категорії справ, а також взаємодії 
слідчих і оперативних працівників на різних 
етапах розслідування;

їни (криміналістичні та оперативно-розпіркові ас-
пекта) (Текст] : .монограф. / Л. С. Саінчин, І. Б. По-
хіла, А. М. Пригула. – Одеса : Фенікс, 2008. – 368 с.

- особливості тактики первинних і на-
ступних слідчих дій в залежності від слідчої 
ситуації у справі.
У наведеному переліку одне з важливих 

місць займає криміналістична характеристи-
ка окремого виду (категорії) злочинів. Необ-
хідно відзначити, що як самостійний термін, 
криміналістична характеристика виникла 
порівняно недавно. Зокрема, вперше про 
неї згадали в роботах А.Н. Колесніченко4 і 
Л.А. Сергеева5.
Слід відмітити, що незважаючи на велику 

кількість праць вчених-криміналістів, суть та 
зміст криміналістичної характеристики зло-
чину досі носить дискусійний характер. У 
чималій мірі це пов’язано з тим, що криміна-
лістична характеристика злочину як наукова 
категорія може також розвиватися і видозмі-
нюватися залежно від кримінально-правової 
та емпіричної бази.
У зв’язку з цим доцільно привести визна-

чення структури криміналістичної характе-
ристики злочинів, розроблені різними авто-
рами в своїх роботах, з метою їх подальшого 
порівняння та аналізу.
Так, відомий вчений Р.С. Бєлкін вважав, 

що «криміналістична характеристика окре-
мого виду злочинів повинна включати ха-
рактеристику вихідної інформації, системи 
даних про спосіб вчинення і приховування 
злочину і типових наслідки його застосуван-
ня, особистості ймовірного злочинця і ймо-
вірних мотиви і цілі злочину, особистості ві-
рогідною жертви злочину, про деякі обстави-
ни злочину ( місце, час, обстановка)6.
О.Я. Баєв як елементи криміналістичної 

характеристики злочинів виділяє «дані про 
різновиди способів вчинення цих злочинів, 
їх приховування, особистості злочинців, мо-
тиві, місце і час вчинення злочинів, вікти-
мологічних особливостей потерпілих і ряд 
інших, що належать до підвиду і категорії 
окремих злочинів проти особистості», а та-
4 Колесниченко Л.Н. Научные и правовые основы 
расследования отдельных видов преступлений: Ав-
тореф. дис.... д-ра юрид. наук. – Харьков. 1967. – С. 
9-10, 16.
5 Сергеев JI.A. Расследование и предупреждение 
преступлений, совершаемых при производстве 
строительных работ: Автореф. дис.... канд. юрид. 
наук. – М., 1966. – С. 4-5.
6 Белкин Р.С. Указ. соч. – С. 315-316.
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кож дані про механізм слідоутворення. При 
цьому він не без підстави зауважує, що «як 
і в багатьох інших теоретичних сконструйо-
ваних системах, значимість криміналістичної 
характеристики злочинів полягає не стільки 
у виділенні самих цих елементів як таких, 
скільки у встановленні взаємозв’язків між ви-
діленими елементами»7.
І.А. Возгрин відносить до безпосередніх 

складових частин криміналістичних харак-
теристик злочинів наступні елементи: ха-
рактеристика вихідної інформації; відомості 
про предмет злочинного посягання; дані про 
спосіб приготування, вчинення і прихову-
вання злочинів, а також типових наслідки 
злочинних дій; відомості про типові особис-
тісні особливості злочинців і потерпілих; уза-
гальнені дані про найбільш розповсюджені 
мотиви окремих видів злочинів; обставини, 
що підлягають доказуванню при розсліду-
ванні окремих видів злочинів8.
Цікавою є думка С. П. Митрічева, який 

зауважує: «Під час вивчення методики роз-
слідування окремих видів злочинів варто 
акцентувати увагу на типових ознаках, які 
мають криміналістичне значення, особливос-
тях цього виду злочину (способах учинення 
злочину, характерних слідах, залишених на 
місці злочину, злочинних зв’язках, професій-
них і злочинних навичках правопорушника). 
Тобто важливим є те, що постає типовим, за-
гальним і належить до кримінологічної ха-
рактеристики злочину. Видова криміноло-
гічна характеристика повинна охоплювати 
найбільшу кількість ознак, що мають кримі-
нологічне значення [49, с. 13–14].
Короткий огляд розглянутих вище ви-

значень криміналістичної характеристики 
дозволяє зробити висновок, що, незважаючи 
на спільність цілей, які переслідували при 
їх формулюваннях різні автори, структура 
даних визначень і їх складові елементи в до-
статній мірі різняться між собою.
Однак загальним для більшості вищена-

ведених визначень буде включення в кри-

7 Баев О.Я. Основы криминалистики. Курс лекций. 
– М: Экзамен, 2001. – С. 230-231.
8 Возгрин И.А. Указ. соч. – С. 299-301.
9 Митричев С. П. Методика расследования отдель-
ных видов преступлений / С. П. Митричев. – М. : 
ВЮЗИ, 1963. –544 с.

міналістичну характеристику окремого виду 
злочинів наступних найбільш характерних 
елементів:

-характеристика найбільш типовою об-
становки скоєння злочину;

- відомості про типові риси особистості 
злочинця (а також типові дані про злочин-
них співтовариствах);

- відомості про типові способи підготов-
ки, вчинення та приховування злочину;

-відомості про типові мотиви і цілі скоєн-
ня злочину;

- відомості про предмет (ах) злочинного 
посягання;

- відомості про типові риси особистості 
потерпілого.
Разом з тим пропозиції щодо включення 

окремих елементів в криміналістичну харак-
теристику злочинів представляються нам до-
сить спірними.
На нашу думку, не зовсім коректним буде 

включення в криміналістичну характеристи-
ку вказаної групи злочинів такого елемента, 
як механізм слідоутворення, оскільки поді-
бні відомості, на погляд автора, повинні ви-
кладатися в такій галузі криміналістичної 
науки, як трасології. З аналогічної причи-
ни ми вважаємо неправильним включати в 
криміналістичну характеристику відомості 
про способи виявлення злочину, так само як 
і про поширеність того чи іншого виду зло-
чину, так як це питання, швидше за все від-
носиться до криміналістичної методики та 
кримінології відповідно.
З урахуванням вищевикладеного, ми вва-

жаєм, що структура криміналістичної харак-
теристики незаконного перетину державно-
го кордону особою, якій заборонено в’їзд на 
територію України, повинна включати в себе 
типові дані про суб’єктивні елементах зло-
чинного діяння (про особу злочинця, його 
мотиви і цілі, а також про злочинних спів-
товариствах) і об’єктивних елементах (про 
способи вчинення злочину, сліди злочинно-
го діяння), що характеризують різні сторони 
даного злочину, а також інші відомості, що 
мають значення для розслідування кримі-
нального діяння.
Перш ніж перейти до розгляду струк-

турних елементів криміналістичної характе-
ристики незаконного перетину державного 
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кордону особою, якій заборонено в’їзд на те-
риторію України, необхідно відмітити мето-
дика розслідування даної категорії злочинів 
не може бути строго обмежена рамками да-
ного складу злочинів і повинна обов’язково 
забезпечувати своєчасне висунення та пере-
вірку слідчих версій про інші злочини, так 
чи інакше пов’язаних із вчинених злочинів, 
серед яких:

- незаконне переправлення осіб через 
державний кордон (ст. 332 КК України). 
Дане діяння, будучи комплексним, може 
включати в себе також і дії по створенню 
умов для здійснення незаконного перетину 
Державного кордону;

- підроблення документів, печаток, штам-
пів та бланків, збут чи використання підро-
блених документів, печаток, штампів (ст.357 
КК України). Найчастіше незаконний пере-
тин Державного кордону пов’язаний з вико-
ристанням підроблених документів, отрима-
них суб’єктом, що чинять даний злочин, від 
третіх осіб. З урахуванням високого рівня 
розвитку технічних засобів, що дозволяють 
виробляти підробку документів та їх реквізи-
тів на високому технологічному рівні, остан-
нім часом дана діяльність приймає катастро-
фічні масштаби і є, по суті, бізнесом, тобто 
джерелом доходу для тих осіб, які її здійсню-
ють. Завдання працівників правоохоронних 
органів в цьому випадку полягає в виявленні 
даних осіб і своєчасному припиненні даної 
діяльності;

- ряд злочинів, передбачених ст.ст. 111 і 
114 КК України, таких як державна зрада і 
шпигунство;

- порушення правил несення прикордон-
ної служби (ст. 419 КК України).
Нерідко саме грубе порушення служ-

бових обов’язків військовослужбовцями 
митних органів та органів прикордонного 
контролю, які входять до складу МВС, що 
мають відношення до пропуску осіб через 
державний кордон, створює передумови для 
здійснення подібних злочинів в майбутньо-
му. Виявлення даних правопорушень необ-
хідно приділяти особливу увагу хоча б тому, 
що в ряді випадків вони відбуваються вій-
ськовослужбовцями органів прикордонного 
контролю цілеспрямовано з метою отриман-
ня винагороди від осіб, які намагаються не-

законно перетнути державний кордон. Крім 
того, органам дізнання необхідно також ви-
являти злочини, передбачені розділом XVII 
КК України (зокрема, такі, як неправомірна 
вигода та незаконне збагачення (ст.ст. 368, 
368-2 КК України)).
Типові дані про особу злочинців, їх мо-

тиви і цілі. Особливості сучасного соціально-
економічного і політичного стану суспільства, 
розширення міждержавних відносин і неза-
вершеність міжнародно-правового оформ-
лення кордону з колишніми республіками 
СРСР привели до інтенсивної міграції насе-
лення і його кримінально-активної частини.
Перш за все слід відмітити категорію осіб, 

які перетинають державний кордон з метою 
тимчасового працевлаштування (як прави-
ло, нелегального) на території України або за 
кордоном. 
Наступна категорія – незаконні мігран-

ти. Вони перетинають державний кордон з 
метою «осідання» на постійне місце прожи-
вання. У більшості своїй вони не мають ре-
альної можливості законного виїзду в більш 
розвинені країни в силу відсутності необхід-
них фінансових коштів для здійснення своєї 
мети (або в силу того, що деякі посольства і 
консульства відмовляють їм у видачі візи чи 
іншого документа, необхідного для перетину 
Державного кордону), в результаті чого ста-
ють резервом для поповнення кримінально-
го середовища. Дана категорія осіб прагне 
«потрапити за кордон» в пошуках кращого 
життя і часто вдається для цього до послуг 
людей або організацій, що спеціалізуються 
на виготовленні підроблених документів.
Нарешті, одна з найважливіших категорій 

порушників Державного кордону, що ство-
рює безпосередню загрозу безпеці держави, 
це особи, що переховуються від правосуддя. В 
даний час дана категорія представляє особли-
вий інтерес для првоохоронних органів, які 
здійснюють правосуддя, так як велика кіль-
кість членів незаконних збройних формувань, 
які беруть участь у військових діях на терито-
рії України та сусідніх країн Росії, використо-
вуючи канали незаконної міграції.
Типові дані про злочинні організації. Як 

правило, коли йдеться про злочинні органі-
зації, які так чи інакше сприяють незаконно-
му перетинанню державного кордону гро-



209

Äàøêåâè÷ Â.À., Äæàôàðîâ Ì.ª. Îãëè - Êðèì³íàë³ñòè÷íà õàðàêòåðèñòèêà...

мадянами та особами без громадянства, ма-
ється на увазі створені на території України 
або інших держав численні посередницькі 
організації, фірми які надають сприяння по-
рушникам державного кордону в оформлен-
ні документів, що надають право на перетин 
Державного кордону або шляхом незакон-
ного отримання дійсних бланків цих доку-
ментів у уповноважених державних органах, 
відповідальних за їх видачу громадянам, з 
подальшим внесенням до них неправдивих 
відомостей про їх власника, або шляхом під-
робки необхідної атрибутики в дійсних доку-
ментах на досить високому рівні. 
Організація зазначених каналів неза-

конної міграції, як було зазаначено вище, є 
і новою сферою незаконного бізнесу. Як вва-
жають експерти, щорічний дохід транснаціо-
нальних злочинних структур, що спеціалізу-
ються на переправленні незаконних мігран-
тів, становить у світі до 3-6 млрд, доларів, в 
Європі – понад 1 млрд, долларів10.
Крім того, злочинні угруповання різного 

роду активно використовують канали між-
народних сполучень для розширення сфери 
свого впливу і здійснення протиправної ді-
яльності на міжнародному рівні.
Для здійснення цих цілей злочинні угру-

повання вдаються до декількох способів:
- створення на території України фіктив-

них організацій, фірм (що функціонують на 
правах юридичної особи). Найчастіше це 

10 Прибутки організаторів потоку мігрантів до 
ЄС сягнули кількох мільярдів доларів – голова 
Європолу[Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу: http://m.tyzhden.ua/News/156223 

неіснуючі (в юридичному сенсі цього слова) 
спільні підприємства і фірми. Багато ново-
створювані фірми, особливо туристичні, зі 
100-відсотковим іноземним капіталом і очо-
лювані вихідцями з країн, що розвиваються, 
в якості однієї з сфер своєї діяльності обира-
ють «надання допомоги» своїм співвітчизни-
кам у виїзді в ті країни, в які вони не можуть 
виїхати безпосередньо зі своєї батьківщини.
Співробітники вищевказаних організацій 

або прямо пропонують свої послуги вишуку-
ють можливості незаконного виїзду на Захід, 
або штучно створюють іноземцям умови, що 
утрудняють офіційне оформлення виїзних 
віз, змушуючи таким чином останніх зверта-
тися до них.
Відповідно до вищевикладеного можна 

зробити висновок, що незаконне перетинан-
ня Державного кордону особою, якій заборо-
нено в’їзд на територію України, в методич-
них цілях необхідно розглядати як підвид 
злочину, передбаченого ст. 332-2 КК Украї-
ни, що представляє в даний час серйозну за-
грозу державній (в першу чергу прикордон-
ної) безпеки України.
Підкреслюючи вищесказане слід зазна-

чити, що криміналістична характеристика 
незаконного перетину Державного кордону 
особою, якій заборонено в’їзд на територію 
України, на нашу думку, повинна включати: 
типові дані про особу злочинця (злочинних 
угруповань), мотиви вчинення даного злочи-
ну, а також способи і засоби злочинного по-
сягання, і інші відомості, що мають значення 
для виявлення та розслідування криміналь-
них злочинів.

АНОТАЦІЯ 
Досліджено актуальні питання, роль та 

значення криміналістичної характеристики 
у формуванні методики розслідування неза-
конного перетину державн ого кордону особою, 
якій заборонено в’їзд на територію України. 
Розглянуто взаємозв’язок елементів криміна-
лістичної характеристики з окремими скла-
довими методики розслідування злочинів у за-
значеній сфері. 
Ключові слова: криміналістична характе-

ристика, митний контроль, злочини у сфері 
недоторканості державних кордонів, методи-
ка розслідування злочинів вказаної категорії.

