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STATE POLICY IN THE FIELD OF 
PREVENTING AND COMBATING GENDER-

BASED VIOLENCE: NATIONAL AND 
INTERNATIONAL EXPERIENCE

The article considers the peculiarities of 
national and international experience of state 
policy in the fi eld of preventing and combating 
gender-based violence. The importance of 
gender policy is due to global political processes, 
international obligations of countries, contradiction 
of the domestic legal framework in this direction, 
lack of clear mechanisms for implementing a 
comprehensive gender approach in state policy. It 
is emphasised that legal and regulatory structures 
that support gender equality help to reduce violence 
at the international and national levels.

Emphasis is placed on the fact that Ukraine 
needs a National Action Plan to combat gender-
based violence. In this Plan, it is expedient to 
clearly delineate the competence of ministries, 
local governments, health care institutions, public 
organizations and other structures that will be 
identifi ed as responsible for this area. Particular 
attention should be paid to the experience of the 
European Union in the methods of collecting 
statistics and processing them.

It is highlighted that it is necessary to introduce 
and ensure the exchange of experience between 
states in the context of international standards for 
combating gender-based violence. This will ensure 
effective cooperation between states and interaction 
of their various structures. An important task for 
each country is to implement a national anti-crisis 
programme to combat gender-based violence.

The accent is put on the need to introduce 
a comprehensive system of measures to prevent 
gender-based violence, amending existing 
legislation and strengthening accountability for 
non-compliance. Citizens’ awareness of gender-

 ÍRYTSAI Iryna - Professor of the Department of General Legal Disciplines of 
Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Doctor of Law, Associate Professor

ÓÄÊ 34-055.2
DOI 10.32782/LAW.UA.2020.3.1

Today in Ukraine and in other countries 
of the world, which contribute to the establish-
ment of gender balance at different levels, the 
issue of development and implementation of 
gender policy as an effective dimension of the 
social structure of society is relevant, taking into 
account previous achievements and new chal-
lenges. Ensuring equal participation of women 
and men in public activities is a complex and 
multi-vector problem. The importance of gen-
der policy is due to global political processes, 
international obligations of countries, contra-
diction of the domestic legal framework in this 
direction, lack of clear mechanisms for imple-
menting a comprehensive gender approach in 
state policy.

Ukraine’s state policy in the fi ght against 
gender-based violence plays an important 
role in public life. The basis of gender-based 
violence is social, economic, demographic, and 
political instability. Today, the legal literature 
actively examines the issue of gender-based 
violence in Ukraine, but not enough attention 
is paid to the question of how to counteract this 

based violence should also be systematically raised 
by introducing special educational programmes in 
educational institutions, starting with schools. It is 
also possible to introduce a gender component as a 
qualifying feature of crimes and, as a consequence, 
to increase responsibility for crimes committed on a 
gender basis.

Key words: state policy, gender equality, 
violence, gender-based violence, domestic violence, 
discrimination, prohibition.
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type of violence in practice. It is important to 
construct an appropriate strategy, tactics and 
multi-alternative mechanisms to ensure it.

The subject of violence is the subject of re-
search by scientists from various fi elds – phi-
losophy, sociology, political science, psychology, 
medicine, law and others. Various aspects of 
state policy and the mechanism of prevention 
and counteraction to gender-based violence 
have been considered in the works of such for-
eign and domestic scientists as V. Arkhipov, N. 
Anishchuk, N. Bolotina, S. Bratel, M. Buro-
menskyi, A. Galai, O. Golotsvan, S. Grechani-
uk, M. Davtian, I. Demchenko, O. Dashkovska, 
L. Zavadska, P. Zborovska, L. Kobelianska, L. 
Kormych, I. Lavrynchuk, M. Laktionova, I. Ly-
siuk, K. Levchenko, O. Matviienko, T. Martse-
niuk, T. Melnyk, L. Nalyvaiko, R. Opatskyi, O. 
Rudnieva, M. Tomashevska, Y. Cherniak, G. 
Khrystova, S. Yevchenko, M. Yevsiukova and 
others.

Ukraine’s European civilizational choice, 
which took place as a result of the Revolution 
of Dignity, posed a number of challenges to 
Ukrainian society, without adequate answers 
to which EU accession would remain a rather 
distant prospect. One of such challenges is the 
genderization of the social life of Ukrainians [1, 
p. 58]. At the same level as this issue, there is 
the issue of combating gender-based violence 
in Ukraine. The urgency of studying the mech-
anism of combating gender-based violence in 
Ukraine, studying international experience on 
this issue and ways to implement the latter in 
Ukraine is explained by the fact that gender-
based violence refl ects gender inequality be-
tween men and women, moreover, exacerbates 
it, undermines human health and safety.

According to a 2018 sociological survey by 
GfK Ukraine on violence in Ukrainian families, 
up to 44% used domestic violence during their 
lifetime (30% in childhood and half of children 
experienced it in adulthood); 33% of women 
and 23% of men have experienced violence in 
adulthood, and 34% of men and 27% of women 
have experienced violence in childhood. More 
than 70% of victims of violence did not turn to 
anyone for help, the rest mostly turned to other 
relatives, and only 10% turned to law enforce-
ment for help [2, p. 83]. Violence is a social 
phenomenon that exists as an element of social 

relations – interpersonal, intergroup, intereth-
nic, interstate [3, p. 80]. Gender violence is a 
global problem of the modern unstable world 
[4, p. 120]. Most cases of violence against wom-
en are perpetrated by men as a result of an im-
balance in maintaining gender parity in society. 
However, it is important to preserve the gender 
aspect of this issue as a confi rmation of the fact 
of inequality in the relationship between men 
and women.

Given that gender-based violence has vari-
ous manifestations (rape, sexual harassment at 
work, coercion to abortion, ban on intercourse 
with other men, ban on work, traffi cking in 
women, domestic violence, etc.) [5], all states of 
the world oppose such violence at the legisla-
tive level, taking into account the needs of soci-
ety at a certain historical stage.

Thus, in Italy in 2010 the National Action 
Plan on gender-based violence and harassment 
was adopted. The most specifi c legislation on 
the protection of women against gender-based 
violence is the Law of April 5, 2001 on Mea-
sures against Domestic Violence [6]. This law 
establishes protective measures for victims of 
both civil and criminal offences. In particular, 
the law introduced measures to separate the 
suspect from the victim.

The special Organic Law on Integrated 
Protection Measures against Gender-based 
Violence in Spain was adopted on December 
28, 2004 [7]. For the fi rst time, in the Spanish 
legislation they have focused on gender-based 
violence, which is defi ned as discrimination, in-
equality and power relations between men and 
women. This Law contains measures on sensi-
tivity, protection and detection of gender-based 
violence. The peculiarity of the Law is that al-
most every sphere of human life has been cov-
ered in order to determine the mechanism for 
combating gender-based violence. Combating 
gender-based violence in Spain begins with 
the introduction of certain training courses in 
specialized schools: from an early age, the child 
understands what exactly gender-based vio-
lence is and how to resist it.

To illustrate the German experience, ref-
erence should be made to the Civil Protec-
tion against Violation Act (Gewaltschutzgesetz 
– GewSchG). Security warrants do not require 
or depend on any of these relationships, but 
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may be used to ensure the safety of any person 
who intentionally, criminally harms another 
person’s body, health, or freedom. This provi-
sion also directly concerns the prosecution and 
threat of bodily harm or unlawful restraint. In 
these cases, eviction orders are also possible if 
the victim and the perpetrator live together. 
The duration of the eviction depends on the 
ownership of the apartment or lease agreement 
(rented together, only one partner) and is up to 
6 months. Both types of orders can be issued 
as a temporary order, in an expedited manner. 
These orders are issued to prevent further vio-
lence [8].

Under the Dutch law, the court may ap-
ply the “contact procedure”, which provides 
that the offender is prohibited from address-
ing the victim in any way. Another option that 
can be applied at the same time is the “straat-en 
/ of gebiedsverbod”. After such a decision has 
been made, the offender is no longer allowed 
to come to the street where the victim lives or 
to be present in a certain area. Most often, this 
issue is mentioned in the decisions in such a 
way as to ensure maximum safety for the vic-
tim during his daily activities, while minimizing 
the freedom of movement of the offender [9, 
p. 17]. A hospital order is a unique provision 
in criminal law where an offender who has a 
disorder of a psychological, mental or sexual 
nature and is diagnosed with a high risk of re-
cidivism is detained during intensive forensic 
psychiatric treatment. The duration of this type 
of detention is never determined in advance, 
but depends on whether the offender is consid-
ered curable [10].

An important milestone in overcoming 
gender-based violence in Georgia is the 2006 
Law on the Prevention of Domestic Violence, 
Protection of and Assistance to Victims of Do-
mestic Violence. A restraining order issued 
by the police restricts the offender’s interac-
tion with the victim for a month. A restraining 
order becomes a protective order (to protect 
against persecution) for a period of six to nine 
months if it is approved by a court. However, in 
many cases the court refuses to make a decision 
or rejects the request. For example, in 2014, 
the police issued 902 restraining orders, but 
the court issued only 87 protective warrants. 
According to the Ministry of Internal Affairs, 

in the fi rst six months of 2019 (January-June) 
5399 restraining orders were issued, and in the 
fi rst six months of 2018 – 3292 [11]. To protect 
women further in the fi eld of marriage, in 2014 
coercion to marry was recognized as a crime, 
and now the marriage of a person under the 
age of 18 requires court approval [12, p. 163].

Responding to and preventing gender-
based violence is a cornerstone of the US 
government’s commitment to human rights, 
promoting gender equality, and empowering 
women and girls. In 2012, the President of the 
United States signed an Order on Preventing 
and Responding to Violence against Women 
and Girls Globally. This Strategy defi nes gen-
der-based violence as violence that is directed 
at a person on the basis of his or her biological 
sex, gender identity or commitment to socially 
defi ned norms of masculinity and femininity. 
Gender-based violence includes physical, sexu-
al and psychological violence; threats; coercion; 
arbitrary imprisonment; economic depriva-
tion, regardless of whether it occurs in public 
or private life.

The strategy for combating gender-based 
violence in the United States is as follows: 1) 
institutionalization of coordination of gender-
based violence, which includes interdepart-
mental and intra-agency coordination, ensur-
ing cooperation with other stakeholders; 2) in-
tegration of measures to prevent gender-based 
violence and respond to the work of the US 
government; 3) collection, analysis and use of 
data and research to strengthen gender-based 
violence prevention and response; setting pri-
orities for monitoring and evaluation of US 
government programmes; identifi cation and 
exchange of promising practices, lessons and 
research within interagency and external part-
ners; 4) launching government programmes to 
prevent violence in the US government [13]. 
The experience of the United States is a clear 
example of how to interact and work in order 
to eradicate gender-based violence in society.

Preventing gender-based violence requires 
a comprehensive approach by the state and civil 
society at all levels. Legal and regulatory struc-
tures that support gender equality contribute 
to the reduction of violence at the international 
and national levels. More and more countries 
around the world are introducing such laws 
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and policies to prevent this type of violence. In 
the international and regional spheres, stake-
holders coordinate efforts to achieve systematic 
change, share evidence of effective action, and 
provide support for policy and social develop-
ment to reduce violence.

Ukraine is also taking all necessary measures 
to combat gender-based violence and eradicate 
it. So, in order to immediately respond to gen-
der-based violence and assistance to victims, the 
Cabinet of Ministers of Ukraine adopted a reso-
lution dated 22 August, 2018 “On approval of 
the procedure for interaction of entities imple-
menting measures to prevent and combat do-
mestic violence and violence on the basis of sex”. 
This act defi nes the mechanism of interaction 
of entities implementing measures in the fi eld 
of preventing and combating domestic violence 
and gender-based violence, aimed at providing 
a comprehensive integrated approach to over-
coming violence and promoting the rights of 
victims of violence by preventing violence, effec-
tive response on the facts of violence, providing 
assistance and protection to victims, ensuring 
compensation for damage, proper investigation 
of the facts of violence and bringing perpetra-
tors to justice [14].

In addition, the government approved a 
resolution dated 22 august, 2018 “On approval 
of the standard regulations on the mobile bri-
gade of social and psychological assistance to 
victims of domestic violence and / or gender-
based violence”. The work of such mobile teams 
helps to increase the capacity of local communi-
ties to provide access to quality social and re-
habilitation services and emergency response 
to violence in order to prevent and combat the 
latter [15]. Combating gender-based violence is 
a major health issue.

Preventing gender-based violence means 
taking steps to end such violence from the outset 
(e.g., expanding activities that promote gender 
equality, working with communities, especially 
men and boys, to address issues that contribute 
to the spread of gender-based violence, etc.) 
[16]. The example of the United States shows 
a vivid experience in combating gender-based 
violence, which is divided into certain stages, 
which in turn are interconnected.

European Union Directive 2011/99 / EU 
[17] aims to protect victims, including victims 

of gender-based violence. The adoption by the 
European Union of a special Directive is an im-
portant legal measure to combat such violence 
and to protect victims, taking into account the 
specifi cs of each type of crime concerned and 
the forms / types of gender-based violence. 
Gender-based violence requires a concrete so-
cial, legal and political response to identify ap-
proaches and methods to combat it.

Effective prevention and response to vio-
lence requires coordinated measures in many 
areas of human life, at least in medical, social, 
legal, law enforcement. The general coordi-
nation responsibilities of the multisectoral 
approach are strategic planning; data collec-
tion and information management; resource 
mobilization and accountability; functional 
division of labor; negotiating and supporting 
effective action to both prevent and respond. 
In turn, specifi c coordination activities in-
clude: exchange of information on resources, 
guidelines and other materials; exchange of 
unexpected data on sexual incidents; discus-
sion and solution of prevention and response 
problems; joint monitoring and evaluation; 
current programme and policy development 
[18].

Special attention needs to be paid to the 
study of gender-based violence during emer-
gencies, armed confl icts, etc. In such circum-
stances, a number of working groups are set up 
to ensure that all actors involved in a given sec-
tor work in a coordinated manner and ensure 
that international standards are met.