SUMMARY 
The current issues, the role and signifi cance of 

the criminological characteristic in the formation of 
the procedure for investigating the illegal crossing 
of the state border by a person who is prohibited from 
entering the territory of Ukraine. The relationship 
between the elements of the criminological 
characteristic and the separate components of 
the methodology of investigation of crimes in the 
specifi ed sphere is considered.

Key words: criminological characteristic, 
customs control, crimes in the area of invulnerability 
of state borders, methodology Investigation of 
crimes of the specifi ed category.
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венцію про ліквідацію всіх форм расової дис-
кримінації (1965 р.), Міжнародний пакт про 
громадянські та політичні права (1966 р.), 
Конвенцію про права дитини (1989 р.), Про-
токол № 6 до Меморандуму про взаєморозу-
міння між Урядом України та Урядом Спо-
лучених Штатів Америки щодо допомоги 
з правоохоронних питань (2002 р.), Статут 
Міжнародної організації кримінальної по-
ліції Інтерполу (1956 р.), Резолюцію 1466 
(2005) Парламентської Асамблеї Ради Євро-
пи «Про виконання обов’язків та зобов’язань 
Україною» (2005 р.), Декларацію про тери-
торіальний притулок, прийняту Резолюці-
єю ООН № 2312 (XXI) 14 грудня 1967 р., та 
Конвенцію ООН «Про статус біженців» від 
1951 р. та ін. 
Діяльність та розвиток реформ Націо-

нальної поліції має спиратися на міжнарод-
но-правові та європейські стандарти діяль-
ності поліції. Наприклад, діяльність Націо-
нальної поліції України має ґрунтуватися на 
тих принципах та положеннях, що містяться 
в Резолюції Парламентської асамблеї Ради 
Європи «Декларація про поліцію» та Євро-
пейському кодексі поліцейської етики Ко-
мітету Міністрів Ради Європи. У Декларації 
про поліцію зазначено, що прийняття та до-
тримання правил поліцейської етики з ура-
хуванням прав людини й основних свобод 
сприяти вдосконаленню європейської систе-
ми захисту прав і основних свобод людини. 
У Європейському кодексі поліцейської етики 
вказується, що поліція має дотримуватися 
суб’єктивного права, включаючи права та 

Говорячи про нормативну складову ре-
форм органів Національної поліції Украї-
ни, мова має йти: по-перше, про доктрини, 
концепції, стратегії, які визначають її по-
дальший розвиток як єдиного цілого, так і 
певних елементів системи; по-друге, про сис-
тему нормативно-правових актів, які визна-
чають правовий статус правоохоронних ор-
ганів, цілі та завдання, принципи діяльності, 
компетенцію тощо. Однак, усі ці складові ма-
ють грунтуватися та враховувати міжнародні 
стандарти не тільки поліцейської діяльності, 
але й функціонування правоохоронних орга-
нів розвинутих країн.
Щодо законодавства, яке регламентує 

функціонування правоохоронних органів, 
тут слід зазначити, що цю складову право-
охоронної системи можна поділити на між-
народні правові акти, які містять правові 
приписи, міжнародні стандарти здійснення 
правоохоронної діяльності, та вітчизняне за-
конодавство, яким регулюються цілі, завдан-
ня, функції, компетенція, права та обов’язки, 
форми та методи діяльності правоохоронних 
органів України.
Міжнародно-правові акти, ратифіковані 

Україною, містять правові приписи, які за-
кріплюють міжнародні стандарти здійснен-
ня правоохоронної діяльності. До них слід 
віднести: Загальну декларацію прав людини 
(1948 р.), Конвенцію про захист прав людини 
та основоположних свобод (1950 р.), Статут 
Організації Об’єднаних Націй (1945 р.), Між-
народний пакт про економічні, соціальні та 
культурні права (1966 р.), Міжнародну кон-
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свободи людини, і не здійснювати довільних 
чи протиправних дій. Це є основоположним 
для правової держави і для предмета діяль-
ності поліції в умовах демократії.
Міжнародно-правові акти є одним із 

найважливіших засобів розширення міжна-
родного співробітництва правоохоронних 
органів та координації спільних зусиль з пи-
тань боротьби зі злочинністю. Система між-
народно-правових актів покликана створити 
належні умови для ефективного співробіт-
ництва правоохоронних органів країн світу, 
тому потребує обов’язкового впровадження 
до національного законодавства для забез-
печення ефективного механізму боротьби 
з різними проявами порушення закону та 
максимальним викоріненням злочинності на 
транснаціональному рівні. Співпраця прояв-
ляється в обміні матеріалами та інформацією 
науково-технічного, юридичного характеру, 
досвідом в організації та змісті процесів на-
вчання і підвищення кваліфікації, залучен-
ням іноземних викладачів у навчально-ви-
ховний процес. Вплив міжнародних норм на 
внутрішнє законодавство можливий через 
пряме застосування міжнародних актів після 
їх ратифікації законодавчим органом (вклю-
чення міжнародних норм у тексти законів) 
або ж шляхом реалізації положень ратифіко-

ваних або нератифікованих актів за допомо-
гою внутрішнього законодавства [1, с. 125, 2, 
с. 9].
Отже, з урахуванням вищевикладено-

го слід зазначити, що необхідність запро-
вадження єдиних міжнародних стандартів 
функціонування правоохоронної системи 
держави зумовлена не тільки процесами 
євроінтеграції України у світову спільно-
ту, але й зростанням рівня транснаціональ-
ної організованої злочинності, процесами, 
пов’язаними з незаконною міграцією насе-
лення, необхідністю створення європейської 
системи управління кордонами, потребами 
підготовки кадрів правоохоронних відомств 
відповідно до міжнародних стандартів, а та-
кож питаннями ефективного забезпечення 
прав і свобод людини в діяльності правоохо-
ронних органів. 
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У статті охарактеризовано теоретичні 
підходи до поняття публічного адмініструван-
ня. Виділено суб’єктів публічного адміністру-
вання у сфері міграції. За допомогою методу 
правового аналізу та синтезу узагальнено, що 
кожний суб’єкт публічного адміністрування у 
сфері міграції має власні характерні повнова-
ження, що обумовлені їхнім адміністративно-
правовим статусом та полягають як у захис-
ті інтересів держави, так і забезпеченні прав 
і свобод осіб, які реалізують право на вільний 
вибір місця проживання. Надано авторські 
пропозиції для удосконалення публічного адмі-
ністрування у сфері міграції. 
Ключові слова: міграція, публічне адміні-

стрування, міграційна політика, громадські 
організації, суб’єкти публічного адміністру-
вання.
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теоретичне і практичне значення, є пере-
думовою правильного розуміння та визна-
чення їх ролі і місця серед державних та не-
державних структур, вибору форм і методів 
роботи та можливість дати пропозиції та ре-
комендації щодо їх вдосконалення [1, c. 9]. 
Очевидно, що для ефективного, достатньо 
гнучкого управління міграційними проце-
сами потрібна система державних органів, 
необхідних для формування та реалізації 
політики в галузі міграції [2, с. 238].

Аналіз останніх досліджень 
та публікацій

Теоретичною основою для дослідження 
публічного адміністрування у сфері міграції 
стали прaці тaких вітчизняних нaуковців 
як: В. Б. Авер’янов, О. О. Бaндуркa, 
С. І. Брaтков, О. О. Воронятніков, І. О. Гар-
на, Д. В. Голобородько, В. К. Колпаков, 
С. М. Кременчуцький, О. В. Кузьмен-
ко, С. Г. Кривчук-Новaк, Т. П. Мінка, 
A. В. Мaксименко, С. О. Мосьондз, В. М. На-
гаєв, О. І. Сaвченко, О. П. Cікорський, 
Є. В. Стрільченко A. І. Супруновський, 
Н. П. Тиндик, С. Б. Чехович, О. М. Шевчен-
ко тa ін.

Метою статті є аналіз сучасного стану 
публічного адміністрування у сфері міграції, 
виявлення проблем та недоліків у правово-
му та організаційному забезпеченні публіч-
ного адміністрування у сфері міграції з ме-
тою його вдосконалення.

Постановка проблеми
Удосконалення публічного адміністру-

вання у сфері міграції нaрaзі є та повинно 
залишатись одним із пріоритетів зовнішньої 
та внутрішньої політики України. Саме на-
рощування темпів міграційних процесів, 
aктивнa трудовa мігрaція населення до кра-
їн Європейського Союзу, постійне збіль-
шення каналів нелегaльних мігрaнтів через 
Україну, проблеми в зaбезпеченні прaв і 
свобод мігрaнтів обумовлює важливість та 
актуальність дослідження публічного адмі-
ністрування у сфері міграції.
Окреслення чіткої й цілісної картини 

системи компетенції та повноважень у сфері 
міграції органів виконавчої влади має певне 
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Виклад основного матеріалу
До публічної адміністрації професор 

В. Б. Авер’янов відносить органи виконавчої 
влади та органи місцевого самоврядування 
[3]. На думку Т.П. Мінки, публічне адміністру-
вання є більш широким поняттям, яке вклю-
чає в себе не тільки управлінські відносини, 
а й відносини, що пов’язані з наданням адмі-
ністративних послуг, здійсненням адміністра-
тивного судочинства. Дослідниця пропонує 
під публічним адмініструванням розуміти ви-
значену публічними (суспільними) потребами 
діяльність органів державної влади, зокрема 
органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, а також інших суб’єктів, у 
разі делегування їм публічних повноважень, 
спрямовану на виконання владних повнова-
жень публічного змісту [4, с. 125].
У широкому сенсі під публічним адмі-

ніструванням розуміють всю систему адмі-
ністративних інститутів із ієрархією влади, 
за допомогою якої відповідальність за вико-
нання державних рішень спускається зверху 
донизу. Тобто публічне адміністрування – це 
скоординовані групові дії з питань держав-
них справ, які: пов’язані із трьома гілками 
влади (законодавчою, виконавчою і судо-
вою; мають важливе значення у формуванні 
державної політики; є частиною політично-
го процесу; значно відрізняються від адміні-
стрування у приватному секторі; пов’язані із 
багаточисельними приватними групами та 
індивідами, які працюють у різних компані-
ях та громадах [5, c. 8].
Коло суб’єктів адміністративно-право-

вих відносин у сфері міграційного процесу 
складають: Президент України, Верховна 
Рада України, Кабінет Міністрів України, мі-
ністерства та  інші центральні органи вико-
навчої влади, місцеві державні адміністрації, 
органи місцевого сaмоврядувaння, суди, ор-
гани прокуратури, недержавні організації, а 
також громадяни України, іноземці та осо-
би без громадянства, які реалізують права і 
свободи, а також виконують обов’язки в цій 
сфері.
Президент України як глава держави, 

гарант додержання Конституції України, 
прав і свобод людини і громадянина через 
свої кон ституційні повноваження здійснює 
загальне керівництво у сфері міграції. Пре-

зидент України найбільшим обсягом повно-
важень наділений у сфері виконавчої влади. 
Їх можна згрупувати у такий спосіб: 1) фор-
мування органів виконавчої влади; 2) визна-
чення змісту та напрямів їх роботи; 3) за-
безпечення законності в сфері державного 
управління [6, с. 732].
Верховна Рада України в межах повнова-

жень, визначених Конституцією та законо-
давством України, встановлює засади, прин-
ципи та суб’єктів публічного адмініструван-
ня у сфері міграції, правовий режим дер-
жавного кордону, здійснює парламентський 
контроль за належним виконанням законів, 
додержанням прав і свобод людини і гро-
мадянина в цій сфері. Саме Верховна Рада 
України утверджує основи міграційного за-
конодавства, нормативно забезпечує публіч-
не адміністрування у міграційній сфері.
Визначальна роль у публічному адміні-

струванні в сфері міграції покладається на 
Кабінет Міністрів України як на вищий ор-
ган виконавчої влади держави. Кабінет Мі-
ністрів України забезпечує виконання поло-
жень законодавства з питань міграції, забез-
печує права і свобод людини і громадянина, 
координує і контролює роботу суб’єктів пу-
блічної адміністрації, що здійснюють управ-
ління в сфері міграції.
Наступною ланкою системи суб’єктів пу-

блічної адміністрації є міністерства та  інші 
центральні органи виконавчої влади, які в 
межах своїх повноважень здійснюють роз-
робку програм з міграційних питань, за-
безпечують виконання передбачених нор-
мативно-правовими актами завдань в сфері 
міграції та реалізують державну міграційну 
політику. 
Міністерство закордонних справ Укра-

їни як суб’єкт публічного адміністрування 
має значний вплив на міграційну політику 
України. Згідно з Постановою КМУ України 
від 30 березня 2016 р. № 281 [7] Міністерство 
закордонних справ бере участь у формуван-
ні та реалізації державної політики з візових 
і міграційних питань та розробляє правила 
оформлення іноземцям та особам без гро  ма-
дянства віз для в’їзду в Україну і транзитно-
го проїзду через її територію.
Міністерство внутрішніх справ України 

є центральним органом виконавчої влади, 
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що забезпечує формування та реалізує дер-
жавну політику у сфері міграції (імміграції та 
еміграції), в тому числі в питаннях громадян-
ства, протидії нелегальній міграції, реєстра-
ції фізичних осіб-біженців та інших визна-
чених законодавством категорій мігрантів 
(п. 4 ч. 1 ст. 18) [8]. Крім того, Національна 
поліція України, яка входить до системи ор-
ганів внутрішніх справ, запобігає, виявляє, 
припиняє та здійснює досудове розсліду-
вання по кримінальним правопорушенням, 
пов’язаних з нелегальною міграцією та тор-
гівлею людьми.
Міністерство соціальної політики 

Укрaїни також є суб’єктом реалізації мігра-
ційної політики держави в частині регу-
лювання трудової міграції, соціального та 
правового захисту трудових мігрантів, за-
безпечення прав, свобод та законних інтер-
есів трудящих-мігрантів. Отже міграційна 
політика в даному випадку перетинається та 
впливає на державну політику у сфері зайня-
тості населення.
Міністерство освіти і нaуки Укрaїни 

визнaчaє порядок нaбору іноземців тa 
осіб без громaдянствa для нaвчaння, здій-
снює контроль зa його дотримaнням 
укрaїнськими нaвчaльними зaклaдaми 
незaлежно від їх підпорядкувaння і форми 
влaсності, оргaнізовує ведення обліку тaких 
осіб; визнaчaє пріоритетні тa перспектив-
ні нaпрями освітніх послуг, що нaдaються 
укрaїнськими нaвчaльними зaклaдaми 
іноземцям тa особaм без громaдянствa; 
зaтверджує порядок і проводить процеду-
ру визнaння здобутих в іноземних вищих 
нaвчaльних зaклaдaх ступенів вищої освіти 
тa нaукових ступенів та ін.
Основним суб’єктом публічного адміні-

стрування у сфері міграції є Державна мігра-
ційна служба України. Діяльність Державної 
міграційної служби України спрямовується і 
координується Кабінетом Міністрів України 
через Міністра внутрішніх справ України. 
Постановою Кабінету міністрів України від 
20 серпня 2014 р. № 360 затверджено По-
ложення про Державну міграційну службу 
України. Основними завданнями Держав-
ної міграційної служби України є: 1) реалі-
зація державної політики у сферах міграції 
(імміграції та еміграції), у тому числі протидії 

нелегальній (незаконній) міграції, громадян-
ства, реєстрації фізичних осіб, біженців та ін-
ших визначених законодавством категорій 
мігрантів; 2) внесення на розгляд Міністра 
внутрішніх справ пропозицій щодо забез-
печення формування державної політики 
у сферах міграції (імміграції та еміграції), у 
тому числі протидії нелегальній (незаконній) 
міграції, громадянства, реєстрації фізичних 
осіб, біженців та інших визначених законо-
давством категорій мігрантів [9].
Держaвнa службa Укрaїни з 

нaдзвичaйних ситуaцій, Держaвнa службa 
зaйнятості Укрaїни, Держaвнa служба 
Укрaїни з питaнь праці також забезпечують 
публічне адміністрування у сфері міграції в 
межах своєї компетенції.
Однак, як зазначають фахівці, кон-

центрaція повновaжень у сфері мігрaції, 
що мaлa б зaбезпечити комплексність тa 
ефективність упрaвління нею, тaк і не 
відбулaся. Держaвнa мігрaційнa служ-
ба не зaймaється нaйбільш мaсовим ви-
дом переміщень нaселення, яким є трудовa 
мігрaція. Нaтомість нa неї поклaдено функції 
реєстрaції зa місцем проживaння в Укрaїні тa 
документувaння внутрішніми пaспортaми 
громaдян Укрaїни, що, очевидно, не мaє 
до мігрaції жодного стосунку. Рaзом з тим, з 
огляду нa чисельність влaсного нaселення у 
порівнянні з іммігрaнтaми, сaме цей нaпрям 
роботи мaє бути центрaльним і нaйбільше 
зaбезпеченим ресурсaми. Подібнa ситуaція і в 
Держaвній службі зaйнятості, до повновaжень 
якої віднесено регулювaння трудової мігрaції. 
Aдже вонa виконує широкий спектр зaвдaнь 
у сфері прaцевлaштувaння в Укрaїні, серед 
яких питaння трудової мігрaції не вигляда-
ють особливо вaжливими [10, c. 9]. 
Місцеві державні адміністрації забезпе-

чують вирішення питань у сфері міграції, 
віднесених законодавством до їхньої компе-
тенції. Згідно Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації» місцева державна 
адміністрація: забезпечує виконання ак-
тів законодавства з питань громадянства, 
пов’язаних з перебуванням іноземців та 
осіб без громадянства, сприяє органам та 
підрозділам центрального органу виконав-
чої влади, що реалізує державну політику у 
сфері міграції (імміграції та еміграції), у до-
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держанні правил паспортної системи (п. 6 
ст. 25); проводить роботу, пов’язану з розро-
бленням та здійсненням заходів щодо роз-
міщення, працевлаштування, соціально-по-
бутового і медичного обслуговування осіб, 
яких визнано в Україні біженцями або осо-
бами, які потребують додаткового захисту, 
а також депортованих осіб, які добровільно 
повертаються в регіони їх колишнього про-
живання (п. 7 ст. 25); забезпечує виконання 
законодавства щодо національних меншин і 
міграції, про свободу думки і слова, свободу 
світогляду і віросповідання (п. 8 ст. 25) [11].
Щодо ролі місцевого сaмоврядувaння 

у регулювaнні мігрaційних процесів, то 
слід звернути увaгу нa нaступне. Місце-
ве сaмоврядувaння, яке здійснюється 
територіaльними громaдaми сіл, селищ, 
міст як безпосередньо, тaк і через сіль-
ські, селищні, міські рaди тa їх виконaвчі 
оргaни, a тaкож через рaйонні тa облaсні 
рaди, які предстaвляють спільні інтереси 
територіaльних громaд сіл, селищ, міст, тaк 
сaмо нa підстaві Зaкону Укрaїни «Про місцеве 
сaмоврядувaння в Укрaїні» бере учaсть у ви-
рішенні мігрaційних питaнь. Зокремa, ст.ст. 
36, 38 зaзнaченого Зaкону до делеговaних 
повновaжень виконaвчих оргaнів сільських, 
селищних, міських рaд відносять здійснен-
ня зaходів стосовно створення нaлежних 
умов для функціонувaння пунктів пропуску 
через держaвний кордон Укрaїни, сприян-
ня оргaнaм внутрішніх спрaв у зaбезпеченні 
додержaння прaвил пaспортної системи тощо 
[12].
Суди та прокуратура здійснюють захист 

прав і свобод людини і громадянина у спра-
вах про правопорушення в сфері міграції. До 
того ж в систему публічного адміністрування 
у сфері міграції входять громадські організа-
ції, які залучаються державними органами до 
реалізації державних програм в сфері мігра-
ції, виконують допоміжну функцію, сприяють 
мігрантам в реалізації їх прав і свобод, а та-
кож громадяни України, іноземці та особи без 
громадянства які реалізують права і свободи, 
а також виконують обов'язки в цій сфері. 
Участь представників громадянського 

суспільства та академічної сп ільноти у пу-
блічному адмініструванні у сфері міграції 
відбувається в рамках діяльності Громад-

ської ради при Державній міграційній служ-
бі України та Науково-експертної ради з пи-
тань діяльності ДМС України. 
Кожний суб’єкт публічного адміністру-

вання у сфері міграції має власні характерні 
повноваження, що обумовлені їхнім адміні-
стративно-правовим статусом та полягають 
як у захисті інтересів держави так і забезпе-
ченні прав і свобод осіб, які реалізують пра-
во на вільний вибір місця проживання. 
Наказом Державної міграційної служби 

від 23 грудня 2011 р. № 142  «Про затвер-
дження персонального складу тимчасової 
Міжвідомчої комісії з питань формування та 
реалізації державної політики в міграційній 
сфері» утворено тимчасову Міжвідомчу комі-
сію з питань формування та реалізації держав-
ної політики в міграційній сфері, до якої вхо-
дять представники Вищого адміністративно-
го суду України, Уповноваженого Верховної 
ради України з прав людини, а також інших 
представників центральних органів виконав-
чої влади: Міністерства внутрішніх справ, Мі-
ністерства закордонних справ, Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі, Міністер-
ства соціальної політики, Міністерства фінан-
сів, Державної прикордонної служби, Дер-
жавної служби статистики, Служби безпеки 
України, Національного агентства України з 
питань державної служби.
Беручи до уваги статус акта, яким утво-

рена вказана Комісія, її рівень та відповідні 
процедури і практику роботи органів тако-
го роду – з невеликою ймовірністю Комісію 
можна назвати такою, що зможе забезпечи-
ти ефективний моніторинг, оцінку, імпле-
ментацію та контроль реалізації міграцій-
ної політики. Більше того, у цьому органі 
не представлена відповідно громадськість. 
Посилення статусу й повноважень Комісії 
може принести більш активну участь від-
повідних міністерств та відомств, зокрема 
таких, як Міністерство соціальної політики, 
Міністерство охорони здоров’я, Міністер-
ство освіти і науки тощо. З метою організації 
роботи тимчасової Міжвідомчої комісії нака-
зом Державної міграційної служби України 
від 23 грудня 2011 р. № 143 утворено Коор-
динаційну раду щодо провадження Плану 
інституційних реформ у сфері міграційної 
політики та наказом Державної міграційної 
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служби України від 23 грудня 2011 р. № 144 
утворено робочу групу з питань реалізації 
Програми всеохоплюючої інституційної роз-
будови. Проблематичним є існування трьох 
міжвідомчих органів із практично однако-
вим статусом консультативного, дорадчого 
чи іншого допоміжного органу, що утворе-
ний центральним органом виконавчої вла-
ди. Звідси також залишається неврегульова-
ними та незрозумілими механізми взаємодії 
тимчасової Комісії та Координаційної Ради 
[13, c. 70]. Підтримуємо позицію авторів 
щодо необхідності розробки механізму взає-
модії розглянутих органів, перегляду складу 
учасників та активізації їх діяльності.
Важливим елементом публічного ад-

міністрування у сфері міграції є взаємодія 
між органами влади. Так, розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 7 листопада 
2012 р. № 870-р схвалено Концепцію ство-
рення єдиної інформаційно-аналітичної сис-
теми управління міграційними процесами, 
якою визначено підходи до формування та 
створення інформаційно-аналітичної сис-
теми, яка дасть можливість автоматизувати 
процеси діяльності Державної міграційної 
служби України, здійснювати обмін інфор-
мацією з іншими органами державної влади 
для забезпечення реалізації ними державної 
політики у сфері міграції (імміграції та емі-
грації), у тому числі протидії нелегальній (не-
законній) міграції, громадянства, реєстрації 
фізичних осіб, біженців та інших категорій 
мігрантів [14].

Висновки
Для удосконалення публічного адміні-

стрування у сфері міграції пропонуємо: ак-
тивізувати роботу тимчасової Міжвідомчої 
комісії з питань формування та реалізації 
державної полі тики в міграційній сфері або 
створити постійно діючу комісію з оновле-
ним суб’єктним складом;  забезпечити по-
дальше впровадження ефективних механіз-
мів взаємодії між центральними органами 
виконавчої влади, а саме доцільним є визна-
чення  уповнов ажених посадових осіб апа-
ратів Міністерства внутрішніх справ, Дер-
жавної міграційної служби, Державної при-
кордонної служби, які б відповідали за напо-
внення та доступ до інформаційних ресурсів, 

пов’язаних з міграційними процесами; здій-
снити розмежування завдань та функцій, 
форм та методів взаємодії Міністерства вну-
трішніх справ, Державної міграційної служ-
би, Державної прикордонної служби, у т. ч. 
шляхом удосконалення Порядку взаємодії 
між цими органами, врахов уючи міжнародні 
стандарти публічного адміністрування; роз-
ширити участь в Науково-експертній раді 
при Державної міграційної служби та Гро-
мадській раді при Державної міграційної 
служби правозахисників, науковців, фахівців 
з управління міграцією, громадських органі-
зацій, що здійснюють незалежну експертизу 
у сфері міграційної політики з метою дотри-
мання сучасних міжнародних стандартів.
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IMPROVEMENT OF PUBLIC 
ADMINISTRATION IN THE FIELD OF 

MIGRATION
The article emphasizes that improving pub-

lic administration in the fi eld of migration is 
now one of the priorities of Ukraine's foreign 
and domestic policy. increase of migration pro-
cesses, active labor migration of the popula-
tion to the EU countries, constant increase of 
channels of illegal migrants through Ukraine, 
problems in ensuring the rights and freedoms 
of migrants determines the importance and rel-
evance of the study of public administration in 
the sphere of public administration.

The powers  of public administration en-
tities in the fi eld of migration have been dis-

closed. It is established that the subjects of ad-
ministrative and legal relations in the sphere 
of migration process with powers to regulate it 
include: President of Ukraine, Verkhovna Rada 
of Ukraine, Cabinet of Ministers of Ukraine, 
ministries and other central executive authori-
ties, local state administrations, local authori-
ties self-government, courts, prosecutor's of-
fi ces, non-governmental organizations, as well 
as citizens of Ukraine, foreigners and stateless 
persons who exercise their rights and freedoms, 
and perform their duties in this area. It has 
been established that each subject of public ad-
ministration in the fi eld of migration has its own 
specifi c powers, which are determined by their 
administrative and legal status and consist both 
in the protection of the interests of the state 
and the protection of the rights and freedoms 
of persons exercising the right to free choice of 
residence.

Suggestions for improvement of public ad-
ministration in the sphere of migration have 
been made, namely: to intensify the work of 
the temporary Interagency Commission on is-
sues of formation and implementation of state 
policy in the fi eld of migration or to create a 
permanent commission with updated subject 
composition; to ensure further implementation 
of effective mechanisms of interaction between 
the central executive authorities, namely, it is 
advisable to identify authorized offi cials of the 
Ministry of the Interior, the State Migration 
Service, the State Border Service who would be 
responsible for fi lling and accessing informa-
tion resources related to migration ; to differ-
entiate between the tasks and functions, forms 
and methods of interaction of the Ministry of 
Internal Affairs, State Migration Service, State 
Border Service, including by improving the 
Procedure of interaction between these bodies, 
taking into account international standards of 
public administration; to expand participation 
in the Scientifi c and Expert Council at the State 
Migration Service and the Public Council at the 
State Migration Service of human rights de-
fenders, scientists, specialists in migration man-
agement, etc.

Keywords: migration, public administra-
tion, migration policy, public organizations, 
public administration entities.
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ÊÀÄÐÎÂÈÉ ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ ßÊ ÎÑÍÎÂÀ ÊÀÄÐÎÂÎ¯ 
ÐÎÁÎÒÈ Â ÑÓÄÎÂ²É ÑÈÑÒÅÌ²

У статті висвітленні питання кадрового 
менеджменту як системоутворюючого фено-
мену судового адміністрування. 
Автор розкриває класифікацію видів ка-

дрового судового менеджменту, які складають: 
суб’єкти та інституції, повноваження яких 
охоплюються кадровими функціями та кадро-
ві підрозділи в структурі судових органів; зако-
нодавче, нормативно-правове забезпечення, в 
тому числі рішення Ради суддів України, Вищої 
ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів тощо; функції та принципи; фінансове, 
організаційне та інформаційне забезпечення.
Високий стандарт виконання обов’язків у 

сфері правосуддя вимагає не тільки якості суд-
дівської роботи, що демонструється в судових 
рішеннях, але й реалізації судовими інституці-
ями захисту незалежності суддів, утвердження 
їх авторитету, недопущення тиску та втру-
чання в об’єктивність правосуддя. 
Ключові слова: кадровий судовий менедж-

мент, суддя, персонал суду, кадрові функції, рів-
ність персоналу.
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датності, підвищенням дисциплінарної відпо-
відальності суддів та іншими аспектами судо-
вої реформи. 
Зокрема, в Стратегії розвитку судової 

системи в Україні на 2015-2020 роки, затвер-
дженої Радою суддів України, передбачаєть-
ся низка напрямів для розвитку правосуддя: 
незалежність та прозорість судової системи; 
підвищення професійного рівня; підзвітність; 
електронне правосуддя [9]. Натомість жоден 
із цих напрямків не обходиться без завдань із 
удосконалення кадрового менеджменту. На-
приклад, в системі незалежності та прозорості 
суддів передбачається використання індиві-
дуальних PR-технологій, удосконалення ме-
ханізму управління кар’єрою [9]. У завданні 
щодо підвищення професійного рівня зрос-
тають інституційні можливості та роль На-
ціональної школи суддів, в підзвітності стра-
тегічним питанням стає дотримання засад 
доброчесності суддів [9]. Разом з цим, систем-
ноутворюючі процеси в кадровому управлінні 
судових органів не знайшли свого якісного 
доктринального супроводження. На теренах 
правової доктрини майже відсутні праці з пи-
тань кадрового менеджменту в судових орга-
нах, що створює ризики несистемного підходу 
у формуванні єдиної стратегії управління пер-
соналом та може мати наслідком невиконання 
завдань Стратегії розвитку судової системи.
До вивчення окремих питань кадрового 

менеджменту в судових органах долучали-
ся: М.І. Чичерська [10], В.А. Гошовська [1], 
Л. Д. Оліфіренко [6], Т. М. Віктор [6], Т. Є. Ка-
гановська [3], М.Г. Мельник [5], І. Винокурова 

Сучасні публічно-правові процеси в судо-
вій системі та широка прозорість правосудних 
рішень щоразу підвищують вимоги до пошу-
ку нових інструментів удосконалення кадро-
вого потенціалу, добору високопрофесійних 
суддів з метою забезпечення високого автори-
тету системи правосуддя. Питання кадрового 
менеджменту в судовій системі набуло осо-
бливого загострення у зв’язку з чисельними 
змінами до законодавства про правосуддя та 
статус суддів, оцінкою рівня професійної при-
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тощо. Втім, науковцями не сформовано комп-
лексне уявлення про систему та механізм ка-
дрового менеджменту в судових органах.
Отже, мета статті полягає у висвітленні ка-

дрового менеджменту як системоутворюючо-
го феномену судового адміністрування. 