Combating gender-based violence usually 
consists of three categories: primary preven-
tion – preventing the spread of gender-based 
violence against women and girls who have no 
experience of violence against themselves and 
preventing new cases among those who have 
already experienced it; secondary prevention 
– preventing further violence and / or provid-
ing support to victims of violence. This usually 
includes the level of care provided to victims of 
health violence and other social services; tertia-
ry prevention – long-term support for victims 
of legal and psychosocial violence [19]. For any 
of these categories to be effective, a comprehen-
sive approach is needed to not only reduce the 
incidence of gender-based violence, but also to 
change the social norms and gender disparities 
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that allow for the existence of such phenomena 
as gender-based violence.

In summary, it should be noted that public 
policy and the mechanism for combating gen-
der-based violence need to be improved in or-
der to ensure gender equality. At the legislative 
level, it is necessary to develop a set of norma-
tive legal acts, defi ning the mechanism of inter-
action of executive bodies that will be respon-
sible for combating gender-based violence.

The formation of a mechanism to combat 
gender-based violence at the legislative level 
should become an integral part of the process 
of reforming the Ukrainian legal system as a 
whole in accordance with international law and 
taking into account the declared course of inte-
gration into the European Union.

Summing up the results of the study, the 
following conclusions should be drawn.

1. Prevention of gender-based violence re-
quires an integrated approach at all levels of so-
ciety. Legal and regulatory structures that sup-
port gender equality contribute to the reduc-
tion of violence at the international and nation-
al levels. It is necessary to introduce and ensure 
the exchange of experience between states in 
the context of international standards for com-
bating gender-based violence. This will ensure 
effective cooperation of states and cooperation 
of their various structures, departments, min-
istries in the process of implementation of the 
National Action Plan to combat gender-based 
violence in Ukraine.

2. The Ukrainian state needs a National 
Action Plan to combat gender-based violence. 
The formation of the National Action Plan for 
the Implementation of Gender Equality, Pre-
vention and Counteraction to Gender-Based 
Violence is entrusted to a specially authorized 
central executive body for equal rights and op-
portunities for women and men. In this Plan, 
it is expedient to delineate clearly the compe-
tence of ministries, local governments, health 
care institutions, public organizations and oth-
er structures that will be identifi ed as responsi-
ble for this area. Particular attention should be 
paid to the experience of the European Union 
in the methods of collecting statistics and pro-
cessing them.

3. The modern state is an open system that 
constantly interacts with various international 

organizations and civil society for the stable 
functioning of society. An important task for 
each country is to implement a national anti-
crisis programme to combat gender-based vio-
lence. The purpose of such a programme is to 
control all aspects of the crisis and respond in 
a timely manner to changing conditions. De-
pending on the type (form) of gender-based 
violence and its scale or specifi city, anti-crisis 
measures are determined, concentration on 
key tasks is increased, changes are introduced 
to level the inadequate information to society 
and eradicate gender-based violence.

4. It is important to introduce a compre-
hensive system of measures for the prevention 
of gender-based violence with amendments to 
current legislation and strengthening the re-
sponsibility for non-compliance with the latter. 
Today, unfortunately, there are still cases when 
the tyrant boss keeps his subordinates in fear. 
Such a situation should become unacceptable 
even on a mental level. Obviously, legislative 
changes alone are not enough to achieve this 
goal. Citizens’ awareness of gender-based vio-
lence should also be systematically raised by in-
troducing special educational programmes in 
educational institutions, starting with schools. 
The positions of psychologists who will work 
in this direction should also be introduced 
separately, and where psychologists already 
exist, such responsibilities should be assigned 
to them. It is necessary to establish close coop-
eration with law enforcement agencies aimed at 
detecting and preventing cases of gender-based 
violence. To implement this issue in practice, it 
is necessary to develop an act that will regulate 
the mechanisms of such interaction.

5. It is also possible to introduce a gender 
component as a qualifying feature of crimes 
and, as a consequence, to increase responsibil-
ity for crimes committed on a gender-based 
basis. Establishing increased accountability 
for gender-based crimes will help reduce the 
number of such crimes through tougher sanc-
tions. After all, it is known that most victims 
of street robberies, rapes, bullying (including 
psychological) are women. Thus, a signifi cant 
proportion of such crimes are based on gender. 
At the same time, one should not ignore sex-
ual harassment and manifestations of sexism, 
which occur both in everyday life and in pro-
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fessional activities. Such changes to the legisla-
tion should be implemented comprehensively, 
with broad and all-inclusive media coverage, in 
order to accelerate the community’s continued 
understanding that gender-based violence is 
an important issue that requires increased at-
tention at the current stage of society’s devel-
opment. Consolidation of society and political 
forces in order to reform the law is necessary 
to combat gender-based violence fully and ef-
fectively. Men and women need to be aware of 
the need for such changes in modern society.
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Грицай Ірина Олегівна 
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ 

ПРОФІЛАКТИКИ І БОРОТЬБИ З 
ГЕНДЕРНИМ НАСИЛЬСТВОМ: 

НАЦІОНАЛЬНИЙ І МІЖНАРОДНИЙ 
ДОСВІД

У статті розглянуто особливості націо-
нального та міжнародного досвіду держав-
ної політики у сфері запобігання та протидії 
гендерно обумовленому насильству. Ваго-
мість тематики гендерної політики зумов-
лена світовими політичними процесами, 
міжнародними зобов’язаннями країн, су-
перечністю вітчизняної нормативно-право-
вої бази у цьому напрямі, відсутністю чітких 
механізмів запровадження комплексного 
гендерного підходу у політиці держави. На-
голошено, що правові та регуляторні струк-
тури, які підтримують гендерну рівність, 
сприяють зменшенню насильства на міжна-
родному та національному рівнях.

Акцентовано увагу, що Україна потребує 
наявності Національного плану дій щодо 
боротьби з насильством, заснованим на ген-
дері. У вказаному Плані доцільно чітко роз-
межувати компетенцію міністерств, органів 
місцевого самоврядування, закладів охо-
рони здоров’я, громадських організацій та 
інших структур, які будуть визначені відпо-
відальними за цей напрям. Особливу увагу 
слід приділити досвіду Європейського Со-
юзу у методах збору статистичних даних та 
їх обробки.
Підкреслено, що необхідно запровади-

ти та забезпечити обмін досвідом роботи 
між державами в умовах дії міжнародних 
стандартів протидії гендерно обумовлено-
му насильству. Це забезпечить ефективну 
співпрацю держав та взаємодію їхніх різних 
структур. Важливим завданням кожної кра-
їни є запровадження національної антикри-
зової програми боротьби з насильством, за-
снованим на гендері. 
Наголошено на необхідності ввести 

комплексну систему заходів з профілакти-
ки гендерно обумовленого насильства із 
внесенням змін до чинного законодавства 
та посилення відповідальності за недотри-
мання останнього. Слід також систематично 
підвищувати обізнаність громадян з питань 
гендерно обумовленого насильства шляхом 
введення спеціальних освітніх програм у 
закладах освіти, починаючи зі шкіл. Також 
можливим є запровадження гендерної ком-
поненти як кваліфікуючої ознаки злочинів і, 
як наслідок, – посилення відповідальності за 
злочини, вчинені на гендерно обумовлено-
му підґрунті.
Ключові слова: державна політика, ген-

дерна рівність, насильство, гендерно обу-
мовлене насильство, домашнє насильство, 
дискримінація, заборонний припис.
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ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ ÄÅË Î ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ 
ÏÐÀÂÎÂÛÕ ÀÊÒÎÂ È ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ 

ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÈ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÎÉ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

В статье автор отмечает, что учрежде-
ние Конституционного Суда, осуществляющего 
полномочия нового для судебной системы на-
шей страны – органа конституционного над-
зора, произошло принятием последней Консти-
туции Азербайджанской Республики от 1995 
года. Как орган, выполняющий конституцион-
ный надзор, Конституционный Суд занимает 
особое место в системе государственных орга-
нов Азербайджанской Республики.
Соответствие нормативного акта Кон-

ституции означает, что данный акт не про-
тиворечит Конституции. В связи с этим, да-
леко не все нормативные акты, выходящие за 
рамки установленного Конституцией правово-
го регулирования, могут считаться неконсти-
туционными. Утверждается, что в рамках 
начатого производства Конституционный 
Суд не рассматривает по существу гражданское 
или уголовное дело, экономические споры. Кон-
ституционный Суд оценивает только судебные 
акты с точки зрения Конституции и закона, 
оставаясь исключительно средством правовой 
защиты.
Ключевые слова: нормативные акты, за-

прос, конституционное правосудие, права и 
свободы человека, законодательство, правовое 
государство, жалоба
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судебной системы нашей страны – органа 
конституционного надзора, а в июле 1998 
года этот орган официально начал свою де-
ятельность.
Определяя права и свободы человека 

и гражданина как высшую ценность, Кон-
ституция Азербайджанской Республики 
провозгласила их обеспечение высшей 
целью государства. Внесение в Консти-
туцию обязанности государства призна-
вать, соблюдать и защищать права и сво-
боды человека является важным шагом 
на пути к построению демократического 
и правового государства. Показатель де-
мократичности государства заключается 
не в провозглашении прав и свобод, а в 
обеспечении реальных условий для их 
реализации. Как и в любом демократиче-
ском правовом государстве, в Азербайд-
жанской Республике одной из важней-
ших гарантий указанных прав и свобод 
выступает судебная власть (правосудие). 
Конституционный Суд рассматривает 
конституционное правосудие как новое 
направление деятельности судебной вла-
сти в нашей стране. Конституционное 
правосудие выступает в качестве одного 
из ведущих механизмов демократизации 
системы власти, защиты прав человека и 
обеспечения верховенства закона.
Как орган, выполняющий конститу-

ционный надзор, Конституционный Суд 
занимает особое место в системе государ-
ственных органов Азербайджанской Респу-
блики. Значимость Конституционного суда 

Первая Конституция независимой 
Азербайджанской Республики, принятая 
12 ноября 1995 года путем всенародного 
голосования (референдума), определила 
учреждение Конституционного суда, осу-
ществляющего полномочия нового для 
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определяется тем, что его деятельность 
направлена на обеспечение надлежащего 
применения Конституции и других зако-
нов страны, на сохранение закрепленного 
в Основном законе конституционного госу-
дарственного строя. Являясь учреждением, 
выступающим главным фактором стабиль-
ности в обществе и государстве, Конститу-
ционный Суд устраняет в форме консти-
туционного надзора коллизии в системе 
законодательства (отмена или изменение 
неконституционных норм), предотвращает 
конфликты между соответствующими субъ-
ектами (споры о разграничении полномо-
чий между органами власти). Конституци-
онный Cуд также играет важную роль в 
обеспечении соответствия существующих 
законов и административной практики 
общепринятым международным право-
вым стандартам. Суд осуществляет такую   
деятельность по согласованию, в основ-
ном, через свои полномочия по интерпре-
тации Конституции и законов. Суть этих 
полномочий заключается в доведении до 
сведения правоохранительных органов и 
лиц путем разъяснения конституционного 
смысла нормы.
При этом, Конституционный Cуд сво-

им официальным толкованием закона ис-
ключает возможность применения этого 
закона в неконституционном порядке, не-
обоснованно ограничивающем прежние 
права и свободы человека.Таким образом, 
посредством уточнения порядка приме-
нения нормы изменяется его прежняя не-
конституционная практика применения, 
находящаяся в ограничительной или рас-
ширяющей форме.
С точки зрения особой правовой охра-

ны конституции роль и значение института 
конституционного надзора в демократиче-
ском правовом государстве достаточно ве-
лики.
Работа о соответствии нормативных 

правовых актов органов государствен-
ной власти Азербайджанской Республики, 
Конституции и актов Нахчыванской АР, 
муниципальных актов и международных 
договоров применительно к Конституции 
Азербайджанской Республики охватывает 
вопросы, предусмотренные пунктами 1-7 

части III, частями V и VII Статьи 130 Кон-
ституции Азербайджанской Республики.
Конституционный суд Азербайджан-

ской Республики на основании запроса 
Президента Азербайджанской Республики, 
Милли Меджлиса Азербайджанской Респу-
блики, Кабинета Министров Азербайджан-
ской Республики, Верховного Суда Азер-
байджанской Республики, прокуратуры 
Азербайджанской Республики, Верховного 
Меджлиса Нахчыванской Автономной Ре-
спублики решает следующие вопросы:

1) Соответствие законов Азербайджан-
ской Республики, указов и распоряжений 
Президента Азербайджанской Республи-
ки, постановлений Милли Меджлиса Азер-
байджанской Республики, постановлений 
и распоряжений Кабинета Министров 
Азербайджанской Республики, норматив-
ных правовых актов центральных органов 
исполнительной власти применительно к 
Конституции Азербайджанской Республи-
ки;

2) Соответствие указов Президента 
Азербайджанской Республики, постанов-
лений Кабинета Министров Азербайджан-
ской Республики, нормативных правовых 
актов центральных органов исполнитель-
ной власти применительно к законодатель-
ству Азербайджанской Республики;

3) соответствие постановлений Каби-
нета Министров Азербайджанской Респу-
блики, нормативных правовых актов цен-
тральных органов исполнительной власти 
применительно к указам Президента Азер-
байджанской Республики;

4) Соответствие постановлений Верхов-
ного Суда Азербайджанской Республики 
применительно к Конституции и законам 
Азербайджанской Республики в случаях, 
предусмотренных законом;

5) соответствие муниципальных актов 
Конституции Азербайджанской Республи-
ки, законам Азербайджанской Республики, 
применительно к указу Президента Азер-
байджанской Республики, постановлениям 
Кабинета Министров Азербайджанской Ре-
спублики (как в Нахчыванской Автономной 
Республике, так и Конституции, законам и 
распоряжениям Кабинета Министров На-
хчыванской Автономной Республики);
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6) Соответствие вступивших в силу 
межгосударственных договоров Азербайд-
жанской Республики применительно к 
Конституции Азербайджанской Республи-
ки; соответствие межправительственных 
договоров Азербайджанской Республики 
применительно к Конституции и законам 
Азербайджанской Республики;

7) Соответствие Конституции, законов 
Нахчыванской Автономной Республики, по-
становлений Верховного Меджлиса Нахчы-
ванской Автономной Республики и распо-
ряжений Кабинета министров Конституции 
Азербайджанской Республики; соответствие 
законов Нахчыванской Автономной Респу-
блики, распоряжений Кабинета министров 
Нахчыванской Автономной Республики 
применительно к законам Азербайджан-
ской Республики; соответствие распоряже-
ний Кабинета министров Нахчыванской 
Автономной Республики применительно к 
указам Президента Азербайджанской Ре-
спублики и постановлениям Кабинета ми-
нистров Азербайджанской Республики.
Каждый может в установленном за-

коном порядке обжаловать нормативные 
акты органов законодательной и исполни-
тельной власти, муниципальные и судеб-
ные акты, нарушающие его права и сво-
боды, в Конституционный Суд Азербайд-
жанской Республики для разрешения Кон-
ституционным Судом Азербайджанской 
Республики вопросов, указанных в пунктах 
1-7 части III настоящей статьи, с целью 
восстановления нарушенных прав и свобод 
человека (часть V Конституции Азербайд-
жанской Республики).
Уполномоченный по правам челове-

ка Азербайджанской Республики может 
в установленном законом порядке обра-
титься с запросом в Конституционный Суд 
Азербайджанской Республики (часть VII 
Конституции Азербайджанской Республи-
ки) на предмет нормативных актов орга-
нов законодательной и исполнительной 
власти, муниципальных и судебных актов, 
нарушающих права и свободы человека, 
для разрешения Конституционным судом 
Азербайджанской Республики вопросов, 
указанных в пунктах 1-7 части III настоя-
щей статьи.