Виклад основного матеріалу
Секрет сучасного успіху в роботі будь-

яких організацій ключовою мірою залежить 
від працівників. Ні якісні законодавчі поло-
ження, ні інформаційні технології не можуть 
забезпечити такий ефект, як мотивовані, про-
фесійні, добре навчені співробітники. На від-
міну від приватних компаній, де кадровий ме-
неджмент є родом корпоративної культури, 
кадрове управління в органах публічної вла-
ди – це складний процес, формування якого 
відбувається під впливом загальнодержавної 
кадрової політики, обрамленої нормативно-
правовим забезпеченням. Суб’єкти відправ-
лення правосуддя є категорією осіб, професія 
яких вимагає пошуку особливої моделі кадро-
вого обслуговування. 
У теорії кадрового управління є помітни-

ми думки вчених щодо поняття, змісту та суті 
кадрового менеджменту в публічному праві. У 
посібнику із державного менеджменту Івано-
Франківського центру науки міститься доволі 
змістовне доктринальне визначення терміну 
менеджмент як виду професійної діяльності 
людей з організації досягнення системи мети з 
використанням наукових підходів, концепцій 
маркетингу і людського чинника [2, с. 161]. 
Сучасний тренд кадрового менеджменту, 

на думку авторів посібника з кадрового ме-
неджменту, полягає у професійному рекру-
тингу, закріпленні, адекватному використан-
ні висококваліфікованих професійно й психо-
логічно придатних державних службовців, у 
створенні умов для реалізації ними свого про-
фесіонально-особистісного потенціалу, для 
успішного виконання посадових обов’язків 
та забезпеченні на цій основі ефективного 
функціонування органів державної влади [1, 
с. 35]. Формування позитивного інформацій-
ного статусу судді слід віднести до елементів 
кадрової політики судового адміністрування; 
на відміну від державних службовців, анало-
гічна вимога стосується як правило суб’єктів, 
які обіймають керівні посади. 

Дослідники кадрового забезпечення су-
дових органах наголошують на системному 
підході до розуміння кадрового менеджмен-
ту, при цьому розставляють різний акцент 
на завданнях такого менеджменту. Так, Олі-
фіренко Л.Д., Віктор Т.М. вважають, що су-
довий кадровий менеджмент є комплексом 
взаємопов’язаних організаційних і соціаль-
но-психологічних методів, які забезпечують 
ефективність діяльності суду, моделюють нор-
ми та принципи відносин в апараті суду, без-
посередньо впливаючи на ефективне функ-
ціонування судової системи, обумовлюючи 
оптимізацію взаємозв’язків між законодавчою 
та виконавчою владою на засадах додержання 
гарантій незалежності та самостійності судової 
системи [6, с. 179]. Втім, зазначений термін, на 
наш погляд, виходить за предмет відання ка-
дрової служби, адже, забезпечення гарантій 
незалежності суддів у відносинах із органами 
законодавчої та виконавчої влади є загалом 
завданням інституцій судового врядування 
та самоврядування. Натомість, реалізація ка-
дрових функцій прослідковується на етапах 
підготовки та підвищення кваліфікації суддів, 
дисциплінарного контролю, інших засобів, 
що утверджують індивідуальну незалежність 
судді. 
Т.Є. Кагановська відмічає наявність стій-

кого зв’язку між функціями кадрової служби 
та структурою кадрових підрозділів [3, с. 159]. 
Така ідея має цілком практичне втілення. На-
приклад, виходячи з етапів перебігу кар’єри 
судді, можливо сформувати цілісне уявлення 
про структуру кадрової служби, яка найбіль-
шим чином сприяла б якісному кадровому 
обслуговуванню. Говорячи про індивідуальне 
кадрове обслуговування, на наш погляд по-
тенційні підрозділи сучасної судової кадрової 
структури повинні охоплювати кадрові за-
вдання як на стадії визначення кандидата на 
посаду судді, так і після прийняття рішення 
про призначення на посаду.
І.О. Русанова та І.В. Юревич стверджують, 

що термін «кадровий судовий менеджмент» 
має врахувати як економічний чинник, зо-
крема можливості державного бюджету щодо 
фінансування кадрових завдань судової систе-
ми, так і соціальний ефект (досягнення цілей 
правосуддя; як позитивного так і негативного 
впливу того чи іншого заходу на кінцевий ре-
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зультат) [8, с. 278]. Із важливістю фінансування 
кадрового менеджменту важко не погодитись, 
натомість не слід ототожнювати фінансування 
судівництва як невід’ємного організаційного 
компоненту внутрішнього механізму управ-
ління в судовій системі та кадрові завдання як 
зовнішній засіб реалізації судочинства.
На наш погляд, у першу чергу, необхідно 

коректно визначити місце кадрового менедж-
менту в системі судового управління. Навіть 
незважаючи на різноманітність кадрових 
завдань, їх функції не повинні виходити за 
межі судового адміністрування, оскільки, по-
перше, існування та гарантії незалежності су-
дової гілки влади потребують певної замкне-
ності судів та суддів, що власне і забезпечує 
ідентифікацію судової гілки влади. По-друге, 
судове адміністрування покликане забезпе-
чити безперервну комунікацію та єдність суд-
дів, а також апарату державних службовців 
та патронату судових органів. Тому завдання 
кадрового менеджменту взаємодовнюючі для 
різних категорій персоналу в судових орга-
нах. По-третє, в судових органах до реалізації 
кадрових функцій залучена чисельна кількість 
суб’єктів та інституцій, в тому числі, громад-
ських організацій, які виконують різноманітні 
завдання. Належність кадрових повноважень 
для сфери судового адміністрування є чинни-
ком, який єднає кадрові завдання.
Слід внести ідею про види кадрового судо-

вого менеджменту, які чітко прослідковують-
ся в системі судового адміністрування. 
Критерій адміністративного статусу особи 

в органах правосуддя містить кадровий ме-
неджмент: 

1) кандидата на посаду судді (добір, оброб-
ка документів кандидатів, перевірка та оцінка 
професійної придатності, тестування тощо); 

2) суддю або особу, призначену на посаду 
судді (навчання, підвищення кваліфікації, сис-
тематичні оцінювання, дисциплінарні проце-
дури); 

3) осіб, що обіймали посади суддів в ми-
нулому (соціальний, правовий захист суддів у 
відставці тощо). 
Критерій сфери кадрового обслуговування 

передбачає індивідуальне та інституційне об-
слуговування. Якщо при індивідуальному від-
бувається реалізація кадрових функцій таких, 
наприклад як оцінка, навчання, перевірка, 

врегулювання конфлікту інтересів, то інститу-
ційний вплив помітний на рівні забезпечення 
єдності кадрових завдань для усіх судових ор-
ганів незалежно від судової інстанції чи спеці-
алізації. Яскравим прикладом реалізації інсти-
туційного кадрового обслуговування є робота 
органів суддівського самоврядування, яка 
згідно з ч. 1 ст. 126 Закону України «Про су-
доустрій та статус суддів» діє для захисту про-
фесійних інтересів суддів з метою вирішення 
питань внутрішньої діяльності судів в Україні 
[7]. При цьому, предмет відання членів Ради 
суддів України поширюється на суддів як за-
гальної, так і конституційної юрисдикції. 
Дискусійною ознакою у науковій доктрині 

є позиція вчених щодо допоміжного харак-
теру судового кадрового менеджменту [5; 10, 
с. 8], яка утвердилась у зв’язку з відсутністю 
комплексного уявлення про об’єкт та межі 
кадрових функцій в судовій системі. Ефект ка-
дрової роботи є прямим відображенням про-
фесійності судді. Згідно з ст. 6 Кодексу суддів-
ської етики суддя повинен виконувати свої 
професійні обов'язки незалежно, виходячи 
виключно з фактів, установлених на підставі 
власної оцінки доказів, розуміння закону, вер-
ховенства права, що є гарантією справедли-
вого розгляду справи в суді, не зважаючи на 
будь-які зовнішні впливи, стимули, загрози, 
втручання або публічну критику [4]. Такий 
стандарт виконання обов’язків вимагає не 
тільки якості суддівської роботи, що демон-
струється в судових рішеннях, але й реалізації 
судовими інституціями захисту незалежнос-
ті суддів, утвердження їх авторитету, недо-
пущення тиску та втручання в об’єктивність 
правосуддя. Враховуючи ключову необхід-
ність у високій професійності в судовій систе-
мі, завдання функції кадрової служби не у всіх 
випадках є допоміжними, адже від оцінки 
та підтримання юридичного фаху залежить 
ефективність правосуддя.
Отже, судовий кадровий менеджмент – це 

елемент судового адміністрування, що перед-
бачає організацію супроводження професій-
ної діяльності суддів та персоналу апарату 
суддів в дусі підтримки фаховості, високого 
морального авторитету, постійного удоскона-
лення, мотивації кар’єрного росту. 
Систему судового кадрового менеджменту 

складають:



221

Øåâ÷åíêî À.Â. - Êàäðîâèé ìåíåäæìåíò ÿê îñíîâà êàäðîâî¿ ðîáîòè â ñóäîâ³é ñèñòåì³

- суб’єкти та інституції, повноваження 
яких охоплюються кадровими функціями, та 
кадрові підрозділи в структурі судових органів;

- законодавче, нормативно-правове за-
безпечення, в тому числі рішення Ради суддів 
України, Вищої ради правосуддя, Вищої ква-
ліфікаційної комісії суддів тощо;

- функції та принципи;
- фінансове, організаційне та інформацій-

не забезпечення.
Принципом є розкриття змісту об’єкта 

кадрового судового менеджменту. Схиляю-
чись до системного підходу у необхідності 
охоплення політики управління персоналом 
як суддів, так і інших працівників судової 
системи, необхідно відмітити, що об’єктом 
кадрового судового менеджменту є людські 
ресурси, здібності, фах, професійність осіб, 
які здійснюють правосуддя та забезпечують 
реалізацію останнього. При цьому, конкретні 
судді чи апарат суду не можуть бути об’єктом 
кадрової політики та менеджменту, оскільки 
таке уявлення сформоване з ідеї публічного 
контракту. Останній передбачає виконання 
службових обов’язків особою, яка на цей пері-
од обіймає певну посаду. З метою недопущен-
ня дискримінації по відношенню до персона-
лу не можуть бути застосовані прерогативи, 
переваги для індивідуального становища. 
Розвиток кадрового менеджменту передба-

чає пошук пріоритетів з урахуванням політико-
правових тенденцій. Наприклад, до передових 
завдань судового кадрового менеджменту в 
Стратегії розвитку судової реформи відносять: 
впровадження інформаційно-аналітичного 
програмного забезпечення управління кадро-
вою політикою оцінки суддів, удосконалення 
систем спеціальної підготовки на посаду судді 
та періодичного навчання суддів, розширення 
загальнодоступності інформації про кар’єру та 
професійну діяльність судді [8]. Слід погоди-
тись із позицією Л.Д. Олифиренко та Т.Н. Ви-
ктора, які в сучасному кадровому менеджменті 
вбачають: стабільність кадрового складу судо-
вих органів у поєднанні з його цілеспрямова-
ним оновленням; об’єктивне оцінювання про-
фесійних якостей претендентів на посади в 
апараті суду; залучення кадрів нової генерації, 
насамперед обдарованої молоді, забезпечення 
умов для їх службового росту і закріплення на 
роботі досвідчених спеціалістів [6, с. 183]. 

Важливо відмітити, що розвиток нових 
напрямків кадрового менеджменту повинен 
забезпечуватись наступними принципами:

- рівність;
- планування;
- орієнтація на результат;
- обґрунтованість витрат та прогнозова-

ність результату (ефекту) кадрової роботи;
- безперервність;
- систематичність;
- закріпленість в положеннях норматив-

них актів уповноважених суб’єктів судового 
адміністрування, стратегічних актах;

- поступовість.

Висновки
Зміст терміну «судовий кадровий менедж-

мент» необхідно розкривати виходячи з того, 
що це є елемент судового адміністрування, 
безперервний процес, що передбачає органі-
зацію супроводження професійної діяльності 
суддів та персоналу апарату суддів в дусі під-
тримки фаховості, високого морального авто-
ритету, постійного удосконалення, мотивації 
кар’єрного росту. Завданнями для подаль-
ших досліджень є: поглиблений аналіз еле-
ментів системи судового кадрового менедж-
менту: суб’єктів та інституцій, повноваження 
яких охоплюються кадровими функціями, та 
кадрових підрозділів в структурі судових ор-
ганів; законодавче, нормативно-правове за-
безпечення, в тому числі рішення Ради суддів 
України, Вищої ради правосуддя, Вищої ква-
ліфікаційної комісії суддів тощо; функцій та 
принципів кадрової діяльності; фінансового, 
організаційного та інформаційного забезпе-
чення кадрових функцій.

Література
1. Гошовська В. А. Кадровий менедж-

мент як складова управління людськими ресур-
сами в системі державного управління : навч.-
метод. матеріали / В. А. Гошовська, Л. А. Пашко, 
Л. М. Фугель ; упоряд. Ю. В. Стрілецька. – К. : 
НАДУ, 2013. – 96 с.

2. Державний менеджмент в контексті 
реалізації адміністративної реформи / Івано-
Франківський центр науки, інновацій та інфор-
матизації. – Івано-Франківськ: 2012. 200 с.

3. Кагановська Т. Є. Функціональна 
змістовність діяльності кадрових підрозділів по 
забезпеченню державного управління / Т. Є. 



Äèñêóñ³¿, îáãîâîðåííÿ, àêòóàëüíî

222Ïðàâî.ua ¹ 2, 2017

Кагановська // Форум права. – 2010. – № 3. – С. 
157–162 [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-
3/10ktepdu.pdf.

4. Кодекс суддівської етики : Рішення; 
З'їзд суддів України від 22.02.2013 // База даних 
«Законодавство України» / Верховна Рада Укра-
їни. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/n0001415-
13.

5. Мельник М. Г. Процедурна форма 
реалізації функції кадрового забезпечення ді-
яльності судів / М. Г. Мельник // Актуальні про-
блеми держави і права. - 2012. - Вип. 65. - С. 
83-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/
apdp_2012_65_11, с. 85-86.

6. Оліфіренко Л. Д. Роль кадрового ме-
неджменту в механізмі судового адміністру-
вання в умовах реформування судової системи 
України / Л. Д. Оліфіренко, Т. М. Віктор // Про-
блеми і перспективи економіки та управління. - 
2015. - № 3. - С. 176-185. - Режим доступу: http://
nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2015_3_25.

7. Про судоустрій і статус суддів : Закон 
України від 02.06.2016 № 1402-VIII // База даних 
«Законодавство України» / Верховна Рада Украї-
ни. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/1402-19.

8. Русанова І. О., Юревич І. В. Деякі пи-
тання судового кадрового менеджменту //Форум 
права. – 2016. – №. 4. – С. 277–282.

9. Стратегія розвитку судової системи в 
Україні на 2015-2020 роки: затверджено Радою 
суддів України 11 грудня 2014 року. – [URL]: 
http://nsj.gov.ua/fi les/.

10. Чичерська М.І. Кадровий складник в 
системі організаційного забезпечення роботи 
місцевих судів // М.І. Чичерська / Судова та слід-
ча практика в Україні. - № 3, 2017. С.: 7-13.

In this article is analyzed the issues of human 
management as a system-forming phenomenon 
of judicial administration.

Judicial management of human resources is 
an element of judicial administration, a continu-
ous process, which involves organizing the pro-
fessional support of judges and staff of the judges 
apparatus in the spirit of maintaining profession-
alism, high moral authority, continuous improve-
ment, motivation for career advancement.

The classifi cation of the types of personnel 
management of the court, which is clearly traced 
in the judicial administration system, can be made 
depending on the following criteria. The criteri-

on of the administrative status of a person in the 
judiciary contains personnel management: a can-
didate for a judge (selection, processing of can-
didates' documents, verifi cation and assessment 
of professional suitability, testing, etc.); judge or 
person appointed to the position of judge (train-
ing, advanced training, systematic assessments, 
disciplinary procedures); persons who held po-
sitions of judges in the past (social, legal protec-
tion of retired judges, etc.). The criterion of the 
sphere of human resources management pro-
vides for individual and institutional service. If 
the implementation of personnel functions such 
as assessment, training, verifi cation, and confl ict 
of interest management occurs individually, then 
the institutional impact is visible at the level of en-
suring the unity of personnel tasks for all judicial 
authorities, regardless of the judicial authority or 
specialization.

The system of judicial personnel manage-
ment consists of: entities and institutions whose 
powers are covered by human resources func-
tions and human resources in the structure of the 
judiciary; legislative, regulatory and legal sup-
port, including decisions of the Council of Judges 
of Ukraine, the High Council of Justice, the High 
Qualifi cations Commission of Judges, etc.; func-
tions and principles; fi nancial, organizational and 
information support.

The high standard of performance of judicial 
responsibilities requires is not only the quality of 
judicial work demonstrated in court decisions, but 
also the implementation by judicial institutions of 
protecting the independence of judges, asserting 
their authority, preventing pressure and 
interfering with the objectivity of justice. Given 
the key need for a high level of professionalism 
in the judiciary, the role of the HR function is 
not always ancillary, as the effectiveness of justice 
depends on the assessment and maintenance of 
the legal profession.

The development of new areas of personnel 
management should be ensured by the following 
principles: equality, planning, result orientation, 
reasonableness of costs and projected result 
(effect) of human management work, continuity, 
systematicness, secrecy in the provisions of legal 
acts of authorized entities, judicial entities.

Keywords: judicial management, judge, court staff, 
personnel functions, equality of staff.
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ÇÀÕÈÑÒÓ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÈÕ ÄÀÍÈÕ

В статье проанализирован администра-
тивно-правовой режим защиты персональных 
данных. Раскрыта структура администра-
тивно-правоового режима защиты персональ-
ных данных, которая состоит из: а) правового 
режима «общедоступных персональных дан-
ных», который функционирует в сфере общего 
правового режима информации; б) правового 
режима персональных данных ограниченного 
доступа, который выступает в роли состав-
ного элемента специальных правовых режи-
мов информации. Охарактеризован правовой 
режим персональных данных ограниченного 
доступа, который состоит из персональных 
данных, охрана которых осуществляется в ре-
жиме государственной тайны; персональных 
данных, обработка которых осуществляется в 
режиме архивной информации; персональных 
данных, охраняемых в режиме личной или 
семейной тайны, а также тайны частной 
жизни. Определена цель правового режима 
конфиденциальности персональных данных, 
которая заключается в установлении прав и 
обязанностей субъектов отношений, возни-
кающих по поводу персональных данных, как 
разновидности информации, их защита и 
обеспечение информационной безопасности с 
учетом сохранения баланса интересов лично-
сти, общества и государства. Правовой режим 
защиты персональных данных направлен на 
обеспечение информационной безопасности 
личности из-за возможности ограничения 
свободы информации, в части обращения све-
дений персонального характера. Определены 
типичные способы правового регулирования 

 ÌÀËÀÕÎÂÑÜÊÀ ²ðèíà Áîðèñ³âíà - çäîáóâà÷ Äîíåöüêîãî þðèäè÷íîãî 
³íñòèòóòó ÌÂÑ Óêðà¿íè

Актуальність теми дослідження
Початок ХХІ століття ознаменувався 

новим витком розвитку ін формаційних тех-
нологій, які стають невід’ємною частиною 
нашо го з Вами повсякденного життя. Техно-
логічний прогрес створює все ширше коло 
потреб та можливостей для збору та оброб-
ки пер сональних даних, а самі персональні 
дані знаходять все ширше ви користання в 
найрізноманітніших сферах від бізнесу до 
політики. Їх використання стає багатоаспек-
тнішим і, окрім допомоги в робо ті та побуті, 
вони можуть слугувати для декого інстру-
ментом пору шення прав та свобод людини, 
зокрема права на приватність.
У зв’язку з цим, розвиток системи захис-

ту персональних даних є одним із найбільш 
актуальних завдань, які стоять перед україн-

режима персональных данных, к которым 
относится разрешение, запрет и позитив-
ное обязательство. Подчеркнута специфика 
правового статуса субъекта персональных 
данных, который наделен правом выбора в 
установленных законом пределах наиболее оп-
тимального режима своих персональных дан-
ных.
Ключевые слова: административно-пра-

вовой режим, защита персональных данных, 
общедоступные персональные данные, инфор-
мация с ограниченным доступом, режим госу-
дарственной тайны, личная тайна, семейная 
тайна, информационная безопасность, раз-
решение, запрет, позитивное обязательство, 
правовой статус.
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ським суспільством на сучасному етапі. За-
хист персональних даних та його вдоско-
налення є не просто обов’язком держави і 
предметом державно-правового регулюван-
ня, але повинні нерозривно розгля датися в 
поєднанні зі захистом прав та свобод люди-
ни, в тому чис лі захистом права на повагу до 
приватного життя. Крім того, ство рення діє-
вої системи захисту персональних даних на-
лежить до міжнародних зобов’язань Украї-
ни, в тому числі пов’язаних із євро пейською 
інтеграцією нашої держави. Зокрема, саме 
від виконання цього зобов’язання значною 
мірою залежать євроінтеграційні праг нення 
української держави.
З огляду на це, питання адміністратив-

но-правового забезпечення режиму захисту 
персональних даних набувають особливої 
актуальності.

Стан дослідження
Теоретичні та практичні аспекти функ-

ціонування адміністративно-правових ре-
жимів виступали предметом наукових дослі-
джень в роботах Д.М. Бахраха [3], Ю.П. Би-
тяка [1], Л.Л. Богачової [10], В.В. Богуцько-
го [1], В.Н. Гаращука [1], С.В. Ківалова [5], 
Т.П Мінки [9], Л.Л. Попова [4], С.Г. Стецен-
ка [2], В.Д. Ткаченка [10], М.В. Цвіка [10]. 
Разом з цим, правове регулювання адміні-
стративно-правового режиму захисту пер-
сональних даних лише побіжно згадувалось 
в роботах вищевказаних науковців, відтак, 
потребує проведення більш глибокого на-
укового аналізу.

Мета дослідження полягає у тому, щоб 
на основі чинного адміністративного за-
конодавства у сфері захисту персональних 
даних та практики його застосування, роз-
крити сутність адміністративно-правового 
режиму захисту персональних даних та на-
дати конкретні пропозиції до законодавства 
щодо його вдосконалення.

Виклад основних положень
Загалом слід констатувати єдність по-

глядів науковців щодо розуміння правової 
категорії правових режимів. Наприклад, 
Ю.П. Битяк тлумачить вказану правову ка-
тегорію у вигляді комплексу організаційно-

правових засобів, зміст яких наповнений 
сукупністю дозволів та заборон, а призна-
чення полягає в уточненні напрямку право-
вого регулювання [1, с. 185]. Таке тверджен-
ня виглядає доволі точним та змістовним, 
оскільки віддзеркалює змістовну складову 
надзвичайних правових режимів з погляду 
на використання правових засобів в проце-
сі їх реалізації. С.Г. Стеценко визначає сут-
ність правового режиму через його критерії, 
до яких вчений відносить ступінь жорсткос-
ті юридичного регулювання, наявність відо-
мих обмежень та пільг, допустимий рівень 
активності суб’єктів, межу їх правової само-
стійності тощо [2, с. 186]. Слід зазначити, що 
на нашу думку, критерії, використані авто-
ром, дуже яскраво демонструють обмеж-
увальний характер надзвичайних правових 
режимів. Їх правова природа побудована на 
активному використанні заборон та обме-
жень. Д. М. Бахрах розкриває дуалістичну 
природу правового режиму: з одного боку 
зазначене правове явище вчений розглядає 
як певну сукупність суспільних відносин, 
а з іншого – наголошує на їх юридичному 
оформленні, тобто «закріпленні юридич-
ними нормами та забезпеченні сукупніс-
тю юридично-організаційних засобів» [3, с. 
201]. Погоджуємося з думкою науковця, з 
тією лише поправкою, що суспільні відноси-
ни, про які йдеться у авторському тверджен-
ні, у сфері функціонування надзвичайних 
правових режимів, носять яскраво вираже-
ний державно-управлінський характер. У 
такому випадку варто говорити скоріше про 
відносини у сфері державного управління, 
але не про суспільні відносини. У підручни-
ку з адміністративного права та адміністра-
тивної діяльності, за редакцією Л.Л. Попо-
ва, наводиться доволі розгорнута класифіка-
ція правових режимів, які, на думку вченого 
розподіляються на: загальні, універсальн і та 
похідні [4, с. 162–163] . Теоретико-практич-
на цінність зазна ченої позиції проявляється 
у розкритті різноплановості та водночас уні-
версальності правових режимів. Їх правова 
природа досить регламентована та перед-
бачає застосування жорстких адміністратив-
но-правових обмежень.
Також, адміністративно-правові власти-

вості під час характеристики надзвичайних 
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правових режимів підкреслюють і провідні 
українські вчені С. В. Ківалов та Л. Р. Біла, 
які виділяють ознаки, властиві адміністра-
тивно-правовим засобам регулювання, а 
саме: централізований порядок управлін-
ня, імперативний метод правового впливу, 
юридична нерівність суб’єктів правовідно-
син [5, с. 38]. 
Слід зазначити, що правові режими ви-

ступають не тільки в якості предмета науко-
вих досліджень, але й слугують регулятором 
суспільних відносин у багатьох законодав-
чих актах.
Наприклад, Лісовий кодекс України [6] 

містить декілька дефініцій так чи інакше 
пов’язаних із функціонуванням адміністра-
тивних правових режимів в процесі впоряд-
кування лісових відносин, а саме: «режим 
використання земель», «режим обмеженого 
лісокористування», «режим використання 
лісового фонду України» тощо. 
Водний кодекс України також оперує 

правовими категоріями різноманітних пра-
вових режимів під час регулювання адміні-
стративно-правових відносин у сфері водно-
го господарства. Наприклад, законодавець 
використовує поняття особливого санітар-
но-епідеміологічного режиму, гідрологічно-
го режиму водного об'єкта, режиму обмеже-
ної господарської діяльності, режимів робо-
ти водосховищ тощо.
Поряд з цим, деякі законодавчі акти 

спеціально визначають правовий режим 
окремих територій. Наприклад, Законом 
України "Про правовий режим території, 
що зазнала радіоактивного забруднення 
внаслідок Чорнобильської катастрофи", 
який регулює питання поділу території на 
відповідні зони, режим їх використання та 
охорони, умови проживання та роботи на-
селення, господарську, науково-дослідну та 
іншу діяльність в цих зонах [7]. 
Окрема група правових режимів закрі-

плена на конституційному рівні, а також у 
спеціальних законах. Йдеться насамперед 
про правові режими власності (п. 7 ч. 1 стат-
ті 92); державного кордону (п. 18 ч. 1 статті 
92); воєнного і надзвичайного стану (п. 19 
ч. 1 статті 92); зон надзвичайної екологічної 
ситуації (п. 19 ч. 1 статті 92); економічний та 
міграційний (п. 8 ч. 2 статті 92) [8].