  Как видно, право на подачу запро-
са или жалобы в Конституционный Суд по 
вопросам, предусмотренным пунктами 1-7 
части III, частями V и VII Статьи 130 Кон-
ституции Азербайджанской Республики, 
имеют следующие субъекты:

- Президент Азербайджанской Респу-
блики;

- Милли Меджлис Азербайджанской Ре-
спублики;

- Кабинет Министров Азербайджанской 
Республики;

- Верховный Суд Азербайджанской Ре-
спублики;

- Прокуратура Азербайджанской Респу-
блики;

- граждане (все);
- Уполномоченный по правам человека 

Азербайджанской Республики.
К актам, являющимся предметом кон-

ституционного обжалования в этих случа-
ях, относятся нижеперечисленные акты:

- законы;
- указы и распоряжения президента;
- решения Милли Меджлиса;
- постановления и распоряжения Каби-

нета министров;
- нормативные правовые акты цен-

тральных органов исполнительной власти;
- постановления Верховного Суда; 
- муниципальные акты; 
- межгосударственные и межправитель-

ственные договоры Азербайджанской Ре-
спублики, не вступившие в силу;

- Конституция, законы Нахчыванской 
Автономной Республики (НАР), постанов-
ления Верховного Меджлиса Нахчыван-
ской Автономной Республики и распоряже-
ния Кабинета Министров НАР.
Основанием для рассмотрения дела о 

соответствии нормативных правовых актов 
органов государственной власти Азербайд-
жанской Республики, Конституции и актов 
Нахчыванской Автономной Республики, 
муниципальных актов и межгосударствен-
ных договоров в отношении Конституции 
Азербайджанской Республики выступает 
установление спора о соответствии зако-
на, иного нормативного акта, судебного 
и муниципального акта, не вступивших 
в силу межгосударственных и межправи-
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тельственных договоров Конституции или 
вышестоящему нормативному правовому 
акту.
Особенности рассмотрения запроса 

или жалобы в связи с вопросами, 
предусмотренными пунктами 1-7 части III, 
частями V и VII Статьи 130 Конституции 
Азербайджанской Республики, Конститу-
ционным судом, наделенным полномочи-
ями проверять соответствие нормативных 
правовых актов актам, имеющим высокий 
уровень законодательной иерархии, и от-
менять их полностью или частично, опре-
деляются статьей 52 Закона Азербайджан-
ской Республики «О Конституционном 
суде». Согласно этой статье, поступившие 
в Конституционный Суд запросы или жа-
лобы по вопросам, предусмотренным пун-
ктами 1-7 части III, частями V и VII статьи 
130 Конституции Азербайджанской Респу-
блики, как правило, в течение 30 дней вы-
носятся на заседание Палаты Конституци-
онного суда, принимается решение о при-
нятии запроса или жалобы к производству 
или об отказе в принятии к производству.
Запрос или жалоба направляется лицу, 

направившему запрос (заявителю) не позд-
нее 7 дней со дня вынесения решения о 
принятии к производству или об отказе в 
принятии к производству.
Рассмотрение запроса или жалобы по 

существу на Пленуме Конституционно-
го суда должно начаться, как правило, не 
позднее 60 дней со дня ее принятия к про-
изводству. Пленум Конституционного суда 
может принять решение о приостановле-
нии исполнения оспариваемого норматив-
ного правового акта или муниципального 
акта до принятия решения по существу 
дела в целях предотвращения причинения 
тяжкого и непоправимого вреда и предло-
жить сторонам досудебное урегулирование 
спора (3, с. 25-26).
Соответствие нормативного акта Кон-

ституции означает, что данный акт не про-
тиворечит Конституции. В связи с этим, да-
леко не все нормативные акты, выходящие 
за рамки установленного Конституцией 
правового регулирования, могут считаться 
неконституционными. Как известно, ника-
кая Конституция не способна сделать все 

сферы общественной жизни объектом пра-
вового регулирования. Мировой опыт, как 
правило, предпочитает восполнять пробе-
лы обычными законами. Известно, что эти 
законы не могут полностью соответство-
вать Конституции, в буквальном смысле 
этого слова, так как сферы, которые они 
регулируют, не отражены в Конституции, 
но эти законы ни в коем случае не должны 
противоречить конституционным нормам 
(6, с. 306).
Ф.С.Абдуллаев отмечает, что одной из 

важных особенностей конституционного 
контроля в Азербайджанской Республике 
является то, что Конституционный Суд об-
ладает полномочиями по проверке соот-
ветствия принятых Верховным Судом ре-
шений Конституции и законам, а также по 
фактам нарушения права обращения в суд.
Тем не менее, в ряде стран, в том числе и в 
большинстве постсоветских стран, консти-
туционный надзор над судебными актами 
ограничивается лишь проверкой соответ-
ствия Конституции нормативных право-
вых актов, применяемых в конкретном су-
дебном акте (при этом, ведутся серьезные 
дискуссии о наделении Конституционного 
суда надзорной функцией над судебными 
актами). Наряду с этим, следует иметь в 
виду, что, хотя конституционный надзор 
за решениями Верховного суда еще пред-
усмотрен в первом законе «О Конституци-
онном суде», применение этого института 
не применялось на практике до 2004 года, 
поскольку оно находилось в исключитель-
ной компетенции органов государственной 
власти. Однако, после того, как в 2004 году 
начал действовать институт индивидуаль-
ных жалоб и всем была предоставлена воз-
можность оспаривать судебные акты перед 
Конституционным судом, деятельность 
Конституционного суда в этом направле-
нии значительно расширилась. Не случай-
но, что в жалобах, поступающих сегодня в 
Конституционный Суд Азербайджанской 
Республики, преобладают жалобы на судеб-
ные акты, а также на решения, вынесенные 
на основании жалоб, поданных в отноше-
нии судебных актов. Однако, в каждом 
конкретном случае необходимо принять к 
сведению, что надзор Конституционного 
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суда над судебными актами имеет ряд спе-
цифических особенностей. Прежде всего, в 
рамках данного производства Конституци-
онный Суд не рассматривает по существу 
гражданское или уголовное дело, экономи-
ческие споры. Его способность выполнять 
конституционный надзор над судебными 
актами ни в коем случае не должна пре-
вращать этот суд в очередную инстанцию, 
выступающую продолжением трехуровне-
вой судебной системы. Конституционный 
Суд оценивает только судебные акты с 
точки зрения Конституции и закона, оста-
ваясь исключительно средством правовой 
защиты. Сторонами такого производства 
являются не стороны конкретного граж-
данского, уголовного дела, составляющего 
его основу, а заявитель, подавший жалобу 
в Конституционный Суд с целью восстанов-
ления нарушенных прав, и государствен-
ный орган-ответчик, принявший судебный 
акт, предполагающий нарушение его прав. 
В качестве такого органа, как правило, вы-
ступает Верховный суд Азербайджанской 
Республики (2, с. 243-244).
В части X статьи 130 Конституции Азер-

байджанской Республики установлено, что 
законы и другие акты или их отдельные 
положения, межправительственные дого-
воры Азербайджанской Республики пре-
кращают действие в срок, установленный 
исходя из постановления Конституцион-
ного суда Азербайджанской Республики, а 
межгосударственные договоры в силу не 
вступают. Как видно из этого, проверка 
соответствия вступивших в силу междуна-
родных договоров Азербайджанс кой Ре-
спублики Конституции выполняется в по-
рядке предварительного контроля, и до 
вступления в силу межгосударственных до-
говоров может быть представлен запрос на 
проверку их соответствия Конституции.
Если Конституционный Суд обнару-

жит, что договор или его отдельные поло-
жения противоречат Конституции, то меж-
государственный договор не может быть 
ратифицирован, одобрен, и он не может 
вступить в силу. Однако, в законодатель-
стве не регламентировано, каким образом 
будет решаться вопрос, если не будет сде-
лан запрос на проверку соответствия меж-

государственного договора Конституции, и 
если этот договор вступит в силу, а затем 
он (данный договор) будет признан некон-
ституционным. Как справедливо отмече-
но в правовой литературе, в соответствии 
с международным правом противоречие 
между положениями конституции и между-
народного договора не может освободить 
соответствующее государство от выполне-
ния взятых на себя обязательств, и данное 
государство несет международно-правовую 
ответственность за неисполнение соответству-
ющего международного договора (5, с. 242). 
Вследствие этого, после вступления в силу 
международного договора проверка его 
конституционности теряет свое значение.
В целом Закон «О Конституционном 

суде» не содержит никаких положений 
о порядке проверки конституционности 
международных договоров. В связи с этим 
вопросом, Р.М.Панахов считает, что для 
того, чтобы избежать проблем, которые 
впоследствии могут возникнуть, обяза-
тельна предварительная проверка соот-
ветствия межгосударственных договоров 
Конституции. Причина в том, что отмена 
международного договора или отдельных 
статей должна быть результатом влияния 
международной правовой системы, а не 
внутригосударственной. Другими словами, 
каждый межправительственный договор 
должен пройти конституционный надзор, 
прежде чем он может быть ратифицирован 
(4, с. 112-117). Следует отметить, что в не-
которых странах, хотя и в редких случаях, 
предусмотрена возможность оспаривания 
вступивших в силу международных дого-
воров (например, в Португалии). Содержа-
ние конституционного надзора в отноше-
нии международных договоров определя-
ется в той или иной стране в зависимости 
от силы этих договоров, включая конститу-
цию, по отношению к национальному зако-
нодательству.
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CONSIDERATION OF CASES ON 

COMPLIANCE OF LEGAL ACTS AND 
INTERNATIONAL TREATIES WITH THE 
CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF 

AZERBAIJAN
In the article, the author notes that the 

establishment of the Constitutional Court, 
exercising the powers of a new constitutional 
oversight body for the judicial system of our 
country, took place by the adoption of the last 
Constitution of the Republic of Azerbaijan 
from 1995. As a body carrying out constitu-
tional supervision, the Constitutional Court 
occupies a special place in the system of state 
bodies of the Republic of Azerbaijan.

Compliance of a normative act with the 
Constitution means that this act does not con-
tradict the Constitution. In this regard, far 
from all normative acts that go beyond the le-
gal regulation established by the Constitution 
can be considered unconstitutional. It is argued 
that within the framework of the commenced 
proceedings, the Constitutional Court does 
not consider essentially a civil or criminal case, 
economic disputes. The Constitutional Court 
evaluates only judicial acts from the point of 
view of the Constitution and the law, remaining 
exclusively a means of legal protection.

Keywords: normative acts, inquiry, constitu-
tional justice, human rights and freedoms, legisla-
tion, rule of law, complaint
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ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎ¯ ÞÑÒÈÖ²¯ 
(ÍÀ ÏÐÈÊËÀÄ² ÔÊÑ ÔÐÍ)

В статье раскрыт процесс становления 
института особого мнения судьи Федерально-
го Конституционного Суда Федеративной ре-
спублики Германии. Автором проведен анализ 
юридических норм, которые содержали поло-
жения о особом мнение. Выделены особенно-
сти формирования института особого мнения 
в немецкой конституционной практике. Рас-
крыто процедуру составления особого мнения 
судьей. Указано о распределении особого мнения 
на два вида: «concurring opinion» и «dissenting 
opinion». Обосновывается вывод о том, что 
официальное закрепление на законодательном 
уровне института особого мнения судьи ФКС 
ФРГ мало обдуманный, взвешенный и тща-
тельный характер.
Ключевые слова: особое мнение, dissenting 

opinion, concurring opinion, конституционная 
юстиция, Федеральный конституционный 
суд, Германия.
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Федеральному Конституційному Суді Фе-
деративної Республіки Німеччина (далі – 
ФКС ФРН). Уже протягом багатьох років 
ФКС користується високим рівнем довіри 
у суспільстві, що підтверджується даними 
незалежних опитувань населення [15; 9] – 
більше 50 % німців регулярно оцінюють 
репутацію Федерального конституційного 
суду як добру або дуже добру. Голова ФКС 
Андреас Фоскуле у своєму цьогорічному 
дописі на сайті ФКС теж зазначає про ав-
торитетність цього суду серед німецьких 
громадян [1]. 
Науковці дотримуються позиції, що 

німецький (точніше західнонімецький) 
Парламент був першим сучасним зако-
нодавчим органом Європи, який дозво-
лив оприлюднити окрему думку судді [14, 
р.131]. ФКС ФРН має багаторічній пози-
тивний досвід функціонування інституту 
окремої думки. З огляду на це вивчення 
особливостей історичного формування та-
кого досвіду може стати прикладом для 
органів конституційного правосуддя Укра-
їни, який, станом на сьогодні, має великий 
запит на те, щоб отримати довіру до своєї 
діяльності від українського суспільства. 