Виходячи із наведених прикладів можна 
зробити висновок, що використання пра-
вової категорії «правовий режим» має уні-
версальний характер та застосовується для 
характеристики численних правових явищ, 
одна частина яких пов’язана із звичайною 
життєдіяльністю та нормальним станом 
правового об’єкта, а інша – із функціонуван-
ням спеціальних або особливих режимів. 
Новітній етап дослідження правових 

режимів характеризується кардинальною 
трансформацією філософії вказаної правової 
категорії, розуміння якої ототожнювалось та 
наразі асоціюється передовсім із правом, а 
не з державою чи державною владою.
Найбільш точно з цього приводу висло-

вилась Т. П. Мінка, яка підкреслює провід-
не значення права, держави та політики у 
виникненні та функціонуванні правових ре-
жимів [9, с. 49]. Вказана позиція автора ціл-
ком справедливо підтверджує ключову роль 
права в процесі державотворення, форму-
вання правової політики держави та реалі-
зації комплексу правових засобів, які утво-
рюють цілісну систему правових режимів.
Вказана наукова позиція аналогічним 

чином відображена у підручнику Загальна 
теорія держави і права за редакцією О. В. 
Петришина та В. Д. Ткаченка, які розкри-
вають зміст правових режимів через функці-
онування особливого порядку регулювання 
суспільних відносин «який забезпечується 
через особливе поєднання залучених для 
його здійснення способів, методів і типів 
правового регулювання» [10, с. 410]. Як ба-
чимо, вчені також підкреслюють лідируючу 
роль права в процесі функціонування пра-
вових режимів як особливого різновиду сус-
пільних відносин. 
Під час дослідження правового режиму 

персональних даних особливу зацікавле-
ність викликає з’ясування його чітких меж 
в рамках загального правового режиму ін-
формації з обмеженим доступом. Йдеться 
насамперед про те, що самі по собі персо-
нальні дані навряд чи можна віднести до ін-
формації з обмеженим доступом, а їх конфі-
денційність, як правило, презумюється.
Як наслідок, правовий режим персональ-

них даних в цілому має складну структуру, 
обумовлену специфікою самого об'єкта регу-
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лювання. З огляду на це можна виділити дві 
основні складові цього режиму: а) правовий 
режим «загальнодоступних персональних 
даних», який функціонує у сфері загального 
правового режиму інформації, тобто режи-
му загальнодоступної інформації; б) право-
вий режим персональних даних обмежено-
го доступу, який виступає в ролі складового 
елементу спеціальних правових режимів 
інформації, тобто сфери правового режиму 
інформації з обмеженим доступом.
При цьому останній також може бути 

розподілений на декілька складових, а 
саме: а) персональні дані, охорона яких 
здійснюється в режимі державної таємни-
ці; б) персональні дані обмеженого доступу, 
оброблення яких здійснюється в режимі ар-
хівної інформації; в) персональні дані, що 
охороняються в режимі особистої чи сімей-
ної таємниці, а також таємниці приватного 
життя; г) конфіденційні персональні дані, 
охорона яких здійснюється режимними за-
ходами, передбаченому Законом України 
«Про захист персональних даних».
Незважаючи на таку складну структу-

ру, можна говорити, що певний інтерес для 
цього дослідження представляє виключно 
остання категорія, яка може бути охаракте-
ризована як персональні дані, що охороня-
ються в умовах правового режиму конфіден-
ційності персональних даних як інформації 
обмеженого доступу в рамках профільного 
законодавчого акту. Попри те, що право-
ві режими інших категорій персональних 
даних виступають в ролі різновидів інфор-
мації обмеженого доступу, вони не зорієнто-
вані безпосередньо на захист персональних 
даних як обмеженої в доступі інформації, а 
відтак, не виділяють їх у загальному маси-
ві інформації, охорона якої здійснюється за 
умовами цих режимів. 
Винятком можна, мабуть, назвати персо-

нальні дані, що становлять особисту, сімей-
ну таємницю і таємницю приватного життя, 
які за своїми властивостями не можуть не 
відноситися до конкретного індивіда. Однак 
у цьому випадку законодавче регулювання 
будується виключно на визнанні у індивіда 
права на ці види таємниць і можливості їх 
самостійної охорони та, як наслідок, міні-
мального обсягу нормативних положень, 

що забезпечує велику особисту свободу і від-
повідає ідеї природних прав. Саме «довірча 
передача» інформації індивідом іншій особі, 
тобто оператору або оброблювачу, обумов-
лює її захист в рамках спеціального право-
вого режиму конфіденційних персональних 
даних.
В доповнення до висловленої позиції 

можна відзначити, що правовий режим кон-
фіденційності персональних даних, відпо-
відно до вимог міжнародних правових актів 
у сфері захисту персональних даних [11], 
повинен включати дві основні складові: за-
гальний правовий режим конфіденційнос-
ті персональних даних та правовий режим 
«особливо чутливих» персональних даних і 
правовий режим біометричних персональ-
них даних.
Метою правового режиму конфіденцій-

ності персональних даних в такому випадку 
слід вважати встановлення прав і обов'язків 
суб'єктів відносин, що виникають з приводу 
персональних даних, як різновиду інформа-
ції, їх захист і забезпечення інформаційної 
безпеки з урахуванням збереження балан-
су інтересів особи, суспільства і держави. 
Саме досягнення такого стану в кінцевому 
підсумку варто розглядати як кінцеву мету 
встановлення режиму персональних даних. 
У зв'язку з цим було б не зовсім правильним 
розглядати захист персональних даних у 
якості процесу, спрямованого виключно на 
захист основоположних прав і свобод люди-
ни і громадянина, як це вказується в Законі 
України «Про захист персональних даних» 
[12]. 
З таким твердженням частково можна 

погодитися, однак говорити про те, що цим 
вичерпується цільове призначення право-
вого режиму, представляється не зовсім 
точним. Встановлення певних обмежень 
на використання і обробку персональних 
даних в дійсності є результатом прагнен-
ня, з одного боку, до забезпечення захи-
щеності прав і свобод особистості шляхом 
обмеження небажаних дій з інформацією 
персонального характеру, а з іншого – до за-
безпечення законних інтересів суспільства 
та держави, суверенітету і територіальної 
цілісності України, при обробці інформації 
про осіб, встановлюючи для останніх певне 
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коло прав і обов'язків, а також гарантуючи 
їм можливість, за певних, визначених зако-
ном умов, мати доступ до персональних да-
них, обробляти їх, діючи за своїми власними 
інтересами.
Найбільш типовими способами правово-

го регулювання режиму персональних да-
них прийнято вважати дозвіл, заборону та 
позитивне зобов’язання. Як правило, в рам-
ках конкретного правового режиму вико-
ристовується не один, а декілька способів в 
певному поєднанні або комплексі, при цьо-
му частина з них може домінувати, що може 
свідчити про ступінь «жорсткості» правового 
режиму. Цілком доречним можна вважати в 
цьому зв'язку класифікацію правових режи-
мів, запропоновану Т.П. Мінкою, яка класи-
фікує правові режими за такими основними 
критеріями: 1) за приналежністю норм пра-
ва, які здійснюють державне регулювання 
суспільних відносин у відповідних сферах 
взаємодії публічної адміністрації з іншими 
суб’єктами права – на підгалузеві та інститу-
ціональні; 2) за сферами реалізації публічно-
го інтересу весь масив адміністративно-пра-
вових режимів всередині галузі адміністра-
тивного права – на адміністративно-право-
ві режими у сфері публічного управління 
(режими функціонування органів публічної 
адміністрації) та адміністративно-правові 
режими в адміністративно-політичній, еко-
номічній та соціально-культурній сферах; 
3) за засобами правового регулювання – на 
прості, комплексні та міжгалузеві [13].
Очевидно, що з такої позиції слід харак-

теризувати правовий режим того чи іншого 
виду інформації в цілому, враховуючи, що 
фактично в рамках правового режиму мо-
жуть бути використані всі способи правово-
го регулювання різного ступеня. Найбільш 
істотне значення у визначенні способів і зре-
штою характеру правового режиму відіграє 
його кінцева мета, яка повинна бути досяг-
нута шляхом встановлення такого режиму. 
Не є винятком в цьому випадку і правовий 
режим персональних даних, який спрямова-
ний на забезпечення інформаційної безпеки 
особи через можливість обмеження свободи 
інформації в частині обігу відомостей персо-
нального характеру. З огляду на загальний 
характер відносин з приво ду персональних 

даних як інформації обмеженого доступу, 
можна говорити радше про регламентацій-
ний характер режиму персональних даних в 
цілому, в тому числі конфіденційних. 
Такий висновок обумовлений в значній 

мірі характеристиками правового статусу 
суб'єкта персональних даних, який має пра-
во обирати у встановлених законом межах 
найбільш оптимальний, на власний розсуд, 
режим своїх персональних даних (конфіден-
ційні і загальнодоступні персональні дані). 
З точки зору розпорядника персональних 
даних, вказаний правовий режим слід ха-
рактеризувати як повідомлюючий, оскільки 
закон пов'язує діяльність по формуванню і 
обробці персональних даних із необхідніс-
тю повідомлення про такий уповноважений 
орган з захисту прав суб'єктів персональних 
даних, маючи на увазі (хоч це прямо і не за-
значено в законі), що суб'єкт персональних 
даних особисто і добровільно передає йому 
дані, діючи у своєму власному інтересі, за 
умови збереження їх конфіденційності.
Слід відмітити, що за загальним прави-

лом порядку обробки персональних даних, 
в тому числі й у Національній поліції, є на-
явність згоди суб'єкта персональних даних 
на їх обробку, яка може бути надана їм або 
його представником в будь-якій формі, яка 
дозволяє підтвердити факт її отримання, 
якщо інше не встановлено законом. Уяв-
ляється, що будь-яке виключення з цього 
правила повинно бути передбачено закона-
ми. У той же час, слід зазначити, що нада-
на суб'єктом персональних даних згода на 
їх обробку не є незворотною, адже її може 
бути відкликано. При цьому не потрібно по-
яснювати причини такого рішення або ви-
конувати будь-які умови, необхідно лише 
повідомити розпорядника персональних 
даних про прийняте рішення.
Однак, питання щодо відкликання зго-

ди на обробку персональних даних лише 
частково врегульовано у профільному за-
коні. Наприклад, стаття 8 Закону України 
«Про захист персональних даних» дійсно 
передбачає право субєкта персональних 
даних відкликати згоду на їх обробку. А із 
змісту статті 15 того ж законодавчого акту 
стає зрозумілим, що однією з підстав зни-
щення або видалення персональних даних 
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може бути припинення правовідносин між 
суб'єктом персональних даних та володіль-
цем чи розпорядником [12]. Разом з цим, 
механізм реалізації такої процесуальної дії 
в Законі не встановлений. Уявляється, що 
вказана правова процедура повинна перед-
бачати зобов’язання розпорядника персо-
нальних даних припинити їх оброблення та 
знищити визначену інформацію у встанов-
лений термін.

Висновки
На підставі вищевикладеного пропону-

ємо доповнити Закон України «Про захист 
персональних даних» статтею 15-1 «Від-
кликання згоди на обробку персональних 
даних», наступного змісту: у разі відкликан-
ня суб'єктом персональних даних згоди на 
обробку його персональних даних розпо-
рядник зобов'язаний припинити їх обробку 
або забезпечити припинення такої обробки 
(якщо обробка персональних даних здій-
снюється іншою особою, яка діє за доручен-
ням розпорядника) і в разі, якщо збережен-
ня персональних даних більше не є необхід-
ним для цілей обробки персональних даних, 
знищити персональні дані або забезпечити 
їх знищення (якщо обробка персональних 
даних здійснюється іншою особою, яка діє 
за дорученням розпорядника) в термін, що 
не перевищує тридцяти днів з дати над-
ходження зазначеного відкликання, якщо 
інше не передбачено договором, стороною 
якого, вигодонабувачем або поручителем за 
яким є суб'єкт персональних даних, іншою 
угодою між розпорядником та суб'єктом 
персональних даних або якщо розпорядник 
не має права здійснювати обробку персо-
нальних даних без згоди суб'єкта персональ-
них даних на підставах, передбачених цим 
законом або іншими законами.
У разі відсутності можливості знищення 

персональних даних протягом терміну, за-
значеного в частині 1 цієї статті, розпоряд-
ник здійснює блокування таких персональ-
них даних або забезпечує їх блокування 
(якщо обробка персональних даних здій-
снюється іншою особою, яка діє за доручен-
ням розпорядника) і забезпечує знищення 
персональних даних у термін не більше ніж 

шість місяців, якщо інший термін не вста-
новлено законами.
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АНОТАЦІЯ 
У статті проаналізовано адміністратив-

но-правовий режим захисту персональних 
даних. Розкрито структуру адміністратив-
но-правового режиму захисту персональних 
даних, яка складається з: а) правового режи-
му «загальнодоступних персональних даних», 
який функціонує у сфері загального правового 
режиму інформації, тобто режиму загально-
доступної інформації; б) правового режиму 
персональних даних обмеженого доступу, який 
виступає в ролі складового елементу спеціаль-
них правових режимів інформації, тобто сфе-
ри правового режиму інформації з обмеженим 
доступом. Охарактеризовано правовий ре-
жим персональних даних обмеженого доступу, 
який складається з персональних даних, охо-
рона яких здійснюється в режимі державної 
таємниці; персональних даних, оброблення 
яких здійснюється в режимі архівної інфор-
мації; персональних даних, що охороняються 
в режимі особистої чи сімейної таємниці, а 
також таємниці приватного життя. Визна-
чено мету правового режиму конфіденційнос-
ті персональних даних, яка полягає у встанов-
ленні прав і обов'язків суб'єктів відносин, що 
виникають з приводу персональних даних, як 
різновиду інформації, їх захист і забезпечення 
інформаційної безпеки з урахуванням збере-
ження балансу інтересів особи, суспільства і 
держави. 
Ключові слова: адміністративно-право-

вий режим, захист персональних даних, за-
гальнодоступні персональні дані, інформація 
з обмеженим доступом, режим державної та-
ємниці, особиста таємниця, сімейна таєм-
ниця, інформаційна безпека, дозвіл, заборона, 
позитивне зобов’язання, правовий статус. 

SUMMARY 
The article analyzes the administrative and 

legal regime of personal data protection. The 
structure of the administrative and legal regime 
of protection of personal data, which consists of: 
a) legal regime of "publicly available personal 
data", which operates in the sphere of the general 
legal regime of information, that is, the mode 
of public information, is disclosed; b) the legal 
regime of personal data of restricted access, which 
acts as an integral part of special legal regimes 
of information, that is, the sphere of the legal 
regime of information with restricted access. The 
legal regime of personal data of restricted access 
is characterized, which consists of personal data, 
the protection of which is carried out in the state 
secret mode; personal data, the processing of which 
is carried out in the mode of archival information; 
personal data kept in the mode of personal or family 
secrecy, as well as privacy. The purpose of the legal 
regime of confi dentiality of personal data, which 
is to establish the rights and responsibilities of the 
subjects of relations arising from personal data, 
as a variety of information, their protection and 
ensuring information security, while preserving the 
balance of interests of the individual, society and 
state.

Keywords: administrative-legal regime, 
protection of personal data, publicly available 
personal data, restricted information, state secrets, 
personal secrets, family secrets, information security, 
permission, prohibition, positive obligations, legal 
status.
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ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÃÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÂÑÒÂÀ 
ÑØÀ Ó ÑÔÅÐ² ÎÕÎÐÎÍÈ ÌÀÒÅÐ²ÀËÜÍÎÃÎ 
ÑÒÀÍÎÂÈÙÀ ÍÅÏÐÀÖÅÇÄÀÒÍÈÕ ÁÀÒÜÊ²Â

Авторы статьи, обращаясь к действу-
ющим источникам современного уголовного 
права США, представляющим отдельную и 
целостную англо-американскую правовую се-
мью, приводят и рассматривают содержание 
тех уголовно-правовых норм, которые пред-
усматривают ответственность за уклонение 
от содержания нетрудоспособных родителей. 
Авторы выявляют и подробно анализируют 
неотъемлемые и важные, как общие, так и 
отличительно-индивидуальные характерные 
составляющие, признаки и черты, присущие 
соответствующим, предметно-указанным 
нормам современного уголовного права США.
Ключевые слова: содержание, нетрудоспо-

собные родители, лицо, зависимое от опеки, 
забота и содержание, уязвимый взрослый, 
уклонение от уплаты средств, современное 
уголовное право, уголовная ответственность, 
наказание, лишение свободы, штраф.

 Ê²Ð²ÍÄßÑÎÂ Ìàêñèì Ãåííàä³éîâè÷ - çäîáóâà÷ Äîíåöüêîãî þðèäè÷íîãî 
³íñòèòóòó ÌÂÑ Óêðà¿íè

ÓÄÊ 343.625.3 (477)

такого, де панує інститут традиційних сі-
мейних відносин, але й визнається проти-
правним діянням за змістом відповідних, 
предметно спрямованих норм сучасного, 
все більш соціально орієнтованого кри-
мінального права багатьох держав, неза-
лежно від того, до якої правової сім’ї або ж 
до якого географічного регіону вони нале-
жать.
Серед низки причин кримінально-

правового, кримінологічного та іншого 
характеру, які актуалізують нагальну, по-
всякчасну необхідність та очевидну раціо-
нальність криміналізації зазначеного діян-
ня, найголовнішою, безперечно, виступає 
відносно висока вірогідність виникнення 
низки суттєвих загроз для життя, безпеки 
та здоров’я непрацездатних батьків. Їхня 
можлива смерть, або ж захворювання, або 
ж страждання від голоду, або ж відкрите 
жебрацтво, будучи викликаними, у свою 
чергу, браком гідного, належного харчу-
вання, браком питної води, відсутністю до-
ступу до медичних, зокрема і оплачуваних 
послуг, шкідливими для здоров’я житлови-
ми та побутовими умовами, можуть вияви-
тися прямими та тяжкими наслідками як 
навмисного, злісного, так і ненавмисного, 
попросту безвідповідального, однак по суті 
також об’єктивно злочинного ухилення від 
надання їм коштів, необхідних для їхнього, 
хоча б мінімально прийнятного, стерпного 
утримання.
Очевидними загальними та відмінно-ін-

дивідуальними, однак достатньо характер-

Актуальність
Систематичне, злісне, нічим не виправ-

дане, навмисне і, таким чином, об’єктивно 
злочинне ухилення повнолітньої, працез-
датної та правоздатної особи від передба-
ченого законом надання грошових коштів, 
необхідних для утримання непрацездат-
них батьків, визнається одним із проявів 
ганебної, асоціальної, тобто соціально без-
відповідальної, соціально небезпечної та 
соціально злочинної поведінки.
Однак така поведінка не лише наража-

ється на неминучий та природний гострий 
моральний осуд з боку соціуму, і зокрема 
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ними, актуальними, гідними науково-до-
слідницької уваги особливостями відповід-
них норм сучасного кримінального права 
тих чи інших окремих держав, зокрема і 
тих, які належать до відносно цілісної ан-
гло-американської правової сім’ї, є пев-
ні, подекуди достатньо суттєві відмінності 
у змісті та розмірі передбачених такими 
нормами каральних санкцій та низці ква-
ліфікуючих ознак даного правопорушен-
ня, особливості у визначенні його суб’єкту 
та об’єкту, а також особливості у розумінні 
їхніх фундаментальних прав та обов’язків.
Саме тому надзвичайно актуальним ви-

дається ґрунтовне осягнення зарубіжних 
норм права про кримінальну відповідаль-
ність за вчинення означеного правопору-
шення.
Здійснення новітніх фундаментальних 

наукових досліджень в рамках цієї окремо 
взятої проблематики зарубіжного кримі-
нального права надасть вченим-правникам 
сприятливу можливість не лише просто 
дізнатися про зазначені національні нор-
мативно-правові стандарти тих чи інших 
окремих держав англо-американської пра-
вової сім’ї, а й, за необхідності, розробля-
ти та вносити проекти корисних, новатор-
ських законотворчих пропозицій та попра-
вок, спрямованих на виважене реформу-
вання відповідних норм сучасного кримі-
нального та іншого законодавства України.

Метою даної статті, таким чином, є ви-
явлення, наведення та детальний розгляд 
очевидних невід’ємних, важливих та акту-
альних, як спільних, так і відмінно-індиві-
дуальних характерних складових, ознак та 
рис, притаманних відповідним, предметно-
зазначеним нормам сучасного криміналь-
ного права США.

Використані джерела
Досягнення зазначеної мети здійсню-

ється за допомогою звернення до низки ді-
ючих англомовних джерел сучасного кри-
мінального права США, які, тобто власне 
США, належать до англо-американської 
правової сім’ї. Зазначимо також, що ви-
користаними джерелами є джерела кри-
мінального права, які діють лише в межах 

окремих адміністративно-територіальних 
одиниць (штатів) цієї держави.

Виклад основного матеріалу
Розпочинаючи ґрунтовний, детальний 

розгляд відповідних, предметних норм су-
часного кримінального права США, тобто 
саме тих норм, які передбачають кримі-
нальну відповідальність за злочинне ухи-
лення від утримання непрацездатних бать-
ків, варто зазначити наступне.
Обов’язковість здійснення матеріаль-

но-фінансового утримання непрацездат-
них батьків та несення відповідальності 
у разі злочинного порушення цього фун-
даментального, обумовленого традицією 
соціально-правового зобов’язання, часто 
становлять лише окрему, однак важливу та 
невід’ємну складову набагато більш широкого 
нормативно-правового інституту криміналь-
ної відповідальності за злочинне порушення 
певних соціальних, матеріально-фінансових 
зобов’язань по відношенню до цілої низки не-
працездатних, інвалідних, соціально вразливих 
осіб.
До таких осіб, крім непрацездатних 

батьків, можуть належати, як відомо, і малі 
діти, і неповнолітні особи (діти-підлітки), 
і неповнолітні онуки, і вагітні жінки, і не-
працездатні дідусі та бабусі, а також непра-
цездатні, покинуті багатодітні чоловік або 
ж дружина та інші подібні особи, відповідні 
соціально-правові зобов’язання перед яки-
ми достатньо чітко передбачено в нормах 
тієї чи іншої окремої галузі права, зокрема, 
наприклад, кримінального права.
Поряд із цим, однак дещо помірно, роз-

повсюдженими є і такі відповідні правові 
норми, які, навпаки, чітко виокремлюють 
дане правопорушення, якщо воно є вчине-
ним по відношенню саме до непрацездат-
них батьків.
Щойно зазначений дуальний змістовно-

варіативний контекст криміналізації дано-
го правопорушення відтворюється, напри-
клад, в рамках відповідних, предметних 
норм сучасного кримінального права окре-
мих американських штатів.
Так, в рамках сучасного кримінального 

права США кримінальні кодекси наступних 
американських штатів: а) Нью-Гемпшир 
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(ст. 639:4 «Нездійснення утримання» Роз-
ділу 639 «Злочини проти інституту сім’ї» 
Загального розділу LXII «Кримінальний 
кодекс» Зводу законів Штату), б) Гавайї 
(ст. 709-903 «Злісне нездійснення утри-
мання» Розділу 709 «Злочини проти сім’ї 
та непрацездатних осіб» Загального роз-
ділу 37 «Кримінальний кодекс Гавайїв» 
Зводу законів Штату), в) Монтана (ст. 45-
5-621 «Нездійснення утримання» Частини 
6 «Злочини проти інституту сім’ї» Розділу 
5 «Злочини проти особи» Загального роз-
ділу 45 «Злочини» Зводу законів Штату); 
г) Мен (ст. 552 «Нездійснення утриман-
ня осіб, які є залежними від сторонньої 
опіки, турботи та утримання» Розділу 23 
«Правопорушення проти інституту сім’ї» 
Частини 2 «Основні злочини» Загального 
розділу 17-А «Кримінальний кодекс Штату 
Мен» Зводу законів Штату); ґ) Айдахо (ст. 
18-1505А «Залишення вразливої дорослої 
особи» Розділу 15 «Діти та вразливі дорос-
лі особи» Загального розділу 18 «Злочи-
ни та покарання» Зводу законів Штату); 
д) Аляска (ст. 11.51.210 «Другий ступень 
створення загроз для добробуту вразливої 
дорослої особи» Загальної статті 02 «Враз-
ливі дорослі особи» Розділу 11.51 «Злочини 
проти сім’ї та вразливих дорослих осіб» За-
гального розділу 11 «Кримінальне право» 
Зводу законів Штату); е) Массачусетс (ст. 20 
«Нехтування обов’язком із утримання бать-
ків або відмова від його виконання» Розділу 
273 «Залишення, нездійснення утримання 
та незакононародженність» Розділу І «Зло-
чини та покарання» Загальної частини IV 
«Злочини, покарання та порядок здійснен-
ня кримінально-судових впроваджень» 
Зводу законів Штату) та є) Кентуккі (ст. 
530.050 «Нездійснення утримання та зліс-
не нездійснення утримання» Розділу 530 
«Правопорушення проти інституту сім’ї» 
Загального розділу L «Кримінальний ко-
декс Штату Кентуккі» Зводу законів Штату) 
містять відповідні, як дещо загальні, розмиті, 
так і достатньо чіткі, норми про кримінальну 
відповідальність за злочинне ухилення від пе-
редбаченого законом утримання непрацездат-
них батьків [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8].
Слід також попередньо зазначити, що 

в Загальному розділі 18 «Злочини та кри-

мінальний процес», який є галузевим роз-
ділом Кодексу США, який, у свою чергу, є 
збірником законів федерального (загально-
державного) рівня правової юрисдикції, не 
міститься жодних норм про криміналізацію 
ухилення від утримання непрацездатних 
батьків [9].
Достатньо примітною, сукупною від-

мінністю та важливою складовою щойно 
зазначених норм кримінального зако-
нодавства штатів Нью-Гемпшир, Гавайї, 
Монтана та Мен є положення про те, що 
та чи інша особа є винною у нездійсненні 
утримання, якщо вона свідомо та злісно не 
здійснює такого утримання, будучи однак 
зобов’язаною та здатною його здійснювати, 
по відношенню до сторони в рамках офіцій-
ного шлюбу, дитини або ж «будь-якої іншої 
особи, яка є залежною від сторонньої опі-
ки, турботи та утримання» (широкий тема-
тичний, контектсно-ситуаційний переклад 
з англ. слова/терміну «dependent». – прим. 
авт.) [1; 2; 3; 4].
Не менш важливими та змістовними ви-

даються і положення вищезазначеної, а та-
кож, безумовно, додаткової пояснювальної 
норми кримінального законодавства Шта-
ту Айдахо, в рамках яких жертвою даного 
правопорушення є «вразлива доросла осо-
ба». Предметно, хоча і достатньо опосеред-
ковано, правопорушення із ухилення від 
утримання непрацездатних батьків відтво-
рюється через одну із складових поняття 
«вразлива доросла особа». Так, відповідно 
до абз. е п. 4 ст. 18-1505 «Жорстоке пово-
дження, експлуатація та неувага до враз-
ливої дорослої особи» Розділу 15 «Діти та 
вразливі дорослі особи» Загального розділу 
18 «Злочини та покарання» Зводу законів 
Штату Айдахо, однією із нормативізова-
них характерних рис «вразливої дорослої 
особи» є не тільки її вік (18 років та наба-
гато старше, причому без зазначення чіт-
кої вікової межи! – прим. авт.), але й «по-
гіршений стан її фізичного та психічного 
здоров’я, який впливає на можливість ви-
словлення нею суджень та її поведінку (ро-
зуміючи поняття «поведінка» в рамках ши-
рокого контексту соціальної дії людини, зо-
крема і щодо отримання нею грошових ко-
штів для власного утримання. – прим. авт.), 
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що обумовлює брак здатності приводити 
до виконання власні рішення щодо само-
го/самої себе, грошових коштів (курсив наш. 
– авт.), власності та ресурсів». Зазначена 
характерна риса «вразливої дорослої осо-
би», будучи ж співвіднесена, у свою чергу, 
із однією із складових поняття «особа, яка є 
відповідальною за вразливу дорослу особу» 
(широкий тематичний, контектсно-ситуацій-
ний переклад з англ. слова/терміну «caretaker». 
– прим. авт.), більш явно відтворює уявлен-
ня про правопорушення, яке ми розгляда-
ємо. Так, відповідно до п. 2 вищенаведеної 
статті джерела кримінального права Штату 
Айдахо, одним із тих, хто може злочинно 
покинути, залишити вразливу дорослу осо-
бу (і саме це діяння становить правопору-
шення), є «особа, яка несе відповідальність за 
вразливу дорослу особу, перебуваючи у родинно-
му зв’язку» (курсив наш. – авт.) із нею, у той 
час як така вразлива доросла особа стала 
залежною від сторонньої опіки, турботи та 
утримання [5].
Не обійти увагою і змісту вищенаве-

деної норми кримінального права Штату 
Аляска, яка, на відміну від щойно розгля-
нутої кримінально-правової норми Шта-
ту Айдахо, зосереджується не на непри-
пустимості власне залишення вразливої 
дорослої особи, а на протиправності саме 
нездійснення її утримання без законних 
виправдань, причому однією з нормативі-
зованих підстав, яка обумовлює необхідні 
правовідносини між вразливою дорослою 
особою та потенційним правопорушником 
є перебування вразливої дорослої особи під 
опікою, турботою та утриманням потенцій-
ного правопорушника в силу дії норм тієї 
чи іншої галузі права (широкий тематич-
ний, контектсно-ситуаційний переклад з англ. 
висловлення «by authority of law». – прим. авт.) 
[6].
Підсумовуючи викладене, зазначимо, 

що природною видається думка про те, 
що під «будь-якою іншою особою, яка є за-
лежною від сторонньої опіки, турботи та 
утримання» та під «вразливою дорослою 
особою» можуть розумітися, наприклад, 
і похилі, непрацездатні, хворі, інвалідні 
батько або мати, а також, безумовно, бабусі 
та дідусі, неповнолітні брати та сестри, не-

повнолітні онуки та інші родичі або ж інші 
особи, особливий статус та особливі права 
яких передбачено законом.
Так, наприклад, офіційний коментар 

до вищенаведеної норми кримінального 
права Штату Гавайї зазначає, що «говоря-
чи про «сторону в рамках офіційного шлю-
бу, дитину або ж будь-яку іншу особу, яка 
є залежною від сторонньої опіки, турбо-
ти та утримання», Кодекс передбачає, що 
каральна санкція може бути застосована в 
будь-яких випадках (курсив наш. – авт.), коли 
законодавством про здійснення утримання 
передбачено обов’язок здійснювати утри-
мання» [2].
Таким чином, у вищезазначених нормах 

кримінального права шістьох американ-
ських штатів є наявним достатньо непряме 
відсилання до непрацездатних батьків в 
якості однієї з груп потерпілих від даного 
правопорушення; також в них відтворено 
такі надзвичайно важливі, необхідні кримі-
нологічні, кримінально-правові складові як 
навмисність та злісність та чинник належ-
ного врахування працездатності потенцій-
ного правопорушника.
Однак вищезазначена норма кримі-

нального права Штату Монтана, на відміну 
від аналогічних норм кримінального права 
штатів Нью-Гемпшир, Гавайї, Мен, Айдахо 
та Аляска, відповідно до п. 2-а, відтворює 
більш широкий, більш варіативний кри-
мінологічний підхід до розуміння складу 
даного правопорушення та обставин його 
вчинення, криміналізуючи «нездійснення 
утримання за обтяжуючих обставин», яке 
має місце у разі, якщо: а) потенційний пра-
вопорушник виїхав із території Штату без 
надійного забезпечення утримання вказа-
них осіб; або ж б) був раніше засуджений за 
вчинення цього правопорушення [3].
Також достатньо важливими, відмінно-

індивідуальними та примітними є норма-
тивно-правові положення соціального та 
морального характеру, що містяться у п.п. 
3 та 6 зазначеної статті джерела криміналь-
ного права Штату Монтана, які зазначають, 
що: 

- після забезпечення мінімально необ-
хідних потреб особи (мається на увазі по-
треб потенційного правопорушника. – прим. 
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авт.) утримання нею сторони в рамках офі-
ційного шлюбу, дитини або ж будь-якої ін-
шої особи, яка є залежною від сторонньої 
опіки, турботи та утримання, переважає на 
будь-якими іншими зобов’язаннями такої 
особи»; 