Стан дослідження
Проблеми становлення інституту окре-

мої думки судді конституційного суду ви-
світлені у наукових працях українських 
науковців фрагментарно, зокрема при ви-
вченні питань виникнення та становлення 
конституційного судочинства (О. Водянні-

Постановка проблеми
Інститут окремої думки судді конститу-

ційної юстиції здобув широке визнання в 
різних правових системах, однак ставлен-
ня до нього сучасних практиків та науков-
ців досі характеризуються амбівалентніс-
тю. Становлення окремої думки судді кон-
ституційного суду в кожній державі має 
свої особливості, а тому досвід її викорис-
тання та вплив на розвиток конституцій-
ної юстиції також має суттєві відмінності 
в залежності від країни. Особливе зацікав-
лення в цьому аспекті викликає практика 
застосування інституту окремої думки у 
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ков, І. Конончук, А. Портнов, В. Сабодаш, 
А. Селіванов, Ю. Тодика). Попри значну 
кількість наукових досліджень, присвяче-
них окремій думці судді конституційної 
юстиції, історія формування цього інсти-
 туту в країнах Європи, США та, зокрема, 
в Україні залишається мало дослідженою. 
На сьогодні в Україні досить мало фахових 
публікацій з проблематики історії окремої 
думки судді ФКС ФРН, які спиралися б на 
автентичні джерела (окремі думки різних 
історичних періодів функціонування ФКС, 
праці видатних німецьких конституціона-
лістів з проблематики становлення інсти-
туту окремої думки). У підручниках з кон-
ституційного права зарубіжних країн істо-
ричний досвід застосування окремої дум-
ки або відсутній, або висвітлений поверх-
нево. Деякі аспекти становлення окремої 
думки судді ФРН розглянуто Н. Т. Пас-
лавською у дисертаційному дослідженні 
«Становлення та розвиток конституційної 
юстиції ФРН: історико-правове досліджен-
ня» (2015 р.). 
Серед зарубіжних праць, присвяче-

них інституту окремої думки ФКС ФРН 
Німеччини слід виокремити монографію 
угорської юристки К. Келемен «Dissent 
in European Constitutional Courts: A 
Comparative and Legal Perspective» (2018). 
Цікаві практично значущі дані щодо впли-
ву окремої думки судді на конституційну 
юстицію Німеччини містяться в допові-
ді проф. І. Мюллера «Die zwei Krisen der 
Verfassungsrechtsprechung» (2009). Інсти-
тут окремої думки в конституційному суді 
Німеччини, а саме його історичні аспекти 
та дискусію щодо її прийняття та практи-
ки розбіжностей при голосуванні у ФКС 
з моменту її введення та до 1993 року 
були детально описані та проаналізовані 
німецьким юристом Йоргом Лютером у 
його статті під назвою «Досвід окремого 
голосування в німецькомовних країнах» 
(L’esperienza del voto dissenziente nei paesi 
di lingua tedesca (1994). Широкий перелік 
окремих думок, які більшою чи меншою 
мірою вплинули на думку німецької спіль-
ноти, можемо зустріти у праці адвоката 
Марії Терезії Реріг (Maria Theresia Rörig). 
У своїй праці юристка-практик проаналі-

зувала окремі думки суддів ФКС у період з 
1993 року до 2009 року від тощо.

Метою дослідження є виокремлення 
особливостей становлення інституту окре-
мої думки Федерального Конституційного 
Суду Німеччини, що дозволить відшукати 
квінтесенцію ролі інституту окремої думки 
в розвитку конституційної юстиції ФРН.

Виклад основних положень
Найвищим органом у системі консти-

туційного правосуддя ФРН, побудованій 
за європейською моделлю, є Федераль-
ний конституційний суд Німеччини (нім. 
Bundesverfassungsgericht, BVerfG), який є 
незалежним від усіх інших державних ор-
ганів і розташований у місті Карлсруе (зем-
ля БаденВюртемберг) [3]. Юридичну осно-
ву сучасного конституційного судочин-
ства в Німеччині закладено Конституцією 
ФРН, що іменується Основним Законом 
(нім. Grundgesetz). Конституція ФРН була 
розроблена в 1948–1949 роках та набула 
чинності для Західної Німеччини 23 трав-
ня 1949 року. Основним Законом для всієї 
Німеччини Конституція 1949 року стала 
3 жовтня 1990 року. На той час в Консти-
туції ФРН було закріплено загальні по-
ложення щодо ФКС. Приписи Основного 
Закону закріплювали ФКС у гілці судової 
влади, визначали повноваження, окреслю-
вали в загальних рисах склад суду, вибори 
суддів і виключали можливість поєднання 
цієї посади з працею у виконавчій та за-
конодавчій владі. Конституція передбача-
ла прийняття спеціального закону «Про 
Федеральний Конституційний Суд», який 
більш детально мав розкрити діяльність та 
призначення ФКС [22, с. 61]. 

1 лютого 1951 року німецький парла-
мент прийняв більшістю голосів перший 
у німецькій історії Закон «Про Федераль-
ний Конституційний Суд». Таким чином, 
у 1951 році був створений ФКС ФРН, який 
отримав широкі повноваження [4], що, на 
думку вчених, стало запорукою розвитку 
правової держави у ФРН. Федеральний 
Конституційний Суд відносять до числа 
перших конституційних судів, які були 
створені в післявоєнній Європі. Як ствер-
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джує В. І. Сабадош, «…він (ФКС ФРН – 
А. М. Куп’янська) виник практично на по-
рожньому місці, оскільки ніяких процедур 
перегляду законів судом у Німеччині рані-
ше не було» [23, с. 201].
Аналіз спеціального закону «Про ФКС» 

не залишає сумнівів щодо його змістового 
наповнення. Однак, незважаючи на де-
тальний характер закону, низка важливих 
питань залишалася не врегульованою, в 
тому числі і можливість судді висловити 
окрему думку. Саме тому цей закон потре-
бував численних доповнень.
Зміни, пов’язані з офіційним закрі-

пленням окремої думки судді, були оста-
точно внесені в конституційну юстицію Ні-
меччини законодавчою реформою 1970 р., 
через два десятиліття після створення ФКС. 
Питання щодо окремої думки широко 

обговорювалося значно раніше 1970 року 
як у законодавчій, так і в юридичній на-
уці. Перша пропозиція дозволити суддям, 
погляди яких залишалися в меншості, 
висловлювати свою незгоду з рішенням 
з’явилася вже під час підготовчої робо-
ти Закону про судоустрій у 1880-х роках. 
Однак така пропозиція була відхилена, 
оскільки це могло послабити єдність все-
редині суду, що поставило б під загрозу 
добрі стосунки між суддями та, як наслі-
док, перешкоджало б їх правовому розви-
тку, сприяло суддівському марнославству 
[14, p. 132]. Такі положення дають підста-
ви стверджувати, що німці побоювалися 
окремих думок, які могли б призвести до 
бурхливих дискусій.
Юридичне закріплення окремої дум-

ки набуло актуальності знову після Другої 
світової війни. Цьому посприяло рішен-
ня Конституційного суду Бремена (одне 
із рішень провінції федерації) у справі, 
що мала вагоме суспільне та політичне 
значення. Згадане рішення підтвердило 
конституційність закону, який передба-
чав втрату членами Комуністичної партії 
місць у Державному парламенті [7]. У рі-
шенні також були дві окремі думки, кожна 
з яких складалася трьома суддями. Вони 
не погодилися з більшістю у двох різних 
питаннях, але, враховуючи, що суд скла-
дався лише з семи членів, це означає, що 

лише один суддя повністю підтримав рі-
шення. Є достатньо підстав стверджувати, 
що ця справа привернула увагу до питан-
ня судового інакомислення [10, p. 540], у 
тому числі і науковців. У фахових колах 
того часу все частіше зверталися до аналі-
зу окремої думки системи загального пра-
ва [10, p. 541].
Зважаючи на це, у 1951 р. при ство-

ренні конституційного суду, деякі члени 
Бундестагу підтримали ідею запровадити 
окрему думку, на тій підставі, що це може 
сприяти розвитку нової галузі права. По-
при можливі переваги окремої думки суд-
дів конституційного суду, законодавчий 
орган Німеччини вважав, що суспільство 
до цього ще не готове. Вважалося, що до-
віра до правосуддя ще недостатньо закрі-
плена. Конституційному суду довелось би 
розбиратися у судових справах, пов’язаних 
із політичними питаннями, і окремі дум-
ки могли викликати небезпечні для легі-
тимності суду реакції громадськості [2, p. 
208]. І хоча пропозицію було відхилено, 
безпереч-ним є те, що підхід до офіційно-
го введення окремої думки був достатньо 
виваженим, обдуманим та в певній мірі 
обережним.
Важливу роль у подальшому утвер-

дженні на законодавчому рівні окремої 
думки відіграв суддя ФКС Віллі Гейгер 
у справі щодо конституційного перегля-
ду договорів Європейського оборонного 
співтовариства – випадок, що має важливе 
значення для німецької правової системи. 
На той час Віллі Гейгер був впливовим 
членом Великого сенату. Результати голо-
сування по цій справі були оголошені гро-
мадськості у грудні 1952 року (20 суддів 
«за» та два «проти»). Через десять днів піс-
ля прийняття рішення один з двох суддів, 
які залишилися в меншості, Віллі Гейгер, 
опублікував окрему думку. Незгода судді 
не стосувалася головного питання справи 
(відповідності договорів Основному зако-
ну), а наслідків рішення. За твердженням 
ФКС, навіть його дорадчі висновки, такі як 
той, що висловлюється у згаданій справі 
на вимогу Федерального президента, ма-
ють обов’язкову силу та прецедентне зна-
чення у майбутніх справах, що стосують-
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ся того самого питання. Суддя Гейгер це 
заперечив та наполягав на тому, що ці рі-
шення не повинні мати обов’язкової сили, 
оскільки сторони не були заслухані під час 
процедури. Обов’язковість дорадчих ви-
сновків, на думку судді, скоріше мала ха-
рактер законотворчості, а не тлумачення, 
тому Конституційний Суд не мав повно-
важень заповнити цю прогалину в про-
цесуальному законодавстві [8]. Частково 
внаслідок суперечки щодо обов’язковості 
дорадчих висновків ця компетенція кон-
ституційного суду була скасована в 1956 
році [14, p. 132-133]. Як висновок, окрема 
думка судді Віллі Гейгера не залишилася 
поза увагою та однозначно вплинула на 
перебіг подій у майбутньому, що поспри-
яло удосконаленню конституційної юрис-
дикції в Німеччині.
Попри те, що судді ФКС усе ж публі-

кували свої окремі думки, останні так і 
не мали офіційного характеру та не були 
врегульовані законом. Наступний крок до 
більш прозорої процедури висловлення 
окремої думки був зроблений у 1966 р., 
коли у справі, вирішеній Першим сенатом, 
були опубліковані дві протилежні окремі 
думки, не розкриваючи при цьому, яку по-
зицію поділяє кожен суддя [6].
У грудні 1970 року одноголосним рі-

шенням Бундестаг змінив Закон «Про Фе-
деральний конституційний суд». Відповід-
ну пропозицію було винесено на розгляд 
соціал-демократичним урядом роком рані-
ше. Нове правило дозволило ФКС опублі-
кувати як окремі думки (Sondervotum ні-
мецькою мовою), так і кількість голосів за 
рішення Сенату. Цій реформі передували 
юридичні дослідження, які містять порів-
няльний аналіз різних правових систем, 
у тому числі США [16, p. 16]. Оскільки ні-
мецькі конституційні судді призначають-
ся законодавчою владою, серед науковців 
з’явилося занепокоєння, що у разі їх пере-
призначення, це може вплинути на вільне 
висловленнях окремих думок [20, p. 525]. 
Саме тому запровадження окремих думок 
супроводжувалося встановленням терміну 
перебування на посаді судді до 12-ти років 
без можливості переобрання для посилен-
ня незалежності суддів [17].

Для того, щоб привести свою діяльність 
у відповідність до прийнятого Бундеста-
гом рішення, ФКС вніс зміни до Регламен-
ту 01 січня 1971 р. [17], однак перша окре-
ма думка вже була винесена у справі кілька 
тижнів раніше, а саме 15 грудня 1970 року 
суддями Геллером, Руппом та Шлабрен-
дорфом [5] на рішення Другого сенату. 
Згадана окрема думка опублікована 04 січ-
ня 1971 року [17]. 
Таким чином, у Законі «Про ФКС» 

з’явилася нова правова норма: «Суддя 
може висловити свою окрему думку щодо 
рішення або його обґрунтування; окрема 
думка судді долучається до рішення Суду. 
Сенати можуть повідомляти про співвід-
ношення голосів у своїх рішеннях. Регла-
мент регламентує деталі» [13, § 30 Abs. 2]. 
Що ж все таки спонукало німецький 

парламент прийняти такі довгоочікувані 
зміни? Цікавою є думка Н. Т. Паславської, 
яка у своєму дисертаційному дослідженні 
зазначає: «Головною метою цієї інновації 
було досягнення більшої прозорості меха-
нізму прийняття рішень і підвищення ролі 
окремо взятого судді» [22, c. 27]. Як бачи-
мо, питання окремої думки назрівало ще з 
моменту створення Федерального консти-
туційного суду. Більше того, судді, хоч і не 
офіційно, але публікували свої окремі дум-
ки щодо найбільш гучних справ. Усе це, 
на нашу думку, було підґрунтя прийняття 
відповідних змін.
Норма Закону «Про ФКС», що врегу-

льовувала питання окремої думки, мала 
досить загальний характер і не містила 
конкретних формальних вимог, процеду-
ру прийняття та рівень юридичної сили 
окремої думки судді. Саме тому, більш де-
тально про це було зазначено в Регламен-
ті ФКС. Перший Регламент ФКС з’явився у 
1975 р. Чинний Регламент ухвалено 1986 р. 
та опубліковано у Віснику федерального за-
конодавства [21, с. 109]. 
Окрема думка судді повинна бути 

представлена голові Сенату протягом 
трьох тижнів після прийняття рішен-
ня. Сенат може продовжити цей період. 
Суддя, який має намір подати окрему 
думку, повинен повідомити про це Сенат 
на стадії обговорення рішення. Якщо ж 
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окрема думка загалом підтримує рішення 
суду, однак має певні застереження щодо 
його обґрунтування, головуючий оголо-
шує про це під час прийняття рішення. 
Згодом суддя може повідомити основний 
зміст окремої думки. Окрема думка ого-
лошується одночасно  з рішенням та має 
бути опублікована у збірнику рішень Фе-
дерального конституційного суду також 
разом з рішенням, із зазначенням імені 
судді, що висловив окрему думку [12]. До-
пускаються випадки, коли декілька суддів 
можуть висловити окрему думку спільно 
[22, с. 27]. Загалом, суддя повинен відо-
бражати в окремій думці свою особисту 
позицію.