- не є виправданням на звинувачення 
у нездійсненні утримання факт того, що 
будь-яка інша особа (замість потенційного 
правопорушника. – прим. авт.), організація 
або інституція надає необхідні продоволь-
чі продукти, одяг, житло, медичні послуги 
або інші життєво необхідні засоби для утри-
мання сторони в рамках офіційного шлюбу, 
дитини або ж будь-якої іншої особи, яка є 
залежною від сторонньої опіки, турботи та 
утримання» [3].
Однією із каральних санкцій, передба-

чених вищезазначеною нью-гемпширскьою 
статтею, є сплата штрафу, який, за його на-
явності, повністю або ж частково може бути 
сплаченим або ж застосованим для утри-
мання вказаних осіб, відповідно до рішен-
ня суду. Також потенційного правопоруш-
ника, за змістом п. ІІ. цієї статті криміналь-
ного законодавства Штату Нью-Гемпшир, 
може бути позбавлено волі на термін від 
1 до 7 років, оскільки призначення такого 
терміну тюремного ув’язнення, відповідно 
до п. ІІІ-а ч. 2 ст. 625:9 «Класифікація зло-
чинів» Розділу 625 «Попередні положення» 
Загального розділу LXII «Кримінальний 
кодекс» Зводу законів Штату, є ознакою 
Злочину класу В. Ухилення від утримання 
вказаних осіб набуває ознак та складових 
саме Злочину класу В, якщо таке ухилення 
супроводжується наступними обставинами: 
а) заборгованість із сплати коштів на утри-
мання залишається несплаченою протягом 
загального періоду, який є більшим одного 
року; б) сума такої заборгованості переви-
щує 10 000 доларів; та в) боржник раніше 
був засуджений за нормою цієї статі, або 
ж раніше був засуджений за аналогічною 
нормою кримінального права іншого Шта-
ту та якщо заборгованість із сплати коштів 
на утримання в цьому Штаті залишається 
несплаченою протягом загального пері-
оду, який є більшим одного року. За усіх 
інших випадків, вчинення даного правопо-
рушення є Проступком класу А; це перед-

бачає, відповідно до п. а ч. IV щойно на-
веденої статті, не тільки сплату штрафу, але 
й ув’язнення на максимальний термін не 
більше одного року [1].
Передбаченою ж каральною санкцією, 

за змістом вищенаведеної, а також додат-
кової пояснювальної кримінально-право-
вої норми ч. 3 ст. 701-107 «Ступені та класи 
правопорушень» Розділу 701 «Попередні 
положення» Загального розділу 37 «Кри-
мінальний кодекс Гавайїв» Зводу законів 
Штату Гавайї, є набагато менший термін 
позбавлення волі – не більше одного року, 
до того ж і без сплати штрафу, а саме ж дане 
правопорушення, у свою чергу, кваліфіку-
ється в якості Проступку, а не того чи іншо-
го Злочину [2].
Це ж саме покарання за вчинення да-

ного правопорушення, тобто позбавлен-
ня волі на термін не більше одного року, 
передбачено і вищенаведеною нормою 
кримінального права Штату Мен, оскільки 
саме дане правопорушення, відповідно до 
ч. 3 ст. 4-А «Злочини та правопорушення, 
визначені поза межами кодексу» Розділу 
1 «Попередні положення» Частини 1 «За-
гальні принципи» Загального розділу 17-А 
«Кримінальний кодекс Штату Мен» Зводу 
законів Штату, кваліфікується в якості Зло-
чину класу Е [4].
Двічі коротшим, у порівнянні із гавай-

ським, є загальний максимальний термін 
позбавлення волі за вчинення даного пра-
вопорушення, передбачений приписом ч. 
7-а зазначеної статті Кримінального кодек-
су Штату Монтана, який становить не біль-
ше шести місяців в тюрмі округу Штату. 
Застосування такої каральної санкції може 
мати місце поряд із призначенням штрафу 
у розмірі 500 доларів, або ж призначаєть-
ся лише сплата штрафу. Однак (!) якщо ж 
потенційний правопорушник, відповід-
но до п. b, всупереч рішенню судової або 
адміністративної інстанції, не здійснював 
утримання вказаних осіб протягом 6 мі-
сяців або більше, або ж на загальну суму, 
яка становить або перевищує шестимісяч-
ний розмір такого утримання, то він має 
сплатити штраф на суму не більше 5 000 
доларів або бути позбавленим волі у тюрмі 
Штату на термін не більше 10 років, з яко-
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го майже два роки мають бути відрахова-
ні для перебування особи на пробації для 
відбування залишку призначеного терміну 
позбавлення волі; або ж можуть бути засто-
совані обидві каральні санкції. За умови ж 
вищезгаданого «нездійснення утримання 
за обтяжуючих обставин», відповідно до 
п. с, термін позбавлення волі залишається 
аналогічним, однак розмір штрафу, буду-
чи альтернативою тюремному ув’язненню, 
суттєво підвищується, становлячи 50 000 
доларів; так само передбачено можливість 
застосування обох зазначених каральних 
санкцій [3].
Термін позбавлення волі за залишення 

вразливої дорослої особи, передбачений 
відповідною нормою кримінального пра-
ва Штату Айдахо, а саме не більше п’ятьох 
років, становить «серединний» варіант, у 
порівнянні із вищенаведеними, подеку-
ди надзвичайно тривалими та, навпаки, 
дещо короткими термінами до тюремного 
ув’язнення, передбаченими в кримінально-
му праві штатів Нью-Гемпшир, Монтана, 
Гавайї та Мен. Альтернативою ж покаран-
ню через позбавлення волі є також сплата 
штрафу у розмірі не більше п’ятьох тисяч 
доларів; передбачено також і можливість 
застосування до правопорушника обох ка-
ральних санкцій. Надзвичайно важливо 
зазначити, що вищенаведена норма кри-
мінального права Штату Айдахо передба-
чає, що відсутність фінансових коштів (курсив 
наш. – авт.) не є виправданням на обвину-
вачення у злочинному залишенні вразливої 
дорослої особи [5].
Норма ж про кримінально-правове ре-

агування на нездійснення утримання враз-
ливої дорослої особи, за змістом п. с ч. 2 ви-
щезазначеної статті джерела кримінально-
го права Штату Аляска, являє собою зовсім 
відмінний приклад, оскільки дане правопо-
рушення, будучи кваліфікованим в якості 
Проступку класу А, не передбачає, відпо-
відно до п. с ст. 11.81.250 «Класифікація 
правопорушень» Загальної статті 03 «Кла-
сифікація правопорушень» Розділу 11.81 
«Загальні положення» Загального розді-
лу 11 «Кримінальне право» Зводу Законів 
Штату, жодних покарань за вчинення саме 
Проступку класу А [6].

На відміну ж від сучасного криміналь-
ного права шістьох вищезгаданих амери-
канських штатів, в кримінальному праві 
штатів Массачусетс та Кентуккі містяться, 
навпаки, окремі та абсолютно чіткі норми 
про криміналізацію ухилення від утриман-
ня саме непрацездатних батьків.
Так, згідно вищевказаної статті Кримі-

нального кодексу Штату Массачусетс, нор-
мативно зазначається, що будь-яка особа, 
віком старше вісімнадцяти років, яка, во-
лодіючи достатніми грошовими коштами, 
безпричинно не утримує або відмовляється 
утримувати та надавати фінансову допомо-
гу одному з його/її батьків, будь то батько 
або мати, які проживають у Штаті, коли 
один з батьків через несприятливі обстави-
ни, в існуванні яких немає його/її вини, не 
має засобів до існування та є нездатним че-
рез похилий вік, фізичну неміч або хворобу 
сам себе утримувати та забезпечувати, буде 
покарана через сплату штрафу у розмірі не 
більше двох сотень доларів або через по-
збавлення волі на термін не більше одного 
року, або ж через застосування до нього/неї 
обох цих санкцій. Нездійснення або відмо-
ва від здійснення такого утримання не вва-
жатимуться такими, які не мають поважних 
причини, якщо мова йде про дитину, яка 
протягом свого неповноліття не буде надій-
но перебувати на утриманні одного з бать-
ків, якщо один із батьків був зобов’язаний 
здійснювати таке утримання, та якщо мова 
йде про дитину, яка, будучи однією із двох 
або більшої кількості дітей одного з бать-
ків, зробила необхідний та вагомий внесок 
в утримання одного з батьків [7].
Що ж стосується вищенаведених норм 

кримінального права Штату Кентуккі, то 
вони, дещо аналогічно із розглянутими 
кримінально-правовими нормами Штату 
Монтана, передбачають як злочин із за-
гального ухилення утримання непрацез-
датних батьків, так і ухилення за тих чи 
інших обтяжуючих обставин, тобто злісне 
нездійснення утримання. Так, ч. 4 вищена-
веденої статті зазначає, що «будь-яка особа, 
віком вісімнадцяти років або старше, яка, 
проживає у Штаті та має одного з батьків, 
який не має засобів до існування та є не-
здатним через похилий вік, фізичну неміч 
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або хворобу сам/сама себе утримувати, є 
зобов’язаною здійснювати утримання од-
ного з батьків, та визнається такою, яка 
знає про це її зобов’язання». Кваліфікую-
чими ж ознаками злісного нездійснення 
утримання, відповідно до ч. 2 зазначеної 
статті, є: «а) заборгованість із утримання 
складає не менше однієї тисячі доларів; або 
б) терміном, протягом якого не здійснюєть-
ся утримання, є шість послідовних місяців; 
та в) особа, залежна від сторонньої опіки, 
турботи та утримання, поставлена в умови 
жебрацтва». Згідно ч. 2 ст. 532.020 «Зна-
чення злочинів» Розділу 532 «Класифікація 
та значення злочинів» Загального розділу 
L «Кримінальний кодекс Штату Кентуккі» 
Зводу законів Штату, загальне нездійснен-
ня утримання є Проступком класу А, який 
карається через позбавлення волі на тер-
мін від 90 днів до 12 місяців, а злісне ж не-
здійснення утримання – через позбавлення 
волі на термін від одного до п’ятьох років 
[8].
І наприкінці надзвичайно важливим 

видається відзначити, що у випадку решти 
інших американських штатів, тобто їхньої 
більшості, норми про покарання за злочин-
не ухилення від матеріально-фінансового 
та іншого подібного утримання непрацез-
датних батьків містяться в джерелах сі-
мейного, а не кримінального права. Таким 
чином, наслідком вчинення повнолітньою, 
працездатною та правоздатною людиною 
даного правопорушення стає несення нею 
того чи іншого виду цивільно-правової, а 
не кримінальної відповідальності.

Висновок
Таким чином, підсумовуючи усе вище-

викладене, можна зазначити наступне.
Сучасне кримінальне право США міс-

тить як дещо загальні, так і достатньо чіткі, 
достатньо конкретизовані норми про кри-
мінальну відповідальність за злочинне ухи-
лення з боку повнолітньої, працездатної та 
правоздатної людини/дитини від передба-
ченого законом утримання своїх непрацез-
датних батьків.
В таких нормах визначено певні скла-

дові та кваліфікаційні ознаки даного проти-

правного діяння, а також як загальні, так і 
особливі обставини його вчинення.
Не абиякої уваги в зазначених кримі-

нально-правових нормах приділено визна-
ченню суб’єкта та потерпілого досліджу-
ваного правопорушення; визначено їхні 
базові та невід’ємні вікові і соціальні харак-
теристики, права та обов’язки, які обумов-
люють причино-наслідковий комплексний 
зв’язок між фактом вчинення даного пра-
вопорушення та інститутом кримінальної 
відповідальності за його вчинення.
Покараннями, передбаченими такими 

нормами сучасного кримінального права 
США, є сплата фіксованих грошових штра-
фів та відбування визначених термінів по-
збавлення волі, найкоротший з яких стано-
вить 90 днів, а найдовший – десять років.
Природним видається факт того, що в 

таких кримінально-правових нормах жод-
ним чином не визначено ані точного, ані 
приблизного розміру/відсотку грошових 
коштів, які повинні регулярно витрачатися 
повнолітньою, працездатною та правоздат-
ною людиною/дитиною для утримання сво-
їх непрацездатних батьків. Поточні матері-
ально-фінансові можливості потенційного 
правопорушника та його непрацездатних 
батьків, їхній загальний соціальний статус, 
вік та інші конкретно-ситуаційні характе-
ристики іноді є тими чинниками ad hoc, за 
допомогою яких судом визначається необ-
хідний та прийнятний розмір такого утри-
мання.
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АНОТАЦІЯ 
Автори статті, звертаючись до діючих 

джерел сучасного кримінального права США, 
які представляють окрему та цілісну англо-
американську правову сім’ю, наводять та 
розглядають зміст тих кримінально-право-
вих норм, які передбачають відповідальність 
за ухилення від утримання непрацездатних 
батьків. Автори виявляють та детально 
аналізують невід’ємні та важливі, як спіль-
ні, так і відмінно-індивідуальні характерні 
складові, ознаки та риси, притаманні відпо-
відним, предметно-зазначеним нормам сучас-
ного кримінального права США.
Ключові слова: утримання, непрацездат-

ні батьки, особа, яка є залежною від сторон-
ньої опіки, турботи та утримання, вразлива 
доросла особа, ухилення від сплати коштів, 
сучасне кримінальне право, кримінальна від-
повідальність, покарання, позбавлення волі, 
штраф.

SUMMARY 
The authors of this article, through referring 

to the present penal law effective sources of the 
USA, which represent separate and holistic Anglo-
American legal system, introduces and considers 
the content of those penal law norms which provide 
a penalty for criminal evasion from support of the 
disabled parents. The authors reveals and analyses 
in detail obvious, integral and important, both 
common and individual-distinctive characteristic 
elements, attributes and features which are native 
to the appropriate, considered present penal law 
norms of the USA.

The modern US criminal law contains a 
somewhat general and suffi ciently clear, fl eshed out 
enough provisions on criminal liability for criminal 
evasion by an adult, able-bodied and the capacity 
of human / child from statutory maintain their 
disabled parents.

In these norms defi ned certain components and 
qualifying features of the wrongful act, as well as 
general and special circumstances of its commission.

Not horrible attention in these criminal law 
given to the subject and victim of the investigated 
offense; defi ned their basic and inalienable age and 
social characteristics, rights and obligations that 
lead to complex cause-effect link between the fact of 
committing the offense and criminal responsibility 
for its commission.

Natural issued the fact that in such criminal 
law does not set nor precise nor approximate size/
percentage of funds that should be spent regularly 
adults and operational capacity to person / child to 
maintain their disabled parents. Current material 
and fi nancial capabilities of potential offenders and 
their disabled parents, their overall social status, 
age, and other specifi c situational characteristics 
are the factors sometimes ad hoc, in which the court 
determined necessary and appropriate amount of 
the allowance.

Key words: support, disabled parents, 
dependent, vulnerable adult person, evasion from 
payment of funds, present penal law, criminal 
liability, penalty, imprisonment, fi ne.
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