 Разом з тим, є припущення, що за сво-
єю сутністю окрема думка певною мірою 
суперечить системі німецького права, яко-
му не властива будь-яка персоналізація су-
дів, на відміну від США, де рішення мають 
персоніфікований характер [18, S. 293].
У § 30 Закону «Про ФКС» зазначено, 

що суддя може висловити свою окрему 
думку щодо рішення або його обґрунту-
вання [13, § 30 Abs. 2]. Такий припис дає 
підстави стверджувати про розподіл окре-
мої думки на два види:

1) dissenting opinion – коли окрема 
думка судді принципово відрізняється від 
думки більшості у резулятивній частині рі-
шення; 

2) concurring opinion – коли суддя за-
галом підтримує рішення більшості, однак 
окрема думка стосується його обґрунту-
вання. 
Окрім цього, слід також мати на увазі, 

що окрема думка може містити часткову 
згоду або незгоду щодо окремих пунктів 
рішення. Так, у справі про торгівлю ка-
набісом від 9 березня 1994 року подано 
два види окремих думок. У першому ви-
падку суддя Грасгоф (Graßhof) зазначає : 
«Я згоден з результатом рішення, але не 
з усіма частинами міркувань», тобто маємо 
справу з concurring opinion. В іншому ви-
падку, суддя Зоммер (Sommer) розпочи-
нає виклад окремої думки з таких слів: «Я 
не можу повністю погодитися з рішенням 
Другого Сенату щодо резолютивної части-

ни» [11]. Тобто в цьому випадку суддя по-
годжується з рішенням лише частково. 
Аналіз приписів Закону «Про ФКС» та 

Регламенту ФКС дає підстави стверджу-
вати, що окрема думка судді ФКС не несе 
юридичних наслідків, а тому має доктри-
нальне значення. Тим не менше, безспір-
ним є те, що попри відсутність юридичних 
наслідків, висловлені окремі думки все 
ж мають дещо інший вплив, а подекуди 
і значно важливіший, ніж юридичний. 
Мова йде про те, що офіційне закріплення 
права судді на окрему думку внесло пев-
ні корективи в авторитет Федерального 
конституційного суду Німеччини. Зрозу-
міло, що вплив окремої думки на діяль-
ність ФКС мав контроверсійний характер, 
а його сприйняття з боку громадськості 
проявлялося як у позитивних, так і в не-
гативних сторонах.

Висновки
Аналіз історичного досвіду становлен-

ня та розвитку інституту окремої думки 
судді конституційної юстиції ФРН дозво-
ляє виділити такі факти: 

1. Період становлення інституту окре-
мої думки мав відносно тривалий характер 
(з 1880-х років по 1970 рік). 

2. Формування інституту окремої дум-
ки судді ФКС супроводжувалося неодно-
разовими дискусіями та обговореннями в 
Бундестазі. 

3. Офіційному затвердженню інституту 
окремої думки передувало проведення на-
укових досліджень, які містили порівняль-
них аналіз різних правових систем.
Сукупність вищезазначеного дає під-

стави для висунення гіпотези, що офіційне 
закріплення на законодавчому рівні інсти-
туту окремої думки судді ФКС ФРН не було 
«справою одного дня», а мало обдуманий, 
виважений та ретельний характер. 
У рамках наступних досліджень до-

цільним вважається визначення істо-
ричного впливу окремої думки судді на 
розвиток конституційної юстиції ФКС та 
виокремлення позитивних і негативних 
моментів.
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SUMMARY 
The article reveals the process of formation 

of the institution of separate opinion of a judge 
of the Federal Constitutional Court of the Federal 
Republic of Germany. The author analyzes the legal 
norms of a dissenting opinion. The peculiarities of 
the formation of a separate opinion in German 
constitutional practice are highlighted. The 
procedure for announcing a dissenting opinion 
by a judge is revealed. The division of a separate 
opinion into two types is indicated: “concurring 
opinion” and “dissenting opinion”. The author 
investigated that the period of formation of the 
institute of dissent was relatively long (from the 
1880s to 1970); the formation of the institute 
of dissenting opinions of the FCC judge was 
accompanied by repeated discussions and debates in 
the Bundestag; the offi cial approval of the institute 
of dissent was preceded by studies that contained a 
comparative analysis of different legal systems.

It is reasonable to conclude that the offi cial 
enshrinement at the legislative level of the 
institution of a dissenting opinion of a judge of the 
FCC of Germany was well thought out, balanced 
and thorough.

Key words: separate opinion, dissenting 
opinion, concurring opinion, constitutional justice, 
Federal Constitutional Court, Germany.

АНОТАЦІЯ 
У статті розкрито процес становлення 

інституту окремої думки судді Федераль-
ного Конституційного Суду Федеративної 
республіки Німеччини. Авторкою здійснено 
аналіз нормативних приписів, що містили 
положення про окрему думку. Виокремлено 
особливості формування інституту окремої 
у німецькій конституційній практиці. Роз-
крито процедуру оголошення окремої дум-
ки суддею. Зазначено про розподіл окремої 
думки на два види: «concurring opinion» та 
«dissenting opinion». Обґрунтовується висно-
вок про те, що офіційне закріплення на за-
конодавчому рівні інституту окремої думки 
судді ФКС ФРН мало обдуманий, виважений 
та ретельний характер.
Ключові слова: окрема думка, dissenting 

opinion, concurring opinion, конституційна 
юстиція, Федеральний конституційний суд, 
Німеччина.
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ÒÐÓÄÎÂÀ ÏÐÀÂÎÑÓÁ’ªÊÒÍ²ÑÒÜ ×ÅÐÅÇ ÏÐÈÇÌÓ 
ÒÐÓÄÎÂÎ¯ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍÎÑÒ²: ÒÅÎÐÅÒÈÊÎ-

ÌÅÒÎÄÎËÎÃ²×ÍÈÉ Ï²ÄÕ²Ä

Розкрито сутність та значення 
правосуб’єктності як окремої категорії пра-
вової науки. Досліджено особливості трудової 
правосуб’єктності особи. Визначено джере-
ло трудової правосуб’єктності особи, яким 
є конституційне право особи на працю та 
способи його реалізації. Досліджено склад 
трудової відповідальності особи. Визначені 
особливості та місце трудової відповідальнос-
ті. Встановлена правова природа трудової 
деліктоздатності особи. Зроблено акцент на 
визначенні особливості трудової відповідаль-
ності роботодавця як елемента йогo трудової 
правосуб’єктності. 
Ключові слова: трудова правосуб’єктність, 

право на працю, правоздатність, деліктоз-
датність, трудова відповідальність. 
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системі трудових відносин, посадо тощо 
– тобто переважно зовнішнім факторами.-
У той час трудова відповідальність є елемен-
том зовнішнього обмежувального впливу 
системи державних гарантій, що фактич-
но виступає як реакція на поведінку тако-
го суб’єкта, яка порушує чи обмежує права 
інших учасників трудових відносин. Тому 
важливо на сьогодні ув’язати всі елементи 
трудової правосуб’єктності в єдиний орга-
нічний комплекс з метою забезпечення мак-
симально ефективної та повноцінної реалі-
зації суб’єктами турових відносин власних 
інтересів, які згодом набувають риси прав 
та обов’язків. Важливо ще і тому, що необ-
хідно розуміти межі цих прав та обов’язків з 
метою недопущення настання трудової від-
повідальності. 

Ступінь наукової розробки теми
Сучасні вчені у сфері трудових право-

відносин приділили достатньо уваги дослі-
дженню проблем співвідношення прав та 
обов’язків учасників трудових відносин. На 
сьогодні існує потреба більш гармонічного 
поєднання цих елементів, а також трудової 
відповідальності в єдиний інститут науки 
трудового права, що посідає центральне 
місце в дослідженнях таких учених, як Ка-
закова Г. В., Костюк В. Л., Петришин О. В., 
Скакун О.Ф., Шамшина І. І., Цвік М. В. та ін. 

Мета статті
Метою даної статті є аналіз сутності тру-

дової правосуб’єктності з точки зору гармо-

Актуальність теми
Для ефективної реалізації трудових 

прав та обов’язків усі без виключення учас-
ники трудових відносин повинні розумі-
ти цілісність та невід’ємність одних від од-
них. Трудові права породжуються вступом 
у правовідносини, але сам вступ, а також 
система обов’язків і навіть відповідальність 
– усе це поєднується в єдиний комплекс 
встановлених нормами права імперативів 
та модусів поведінки на доктринальному 
рівні, цей комплекс охоплюється поняттям 
правосуб’єктності, яке на рівні правозасто-
сування  термінується в правах, обов’язках, 
а також відповідальності суб’єктів трудових 
відносин. При цьому права та обов’язки 
породжуються статусом особи, її місцем у 
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нійного поєднання трудової відповідальнос-
ті з іншими елементами правового статусу 
учасника трудових правовідносин. 

Виклад матеріалу
Трудова правосуб’єктність є централь-

ним елементом правового статусу особи в 
контексті динамік процесу реалізації нею 
своїх інтересів та мотивів, які призвели до 
початку такою особою трудових відносин. 
Цілі набуття статусу учасника чи суб’єкта 
трудових правовідносин можуть бути абсо-
лютно різні, а тому і правосуб’єктність, як 
явище комплексне та таке, що відображає 
причинно-наслідковий зв’язок між цим 
елементами внутрішньої мотивації та її зо-
внішнього прояву в модусі поведінки осо-
би, характеризується таким чином, який 
свідомо обирає особа, вступаючи в кон-
кретну роль у трудових відносинах. Інши-
ми словами, правосуб’єктність – це кате-
горія, яка існує апріорі та об’єктивно, але 
вона як певна «рамка», у межах якої існує 
той чи інший суб’єкт трудових відносин 
у розумінні набору, характеризуючи його 
ознаки. Персоніфікація такого суб’єкта, 
тобто відображення конкретної особи у 
такій умовній «рамці», має наслідки лише 
для особи, оскільки для інших учасників 
правовідносин вона є об’єктивним яви-
щем, яке існувало до набуття її конкрет-
ною особою та визначає її місце в системі 
трудових відносин.
Трудова правосуб’єктність це зовнішній 

прояв і одночасно набір детермінант само-
сприйняття та самоідентифікації конкретної 
особи після набуття нею статусу учасника 
трудових правовідносин. 
Традиційно правосуб’єктність визначає 

та характеризує модус поведінки суб’єкта 
відносин. У випадку із трудовими відноси-
нами, коли рівноправність статусів робо-
тодавця та працівника апріорі неможливі 
(можливі лише рівність дотримання та за-
хисту трудових прав, а також рівність перед 
законом), саме міра відповідальності багато 
в чому відрізняє та ідентифікує особливість 
модусу такої поведінки. Аналіз трудової 
правосуб’єктності демонструє можливості 
для розширеного сприйняття відповідаль-
ності роботодавця, яка визначається норма-

ми різних галузей права, не лише трудово-
го, але й адміністративного, кримінального. 
М. В. Цвік та О. В. Петришин вказують, 

що правосуб’єктність слід розуміти як здат-
ність та готовність особи вступати у відноси-
ни. Правосуб’єктність визначає той рівень 
прав та обов’язків, набуття яких дозволить 
особі досягти цілей, задля яких вона всту-
пає у суспільні відносини [1, с. 110-120]. 
У свою чергу, В.С. Нерсесянц стверджує, 
що правосуб’єктність – це «одна з найваж-
ливіших політико-юридичних категорій, 
яка нерозривно пов’язана з соціальною 
структурою суспільства, рівнем демократії, 
станом законності» [5]. На думку вченого, 
правосуб’єктність визначає положення осо-
би у відносинах та розкриває його статус, 
який визначає здатність особи виступати 
суб’єктом відносин. На думку О.Ф. Скакун, 
правосуб’єктність – це «передбачена нор-
мами права здатність виступати учасником 
правовідносин, яка характеризується озна-
ками правоздатності, дієздатності і деліктоз-
датності» [6, с. 234-245]. Правосуб’єктність 
поєднує в собі здатність набувати права, на-
бувати обов’язки та нести відповідальність 
за порушення обов’язків. Можна говори-
ти про те, що правосуб’єктність – це комп-
лексне поняття, яке охоплює три складові і 
не може існувати у випадку відсутності або 
обмеженості якоїсь із них, тому ми при-
ходимо до логічного висновку про те, що 
правосуб’єктність – це похідна категорія від 
наявності в особи здатності набувати права, 
обов’язки та нести відповідальність. 
Правосуб’єктність визначає відповід-

ність або приналежність особи до певної ка-
тегорії учасників суспільних відносин, пра-
вовий статус яких характеризується не лише 
спеціальним набором прав та обов’язків, але 
й вимогами до самої особи. Ці вимоги, що 
виражаються в сукупності психофізіологіч-
них, вікових та інших особливостях, демон-
струє можливість отримати особою відповід-
ний рівень правосуб’єктності. 
І.І. Шамниша, у свою чергу, робить ви-

сновок про те, що «правосуб’єктність вказує 
вже на наявність факту володіння конкрет-
ними трудовими правами і обов’язками, як 
властивість правового статусу учасника сус-
пільних відносин і, зокрема, трудових. Саме 
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наявність в особи правосуб’єктності дозво-
ляє їй набути конкретні права й обов’язки, 
вступивши в конкретне правовідношення, 
а тому саме правосуб’єктність передує на-
буттю суб’єктивних прав і є умовою їх на-
буття, але не навпаки» [7, с. 27-30]. Отже, 
правосуб’єктність означає одночасно набут-
тя особою певного статусу та обсягу право-
мочностей під час реалізації ним своїх при-
ватноправових інтересів. 
В. Л. Костюк зазначає, що тру-

дова правосуб’єктність має два ви-
міри – об’єктивний та суб’єктивний. 
Суб’єктивний вимір демонструє, що тру-
дова правосуб’єктність «відображає право-
ве становище суб’єктів трудового права та 
є передумовою їх участі у трудових право-
відносинах, а також включає: можливість 
мати, володіти та реалізовувати (здійсню-
вати, набувати) трудові права, обов’язки; 
можливість мати, володіти та здійснювати 
повноваження у сфері праці відповідно до 
закону; понесення суб’єктами трудового 
права юридичної відповідальності за не-
виконання (неналежне виконання) тру-
дових обов’язків» [3; 4, с. 47-49]. Тобто 
трудова правосуб’єктність визначає місце 
особи в процесі реалізації ними своєї тру-
дової функції або своїх інтересів з приво-
ду використання чиєїсь трудової функції 
для задоволення власних потреб на засадах 
оплатності та компенсації витрат тієї особи. -
У той же час, на думку Г.В. Казакової, 
«критеріями трудової правосуб’єктності 
роботодавця-фізичної особи є його ознаки 
та властивості, якими він повинен володі-
ти, щоб виступати повноцінним учасни-
ком трудових правовідносин як робото-
давця [2, с. 17-20]. Тобто такий підхід до-
слідниці розкриває іншу сторону трудової 
правосуб’єктності роботодавця – здатність 
набувати права повинна в часі співпада-
ти із виконанням особою певних умов, які 
відкривають для неї можливість користу-
ватися правами, навіть коли за звичайних 
обставин таке користування є обмеженим 
(неповнолітня особа, стаючи фізичною-осо-
бою підприємцем, здатна набувати статус 
роботодавця, тоді як її повна цивільно-пра-
вова правосуб’єктність наступила б лише 
після досягнення повноліття). 

А це означає, що трудова право- 
суб’єктність є нічим іншим, як правовим 
способом буття, який [спосіб] втілює в собі 
набір інструментів та механізмів, що до-
зволяють особі максимально реалізувати на 
практиці свою функцію роботодавця як спе-
ціального суб’єкта трудових відносин. 
Ми повинні зазначити на тому, що на-

ука трудового права в більшості випадків не 
дає окремої самостійної дефініції «трудової 
правосуб’єктності», частіше за все поєдную-
чи її із комплексом прав та обов’язків у тру-
дових відносинах. Натомість нам вбачаєть-
ся, що саме трудове право має інший погляд 
на категорію правосуб’єктності, оскільки 
велику роль у таких правовідносинах віді-
грають інститути системи трипартизму: ро-
ботодавці, працівники асоціації працівників 
та роботодавців у поєднанні із державним 
регулюванням. Такий складний комплекс 
відносин визначає особливості реалізації їх 
учасниками свої прав та обов’язків залежно 
від ситуації, а також і залежно від того, хто 
виступає контрсуб’єктом. Так, наприклад, 
працівник реалізує свою правосуб’єктність у 
відносинах із роботодавцем та із профспіл-
кою зовсім по-різному, оскільки в нього змі-
нюється обсяг прав та обов’язків, а головне 
– мета поведінки. 
Це означає, що трудова правосуб’єктність 

має подвійну обумовленість: прив’язкою до 
конкретного статусу, тобто посади, місця 
особи в системі трудових відносин, а також 
метою її трудової діяльності чи діяльності 
у сфері трудових відносин. Останнє ми по-
винні співвідносити із роботодавцем, коли 
фізична особа може виступати в ролі засно-
вника, директора чи ФОП – тобто в статусі, 
коли метою її діяльності є використання на-
йманої праці. У цьому і полягає особливість 
трудової правосуб’єктності як окремої кате-
горії правової науки. Особа не обирає собі 
комплекс прав у процесі реалізації діяльнос-
ті, а приймає на себе той обсяг, який визна-
чається в законодавстві відносно конкрет-
ного учасника трудових відносин. Зміна 
правосуб’єктності можлива лише зі зміною 
статусу особи та її місця в трудових право-
відносинах, але в деяких випадках така змі-
на можлива і за умови зменшення чи розши-
рення обсягу посадових обов’язків, функцій 
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чи трудових прав безпосередньо під час ви-
конання особою трудових функцій. 
Але все це свідчить і про інший висно-

вок – можливість розширеного тлумачення 
трудової відповідальності як елемента тру-
дової правосуб’єктності. За загальним пра-
вилом, відповідальність, як такий елемент, 
обумовлюється законодавством, а перед-
бачається за вчинення протиправних дій 
та порушення взятих на себе обов’язків у 
процесі реалізації трудової діяльності. На-
томість, трудова відповідальність має ще 
більше значення, оскільки вона породжує 
інші види відповідальності, які застосовує 
до порушника держава, особливо якщо це 
роботодавець. Так, наприклад, порушення 
порядку виплати заробітної плати тягне за 
собою відповідальність відповідно до КЗпП, 
але разом тим є підставою для застосування 
до роботодавця положень КУпАП або на-
віть КК України. Так само і відповідальність 
працівника: може втілюватися у вигляді тру-
дових санкцій (дисциплінарного стягнення, 
догани, застосування додаткових трудових 
обов’язків), так і у вигляді тієї ж криміналь-
ної чи адміністративної, але майже завжди 
пов’язаної із матеріальним виразом, тобто 
компенсацію завданих збитків. 
Причому трудова відповідальність ви-

значається одночасно і в законодавстві 
і розкривається через той обсяг прав та 
обов’язків, які накладаються на особу тру-
довим розпорядком. Тому можна говорити, 
що трудова відповідальність є елементом 
державного примусу за порушення встанов-
леного порядку реалізації трудових відно-
син та виконання з боку працівників й ро-
ботодавців, по відношенню одних до одних, 
комплексу гарантій, визначених та охоро-
нюваних державою. Ці гарантії є засобом ре-
гулювання трудових відносин, а тому їх ре-
алізація та дотримання з боку роботодавців 
й працівників є запорукою налагодження 
ефективного діалогу в моделі трипартизму. 
Крім того, держава гарантує і можливість 
роботодавців притягувати працівників за 
порушення трудового розпорядку, а також 
гарантує працівникам та їх профспілкам і 
об’єднанням притягати до відповідальності 
роботодавців, що відбувається як крайній 
елемент застосування державного примусу 

після того, як механізми діалогів у межах 
трипартизму вичерпуються. 
Таким чином, трудова відповідальність 

є елементом трудової правосуб’єктності, але 
в силу своєї специфічної правової природи 
вона так само обумовлює і специфічність 
трудової правосуб’єктності, що визначаєть-
ся у наступному. 
По-перше, трудову правосуб’єктність 

роботодавця слід визначати у двох аспектах:
як суб’єктивна ознака роботодавця як 

спеціального учасника трудових відносин.-
У такому розумінні трудова правосуб’єктність 
визначається здатністю актом вольової дії 
набувати права та обов’язки роботодав-
ця, визначені законодавством, вчиняти дії, 
спрямовані на практичну реалізацію такого 
кола правомочностей та здатністю нести від-
повідальність за їх порушення або неналеж-
не виконання;
як об’єктивна ознака, що визначає закрі-

плений у законодавстві статус особи – учас-
ника трудових відносин – який використо-
вує найману працю, створює для цього необ-
хідні умови, а також забезпечує відповідний 
рівень умов для працівників, у тому числі в 
частині оплати праці, її охорони та органі-
зації трудового процесу. Об’єктивна ознака 
трудової правосуб’єктності виходить з того, 
що норми, якими вона закріплена в зако-
нодавстві існують безвідносно до існування 
самих трудових відносин. Тобто закріплю-
ючи умови набуття особою відповідної пра-
воздатності, дієздатності та деліктоздатності 
роботодавця, законодавець розуміє, що без 
такого закріплення трудові відносини не 
зможуть набути необхідних рис та моделі 
реалізації, оскільки будуть позбавлені нор-
мативно-правового закріплення одного з 
його основних суб’єктів – роботодавця. 
Об’єктивний зміст трудової право- 

суб’єктності роботодавця так само закрі-
плює на законодавчому рівні й межі та осо-
бливості набуття ним відповідальності і при-
тягнення до неї.
По-друге, трирівнева структура трудової 

правосуб’єктності: трудова правоздатність, 
трудова дієздатність та трудова деліктоздат-
ність – це комплекс взаємопов’язаних еле-
ментів, кожен із яких розкриває рівні сто-
рони суб’єкта трудових правовідносин і які 
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є взаємодоповнюючими. Хоча слід визнати, 
що деліктоздатність суто як здатність не-
сти відповідальність є рівноправною до діє-
здатності та правоздатності, але практичний 
вираз деліктоздатності розкриває похідний 
характер відповідальності від обсягу прав та 
обов’язків, які здатен набути суб’єкт трудо-
вих відносин у статусі роботодавця (право-
здатність), а також від характеру дій, вчи-
нених роботодавцем для того, щоб набути 
певне коло прав та обов’язків (дієздатність). 
Деліктоздатність не може існувати відірвано 
від цих категорій, але в практичному виразі 
вона завжди втілюється в інститут юридич-
ної відповідальності.
Натомість правоздатність та дієздатність 

є цілком галузево орієнтованими категорія-
ми, а їх реальний зміст походить від доктри-
ни права, в межах якого вони використову-
ються для ідентифікації суб’єкта відповід-
них відносин. Це означає, що, визначаючи 
трудову правосуб’єктність роботодавця, ми 
розуміємо, що його юридична відповідаль-
ність за порушення законодавства про пра-
цю може бути і дисциплінарна, і криміналь-
на, і адміністративно-правова, і цивільно-
правова, але її настання завжди і виключно 
пов’язується із спеціальним комплексом 
прав та обов’язків, передбачених трудовим 
законодавством, та саме порушення яких і 
тягне за собою настання відповідних видів 
відповідальності, але за конкретне проти-
правне діяння, об’єктом якого виступають 
трудові або інші навколотрудові відносини. 
Особливість трудової деліктоздатності 

полягає в тому, що вона походить від правил 
внутрішнього трудового розпорядку, а вже 
потім закріплюється в законодавстві. Тобто 
трудові правопорушення – це порушення 
трудової дисципліни визначеної в умовах 
конкретної моделі трудових правовідно-
син з боку роботодавця для працівників. 
При цьому трудова відповідальність робо-
тодавця є засобом забезпечення державою 
законності у сфері реалізації особами своїх 
трудових прав та реалізації праці як окремої 
властивості чи здатності особи, невід’ємного 
елемента її властивостей. Деліктоздатність 
набувається після набуття трудових прав та 
обов’язків, точніше кажучи – чітко визначе-
ного обсягу цих прав, визначених у трудово-

му розпорядку. Коли говоримо про трудові 
права, ми повинні розуміти, що вони не є 
топоніми права особи на працю. Це право є 
невід’ємним та закріплено на рівні Консти-
туції України, людина не може бути позбав-
лена права, а порушення цього права не є 
порушенням трудових прав, оскільки право 
на працю належить до природних, консти-
туційно визначених загальних прав людини 
і громадянина. Таким чином, трудова де-
ліктоздатність є похідною від права особи 
на працю. І коли особа це право реалізує: в 
незалежності від того, який статус вона на-
буває (працівника чи роботодавця) – лише 
тоді ми можемо говорити про конкретний 
вираз трудової відповідальності. 
По-третє, відповідальність за порушен-

ня законодавства про працю, як елемент 
правосуб’єктності та правового статусу 
роботодавця, має індивідуальний вираз. 
Тобто до відповідальності притягається фі-
зична особа: ФОП – як фізична особа зі спе-
ціальним статусом; керівник або уповнова-
жена особа юридичної особи – як особа, що 
формально виступає стороною трудового 
та/або колективного договору; юридична 
особа приватного та/або публічного права у 
деяких випадках, коли відповідальність не 
потребує індивідуалізації. Якщо говорити 
про загальний характер юридичної відпо-
відальності та особливості її прояву при по-
рушенні особами трудового законодавства, 
то індивідуалізацію вимагає кримінальна та 
адміністративно-правова відповідальність, 
а також дисциплінарна, але вже в межах 
самої юридичної особи роботодавця. Тому 
необхідно розуміти, що інколи суб’єктом, 
який до неї притягається, виступає особа, 
яка сама номінально є найманим працівни-
ком, але, виходячи із своїх функціональних 
обов’язків та рівня компетенції через неї 
втілюється деліктоздатність роботодавця. 
Під час диференціації видів аналізовано-
го виду відповідальності, а також при до-
слідженні питань щодо притягнення на 
практиці до штрафної відповідальності на-
ведене вище зауваження щодо особливос-
тей індивідуалізації роботодавця як особи, 
яка притягається до відповідальності, має 
визначальне значення. Перш за все через 
те, що деліктоздатність та фактично повно-
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та правосуб’єктності роботодавця або упо-
вноваженої особи визначається не лише 
нормами законодавства, але й локальними 
нормативними актами самого роботодавця: 
посадова інструкція, штатний розпис тощо. 
Таким чином, деліктоздатність є похідною 
від правоздатності, а відповідальність – від 
правового статусу роботодавця. Тоді ми ро-
зуміємо, що, говорячи про деліктоздатність 
роботодавця, ми говоримо про юридичну 
особу, оскільки формально уповноважена 
особа юридичної особи не може вважати-
ся роботодавцем, а завжди виступає лише 
від імені та в інтересах. Але враховуючи 
особливості компетенції та функцій упо-
вноваженої особи роботодавця в статусі 
керівника, ми приходимо до іншого ло-
гічного висновку – він виступає суб’єктом 
трудових відносин, який несе спеціальну 
відповідальність за порушення трудового 
законодавства, як керівник юридичної осо-
би, установи та організації приватного або 
публічного права, оскільки виступає від-
повідальною особою за дотримання умов 
трудового договору та вимог законодавства 
щодо організації процесу використання на-
йманої праці.
По-четверте, трудова правосуб’єктність 

має не лише нормативно-правову природу 
(оскільки закріплена в законодавстві), але й 
договірну. Відповідальність за порушення 
законодавства про працю – це номінальний 
вираз відповідальності, з формулювання 
якої можна зробити висновок, що вона на-
ступає виключно за порушення тих норм 
та вимог, що виписані в законодавстві. Але 
враховуючи специфіку трудового права 
як окремої галузі права, ми приходимо до 
логічного умовиводу стосовно того, що де-
талізація прав, обов’язків сторін трудових 
відносин, а також гарантій дотримання тру-
дових прав працівників втілюється в тру-
дових та колективних договорах. Через це 
на доктринальному рівні та в практичному 
законодавчому вимірі ми можемо побачи-
ти, що законодавство містить більш загальні 
сентенції про те, що роботодавець несе від-
повідальність, але на відміну від галузевої 
орієнтації його правоздатності та дієздат-
ності, деліктоздатність роботодавця не має 
єдиного галузевого вектору спрямування. 

Хоча цей висновок об’єктивується тим, що 
держава передбачає декілька різноманітних 
моделей притягнення роботодавця до від-
повідальності за порушення норм трудового 
законодавств. 
Така ситуація, коли держава притягує 

роботодавців до відповідальності адміні-
стративної, кримінальної тощо, є прямим 
наслідком специфічної природи трудових 
прав. Трудові права громадянина є похід-
ними від його права на працю закріплено-
го в Конституції України, про що нами вже 
зазначалося вище. Але порушення трудо-
вих норм, правил внутрішнього трудового 
розпорядку, умов колективного договору 
тощо роботодавцем на тягне за собою пря-
ме порушення права особи на працю, хоча 
і суттєво деформує, обмежує його, зменшує 
здатність особи реалізувати це право в по-
вній мірі. З одного боку, цим і пояснюється 
та обставина, що трудова деліктоздатність 
та трудова відповідальність роботодавця є 
одним із можливих засобів застосування до 
нього заходів державного примусу.

Висновки
Підводячи підсумки слід зауважити на-

низці особливостей трудової право- 
суб’єктності, а також трудової відповідаль-
ності як її елемента, особливо в контексті 
правового статусу роботодавця. 
Отже, правосуб’єктність – це юридична 

властивість або сукупність характерних рис, 
які у своєму поєднанні дає можливість на-
бути особою відповідний статус учасника 
суспільних відносин для реалізації і досяг-
нення цілей й інтересів, що ставляться та-
кою особою та об’єднують у собі його права, 
обов’язки й відповідальність. 
Трудова правосуб’єктність – це комплекс 

прав, обов’язків та міри відповідальності 
учасників трудових правовідносин, які вони 
набувають, вирішуючи питання про набуття 
конкретної ролі в таких правовідносинах, 
шляхом реалізації свого конституційного 
права на працю. Трудова правосуб’єктність, 
як комплекс детермінованих законодав-
ством прав та обов’язків існує об’єктивно, 
а тому особи – учасники трудових відносин 
– набувають її, перебуваючи в повній мірі 
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обізнаності стосовно меж та обсягів такої 
правосуб’єктності. 
Тобто трудова правосуб’єктність – це 

певний спосіб реалізації конституційного 
права особи на працю, а оскільки воно має 
підвищений рівень та режим державних га-
рантій, то і трудова відповідальність має від-
повідну специфіку. 
Тому роботодавець притягається до від-

повідальності за порушення законодавства 
про працю, але така відповідальність має 
різний характер, у тому числі кримінальний 
та адміністративно-правовий. При цьому до 
такої ж відповідальності він може притяга-
тися у випадку, якщо порушить положення 
трудового та/або колективного договору. 
Крім того, і самі договори можуть мати різ-
ну диференціацію спеціальних видів відпо-
відальності, до яких притягається роботода-
вець. Усе це об’єктивує необхідність аналізу 
видової різноманітності відповідальності  ро-
ботодавця за порушення законодавства про 
працю.
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LABOR LEGAL PERSONALITY 
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RESPONSIBILITY: A THEORETICAL AND 
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There were disclosed the main essence and 
signifi cance of legal personality as a separate 
category of legal science. There were inves-
tigated the main peculiarities of labor legal 
personality of a person. It was determined 
the source of labor legal personality of a 
person, as constitutional right of a person 
to work and ways of its realization. There 
were also identifi ed the composition of a 
person’s labor responsibility is studied, fea-
tures and place of labor responsibility. The 
legal nature of a person’s obligations was 
established. Emphasis was placed on defi ning 
the peculiarities of the employer’s labor 
responsibility as an element of labor legal 
personality.
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В статье рассматривается специфи-
ка развития социальной сферы Украины в 
условиях интеграционных процессов. На-
ведена сравнительная характеристика 
отдельных социально-экономических пока-
зателей Украины и стран-членов Евросоюза. 
Исследованы основные модели социальных го-
сударств и определены их различия, а также 
особенности финансирования в современных 
условиях. Охарактеризованы признаки оте-
чественной модели социальной политики и 
определены основные направления дальней-
шего развития.
Ключевые слова: социальное государство, 

социальная сфера, государственное управле-
ние, государственное регулирование, публич-
ное регулирование, реформирование, евроин-
теграция.
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Процес реформування в Україні все біль-
шою мірою набуває соціальної орієнтації, 
відповідно до європейських стандартів, що 
дасть змогу створити найкращі умови для 
життєдіяльності людей і досягти соціаль-
ної справедливості. Саме в соціальній сфері 
проявляється сутність соціальної політики 
держави, реалізується соціальний захист і 
соціальні права людини. Отже, ефективне 
функціонування соціальної сфери є одним 
із пріоритетних завдань на сучасному етапі 
соціально-економічного розвитку держави в 
контексті євроінтеграції [2, с. 344].

Аналіз останніх досліджень
і публікацій

Питання регулювання соціальної сфе-
ри, окремих напрямів соціальної політики 
висвітлено в працях В. Авер’янова, М. Ас-
жиної, Ю. Битяка, В. Білоуса, Н. Бортник, 
Н. Гнидюка, І. Грицяка, Г. Дмітрієвої, 
А. Донця, В. Заросила, В. Кернза, В. Кол-
пакова, Н. Лесько, Н. Литвин, В. Муравйо-
ва, Н. Мужикової, В. Пузирного, О. Рудіка, 
Л. Семиног, А. Сергєєва, С. Стеценка, І. Хо-
мишин, Г. Чибрикова, П. Шевчука тощо. 

Метою статті є дослідження особливос-
тей функціонування та розвитку соціальної 
сфери в умовах євроінтеграції.

Виділення не розв’язаних раніше 
частин загальної проблеми

Незважаючи на достатньо велику кіль-
кість досліджень та наукових праць у цій 

Постановка проблеми
Стратегічним напрямом зовнішньої 

політики України є інтеграція до Євро-
пейського Союзу, що передбачає набли-
ження до політичних, юридичних, еконо-
мічних та соціально-культурних стандар-
тів ЄС. Процес реформування дозволить 
підвищити рівень життя населення шля-
хом досягнення соціальної справедливос-
ті.
Однак, сьогодні в Україні існують про-

блеми соціального, політичного та еконо-
мічного характеру, від результативності ви-
рішення яких залежить успішність курсу на 
євроінтеграцію та подальший розвиток дер-
жави загалом [1, с. 8].
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сфері, аналіз законодавчого підґрунтя регу-
лювання соціальної політики потребує по-
стійного вивчення, в силу його динамічнос-
ті, викликаної змінами ситуації та вимогами 
ЄС.

Виклад основного матеріалу
Нині соціальна політика України харак-

теризується політичною невизначеністю. 
Недотримання прав людини, відсутність 
повної свободи засобів масової інформації, 
постійні зміни в напрямах зовнішньої по-
літики, відсутність досконалого законодав-
ства тощо заважають утвердженню України 
як демократичної держави. У таких умовах 
соціальна сфера лишається слабко розвине-
ною. О. Крюков наголошує на тому, що важ-
ливим чинником соціального забезпечення 
є соціальна безпека людини, яка включає 
рівень та якість життя. Крім того, на рівень 
соціальної захищеності суспільства впливає 
соціально-економічний розвиток країни-
[3, с. 6].
Н. Пігуль зазначає, що Україна за еконо-

мічними характеристиками значно відстає 
від країн-членів ЄС. Ключовими показни-
ками, що відображають стан соціальної по-
літики держави є ВВП на душу населення 
та Індекс людського розвитку. Обсяг ВВП 
на душу населення в Україні дорівнює 3862 
доларів, у той час як середнє значення в ЄС 
– 32125 доларів. Індекс людського розвитку 
в Україні становить 0,734, що відповідає 83 
позиції з 187 країн [2, с. 345]. Аналізуючи су-
часне соціальне становище України, В. Гру-
зєва приходить до висновку, що в умовах 
соціально-економічної кризи посилились 
негативні тенденції в усіх сферах життя сус-
пільства: загальний низький рівень життя, 
прогресуюче безробіття, демографічна кри-
за, соціальна незахищеність більшої части-
ни населення [4]. 
Соціальна політика є важливою складо-

вою внутрішньої політики будь-якої країни, 
регулює соціально-економічні стосунки і 
знаходиться у підпорядкуванні уряду кож-
ної окремої держави. Згідно з дослідження-
ми вчених, все більшу актуальність набуває 
завдання формування єдиної соціальної по-
літики Європейського Союзу. Проблеми ви-
роблення єдиної стратегії соціальної політи-

ки для країн ЄС сьогодні ще не отримали 
детального розгляду в науковій літературі, 
хоча регламентуються низкою нормативних 
актів. До сьогодні соціальній політиці ЄС у 
процесі європейської інтеграції надавалося 
другорядне значення в порівнянні з дослі-
дженнями політичних та економічних ас-
пектів інтеграції. Хоча стали з’являтися нау-
кові і аналітичні праці, спрямовані на аналіз 
соціальних аспектів європейської інтеграції. 
Перші звернення до правового соціаль-

ного захисту в Європейському Союзі закла-
дені в соціальних ідеях, які були закріплені 
в 1957 р. Римським договором про заснуван-
ня Європейського економічного співтовари-
ства [6]. У цьому договорі визначається, що 
Співтовариство та держави-члени повинні 
сприяти покращенню життя та умов праці 
трудящих.
Основні аспекти соціального захисту 

були визначені також Європейською соці-
альною хартією, яка була прийнята Радою 
Європи 18 жовтня 1961 року. Вона проголо-
сила соціальні права і свободи, встановила 
контрольний механізм, покликаний гаран-
тувати дотримання цих прав і свобод дер-
жавами-учасниками [5, с. 93].
Зрозуміло, це цілком логічно, оскільки 

згідно з універсальними та регіональними 
міжнародними актами у сфері прав людини 
право на соціальне забезпечення і соціаль-
ний захист реалізується на національному 
рівні відповідно до структури і ресурсів кож-
ної держави за допомогою створення дієвих 
механізмів і завдяки міжнародному співро-
бітництву. Отже, правове регулювання соці-
ального забезпечення здійснюється на двох 
рівнях: міжнародному та внутрішньодер-
жавному. При цьому всі найважливіші пи-
тання у сфері соціального забезпечення ви-
рішуються на внутрішньодержавному рівні, 
тому що тільки держава має повноваження, 
з одного боку, самостійно встановити націо-
нальну систему соціального забезпечення, а 
з іншого – реалізувати в ній відповідні між-
народні стандарти, визнавши обов’язковість 
тих чи інших міжнародних актів, уклавши 
міжнародні договори, що містять стандар-
ти соціального забезпечення і захисту, або 
використовуючи як орієнтири міжнародні 
акти «м’якого» права.
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Докладно вивчаючи публікації з цьо-
го питання [8; 9], вкажемо, що міжнародні 
стандарти соціального забезпечення мають 
певні ознаки: 

1) вони закріплені у правових актах між-
народного характеру (наприклад, у доку-
ментах міжнародних організацій або в між-
державних договорах); 

2) спрямовані на регулювання суспіль-
них відносин у сфері соціального забезпе-
чення за допомогою взаємодії міжнародно-
го і внутрішньодержавного правопорядків; 

3) мають модельний характер, який до-
зволяє визначати і встановлювати засади со-
ціального забезпечення, що дає державам-
учасницям за наявності достатніх фінансо-
вих і матеріальних ресурсів можливість під-
вищувати рівень соціальних гарантій; 

4) у механізмі міжнародно-правового ре-
гулювання соціального забезпечення висту-
пають правовими засобами; 

5) є орієнтиром при формуванні націо-
нальної системи соціального забезпечення, 
що мусить відповідати сучасним уявленням 
цивілізованого суспільства про умови і рі-
вень соціальної підтримки населення; хоча 
є добровільно прийнятими (у разі ратифіка-
ції конвенцій чи угод, що їх закріплюють) [7, 
с. 4].
Виходячи з цього, міжнародні стандарти 

соціального забезпечення слід розглядати 
як модельні правові засоби, послуговуючись 
якими держави встановлюють і реалізують 
узгоджені вимоги до сучасних систем соці-
ального забезпечення.
Спробуємо розібратися зі станом справ у 

нашій державі. Н. Пігуль зазначає, що Укра-
їна за економічними характеристиками зна-
чно відстає від країн-членів ЄС [2, с. 345].
Офіційна статистика свідчить про поси-

лення несприятливих соціально-економіч-
них умов життя з часів проголошення не-
залежності. Триває зубожіння населення. 
Так, за даними глави Асоціації постачаль-
ників торговельних мереж України Олексія 
Дорошенка: в I кварталі 2017 року українці 
витратили на продукти на 1,7% більше, ніж 
витрачали в останньому кварталі 2016 року. 
При цьому, за цей час на 2,1% сімейного бю-
джету громадян України збільшилися ви-
трати на охорону здоров’я [10].

Отже, вітчизняна соціальна сфера пере-
буває в незадовільному стані. Для покра-
щення ситуації, перш за все, необхідно влад-
нати проблеми економічного та політично-
го характеру, паралельно впроваджуючи 
реформи, спрямовані на покращення рівня 
життя населення. На цей момент пенсійна 
та медична реформа знаходяться лише на 
початковій стадії, тож рано говорити про їх 
результативність. Однак, доцільність стави-
ти під сумнів не доводиться, беручи до уваги 
стан соціальної сфери в Україні на сьогодні.
Передусім наголосимо, що навіть після 

визнання стратегічним пріоритетом орієн-
тацію на європейську модель український 
законодавець неодноразово використовував 
(мабуть, за звичкою) властиві для радян-
ських часів пільги, які частіше за все напе-
редодні чергових виборів впроваджували-
ся чи пропонувалися для нових категорій 
громадян. Як наслідок, держава, не маючи 
необхідних ресурсів, брала на себе додатко-
ві зобов’язання у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення, що не мало жод-
ного соціального чи економічного ефекту, 
крім встановлення привілеїв для представ-
ників певних професій або окремих соціаль-
них груп. Звісно, так не може відбуватися, 
це неприпустимо. 
Крім того, чинне на сьогодні законодав-

ство у сфері соціального захисту та соціаль-
ного забезпечення, по-перше, складається 
з прийнятих у різний час і нерідко доволі 
суперечливих законодавчих актів, по-друге, 
встановлює значно більше різноманітних 
видів пільг, соціальних виплат і соціальних 
послуг, аніж це передбачено Конституцією 
чи міжнародно-правовими зобов’язаннями 
України.
У дискурсі розглядуваної проблеми до-

цільно звернути увагу на класифікацію, яка 
була запропонована провідним західним 
соціологом Г. Еспінг-Андерсеном у книзі 
«The Three Worlds of Welfare Capitalism», 
щодо моделей соціальної держави [12]. Ви-
ходячи із загальних принципів держави 
добробуту, учений виділяє три типи такої 
держави, що, власне, і становлять основні 
моделі сучасної соціальної політики, які іс-
нують в економічно розвинених країнах. 
Для їх характеристики та аналізу Г. Еспінг-
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Андерсен пропонує такі параметри: рівень 
декомодифікації (рівень надання державою 
громадянам можливості підтримувати певні 
стандарти існування, незалежно від дії рин-
кових сил; припускає заміщення ринкового 
принципу розподілу товарів і послуг за до-
помогою інструментів соціальної політики); 
стратифікація суспільства та державне втру-
чання (інтервенція) [11, с. 124]. На основі 
цих параметрів учений виділяє три типи 
(режими) сучасної держави загального до-
бробуту. Перший тип – неоліберальний (ан-
гло-американський), який характеризується 
низьким рівнем декомодифікації, значною 
стратифікацією суспільства та державним 
втручанням, що здійснюється у формі ре-
гулювання ринків. Другий тип – консерва-
тивно-корпоративістський (франко-німець-
кий), який відрізняється високим рівнем 
декомодифікації; стратифікація суспільства 
– сильна; втручання держави здійснюється 
у формі прямого надання фінансового за-
безпечення та регулювання ринків. Третій 
тип – соціально-демократичний (сканди-
навський, шведська модель соціальної по-
літики): рівень декомодифікації – високий; 
стратифікація суспільства – слабка; втручан-
ня держави здійснюється у формі прямого 
надання фінансового забезпечення [12]. 
Яскравим прикладом соціал-демокра-

тичної моделі є Швеція. Найважливішим 
компонентом соціальної політики Швеції та 
ключовим елементом шведської «держави 
загального добробуту» є система соціально-
го захисту. У шведській моделі головну роль 
відіграє соціальна політика, яка покликана 
створювати більш-менш нормальні умови 
відтворення робочої сили і є засобом зняття 
соціальної напруженості.
Соціальне страхування становить осно-

вний елемент шведської соціальної полі-
тики загального добробуту. Офіційні доку-
менти Швеції підкреслюють основну мету 
системи соціального страхування – забезпе-
чити людину захистом у разі хвороби, при 
наданні медичної допомоги, народженні ди-
тини та по старості, у зв’язку з нещасними 
випадками та хворобами з виробничої при-
чини і безробіття. Нужденним виплачується 
грошова допомога, яка встановлена держа-
вою. У свою чергу, жорстка податкова сис-

тема є фінансовою базою для різного роду 
трансфертних платежів і для розгортання 
широкої мережі високоякісних соціальних 
послуг. Значна роль трансфертних платежів 
тягне за собою активне втручання швед-
ської держави у функціонування органів 
соціального страхування, які перебувають 
під суворим державним контролем і фінан-
суються значною мірою за рахунок держав-
ного бюджету.
Під час економічних труднощів у Шве-

ції в 1990-х рр. принцип загального соці-
ального забезпечення був предметом обго-
ворення, але більшість політичних партій і 
громадян підтримали принципи загального 
соціального розподілу, що фінансується з 
державних і місцевих ресурсів, податків.
Однією з визначальних рис шведської 

моделі є високий рівень національної солі-
дарності. Сьогодні це проявляється в консо-
лідації основної маси населення в прагненні 
до досягнення високого рівня соціальних 
гарантій та економічного добробуту.
Доцільно зазначити, що в сучасних со-

ціально-економічних умовах в Україні дер-
жава встановила основні державні соціальні 
гарантії з метою забезпечення конституцій-
ного права громадян на достатній життєвий 
рівень. До числа основних державних соці-
альних гарантій належать мінімальний роз-
мір заробітної плати, мінімальний розмір 
пенсії за віком, неоподатковуваний мінімум 
доходів громадян, розміри державної соці-
альної допомоги та інші соціальні виплати 
[13]. Основні державні соціальні гарантії, які 
є ключовим джерелом існування, не можуть 
бути нижчими від прожиткового мінімуму.
В Україні базовим державним соціаль-

ним стандартом є прожитковий мінімум, на 
основі якого визначаються державні соці-
альні гарантії та стандарти у сферах доходів 
населення, житлово-комунального, побуто-
вого, соціально-культурного обслуговуван-
ня, охорони здоров’я та освіти [11, с. 125].
Європейський досвід свідчить також, що 

в деяких країнах існує захисний бар’єр для 
малозабезпечених громадян – закон про мі-
німальну заробітну плату та її періодичну ін-
дексацію. Тобто залежно від зростання спо-
живчих цін змінюється й розмір мінімальної 
заробітної платні. В Італії механізм індекса-
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ції запускається при зростанні індексу цін 
на 1%, в Данії – на 3 %, в Бельгії – на 2%, 
в Люксембурзі – на 2,5% відсотки. У деяких 
країнах, наприклад, Франції, Швейцарії, ін-
дексація охоплює не все населення, а лише 
частину найманих робітників. В Україні ж, 
на жаль, постійного характеру набула тен-
денція невідповідності прожиткового міні-
муму до реальних потреб, внаслідок постій-
ного зростання цін [1, с. 11].

Висновки
Отже, сьогодні соціальна сфера України 

має низку невирішених проблем, спричине-
них внаслідок відсутності чітких напрямків 
соціальної політики та економічно-політич-
ної стабільності. Як результат спостерігаєть-
ся безробіття, глибоке соціальне розшару-
вання, погіршення демографічної ситуації 
та умов життя населення в цілому [1, с. 11].
Беручи до уваги курс України на євро-

інтеграцію, доцільно адаптувати певний до-
свід європейських країн до національних 
реалій з метою розвитку соціальної сфери. 
Впровадження у соціальну сферу європей-
ських стандартів забезпечить підвищен-
ня рівня життя населення, що позитивно 
вплине на соціально-економічну ситуацію 
в Україні. Тож в цих умовах пріоритетним 
є реформування соціальної сфери, початок 
якому вже покладено. Беручи до уваги курс 
України на євроінтеграцію, доцільно адап-
тувати певний досвід європейських країн до 
національних реалій з метою розвитку со-
ціальної сфери. Впровадження у соціальну 
сферу європейських стандартів забезпечить 
підвищення рівня життя населення, що по-
зитивно вплине на соціально-економічну 
ситуацію в Україні [11, с. 12].
Курс на євроінтеграцію є для України 

дуже важливим. Щоб реалізувати це праг-
нення, наша країна має виконати умови 
політичного, економічного, правового, гео-
графічного та формального характеру. На 
жаль, Україна сьогодні відповідає лише гео-
графічним.
На нашу думку, першочерговим завдан-

ням державної політики у соціальній сфе-
рі повинно стати гарантування соціальних 
цінностей, створення функціонуючої рин-
кової економіки, яка здатна конкурувати на 

міжнародній арені та забезпечення політич-
ної стабільності. Лише за таких умов мож-
на досягти благополуччя для населення та 
вступу до ЄС.
Нині серед населення поширена думка, 

що вступ до Європейського Союзу забез-
печить життя високого рівня. Проте, член-
ство в ЄС – не причина позитивних змін, а 
наслідок. Необхідно усвідомлювати, що це 
досить тривалий процес, адже неможливо 
за короткий час досягти рівня розвинених 
країн світу, проте, головне мати це за мету 
та діяти. Тож доцільно створити власну мо-
дель соціального захисту з врахуванням іс-
торичних та національних особливостей 
України, при цьому звертаючись до досвіду 
країн Європи.
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SUMMARY 
The article deals with the specifi cs of the 

development of the social sphere of Ukraine in the 
context of European integration processes. The 
comparative characteristics of individual socio-
economic indicators of Ukraine and EU member 
states are presented. The basic models of welfare 
states are investigated and their differences are 
determined, as well as peculiarities of fi nancing in 
modern conditions. Characteristics of the domestic 
model of social policy are characterized and the 
main directions of its further development are 
defi ned. 

Key words: social state, social sphere, public 
administration, state regulation, public regulation, 
reform, European integration.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглядається специфіка розви-

тку соціальної сфери України в умовах євроін-
теграційних процесів. Наведена порівняльна 
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мічних показників України та країн-членів 
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ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß 
ÑÎÖ²ÀËÜÍÎ-ÊÓËÜÒÓÐÍÎÃÎ ÐÎÇÂÈÒÊÓ 
ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÕ ÐÀÉÎÍ²Â ÒÀ Ñ²ËÜÐÀÄ 

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÑÐÐ Ó 1920-Õ ÐÐ.

У статті розглянуто особливості право-
вого регулювання соціально-культурного роз-
витку національних районів та сільрад Укра-
їнської СРР у 1920-х рр. Встановлено, що 
застосована на початку 1920-х рр. практи-
ка формальної рівності різних національних 
спільнот у правовому регулюванні міжнаці-
ональних відносин призвела до поступового 
звуження сфери вжитку мов національних 
меншин та неврахування їх соціально-куль-
турних запитів тощо. Доведено, що створен-
ня у середині 1920-х рр. національних райо-
нів та сільрад, у яких органи державної влади 
та культурно-освітні установи функціонува-
ли мовою більшості населення, сприяло со-
ціально-культурному розвитку національних 
меншин.
Ключові слова: соціально-культурний роз-

виток, правове регулювання, право на вико-
ристання рідної мови, національні райони 
та сільради, національні меншини.
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у часи докорінного реформування України 
на загальнодержавному, регіональному та 
місцевому рівнях, саме соціально-культур-
на сфера стає одним із визначальних рушіїв 
консолідації та розвитку українського сус-
пільства та держави. У цьому контексті важ-
ливого значення для подальшого державо-
творчого поступу України набуває осмис-
лення власного історичного досвіду право-
вого регулювання соціально-культурного 
розвитку держави та окремих її регіонів у 
часи реалізації системних реформ та масш-
табних соціальних експериментів, якими 
були для України 1920-ті роки. Зважаючи 
на це, дослідження історії правового регу-
лювання соціально-культурного розвитку 
окремих регіонів Української СРР зі специ-
фічним національно-культурним обличчям, 
зокрема національних районів та сільрад, 
набуває нині особливої актуальності.

Стан дослідження проблеми
Слід зазначити, що питання історії на-

ціональних районів та сільрад в Україн-
ській РСР у 1920-1930-х рр. вже певною 
мірою досліджувалися вітчизняними та 
зарубіжними науковцями, насамперед іс-
ториками: О.В. Антонюк, О.Ю. Борисьо-
нок, Я.В. Верменич, Л.В. Гуцало, Г.Г. Єфі-
менком, М.А. Журбою, М.Є. Козиревою, 
Л.М. Новохатьком, В.С. Орлянським, 
О.О. Рафальським, Л.Д. Якубовою та ін. 
Водночас проблеми правового регулювання 
соціально-культурного розвитку національ-
них районів та сільрад у Радянській Україні 

Постановка проблеми
Важливою та невід’ємною частиною 

життя кожної людини та суспільства за-
галом є соціально-культурна сфера. Вона 
концентрує у собі та зберігає соціальний до-
свід багатьох поколінь, накопичує, розвиває 
та передає системоутворюючі знання про 
світ, формує певне світосприйняття та сві-
торозуміння різних соціальних та етнічних 
спільнот тощо. По суті, людина стає членом 
суспільства в міру засвоєння знань, мови, 
цінностей, норм, звичаїв, традицій свого на-
роду та людства в цілому. А тому сьогодні, 
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у 1920-1930-х рр. аналізувалися науковцями 
меншою мірою, а відтак потребують систем-
ного наукового осмислення.

Мета і завдання дослідження
Метою статті є аналіз особливостей про-

цесу правового регулювання соціально-
культурного розвитку національних райо-
нів та сільрад в Української СРР у 1920-х рр.

Виклад основного матеріалу
Згідно із даними Всесоюзного пере-

пису населення 17 грудня 1926 р. загаль-
на чисельність населення Української СРР 
складала 29 018187 осіб, з них росіян на-
раховувалося 2 677 166 (9,23 %), євреїв – 
1 574 391 (5,43 %), поляків – 476 435 (1,64 %), 
німців – 393 924 (1,36 %), молдаван – 
257 794 (0,89 %), греків – 104 666 (0,36 %), 
болгар – 92 078 (0,32 %), білорусів – 
75 842 (0,26 %), татар – 22 281 (0,08 %), чехів – 
16 091 (0,06 %), циган – 13 578 (0,05 %), вірмен 
– 10 631 (0,04 %), інших – 84 450 (0,29 %), а 
загалом – 5 799 327 (19,98 %) осіб неукра-
їнської людності [1, C.38-41]. Таким чи-
ном, національні меншини складали майже 
п’яту частину населення республіки. При 
цьому представники російської та єврей-
ської меншин були переважно міськими 
жителями. Натомість, представники бол-
гарської (96,1 %), грецької (86,7 %), німець-
кої (93,5 %) та інших національних меншин 
мешкали зазвичай великими компактними 
масами у сільській місцевості, складаючи 
подекуди більшість населення окремих міс-
цевостей України. Так, зокрема, на початку 
ХХ ст. на українських теренах нараховува-
лося 25 волостей із переважаючим німець-
ким населенням, так званих «німецьких во-
лостей» [2, C.199]. Крім того, існували також 
волості із домінуючим болгарським, грець-
ким, молдавським, польським, чеським та 
іншим населенням.
Слід зазначити, що за часів Російської 

імперії представники різних національних 
меншин мали неоднаковий правовий статус. 
Одні народи зазнавали суттєвих суспільно-
політичних, соціально-економічних та куль-
турно-національних утисків (наприклад, 
запровадження так званої «смуги осілості» 
стосовно єврейського населення, реалізація 

політики русифікації щодо українців тощо), 
а інші отримали певні правові гарантії щодо 
вільного розвитку своєї національної куль-
тури, традиційного способу ведення госпо-
дарства тощо (зокрема, болгарські, грецькі, 
німецькі колоністи та ін.). Водночас неодна-
кові соціально-правові умови буття націо-
нальних меншин значною мірою визнача-
ли різний рівень соціально-культурного та 
соціально-економічного розвитку окремих 
національних спільнот, особливості їх ви-
робничої спеціалізації, соціальної структу-
ри, загальноосвітнього рівня тощо. Усе це 
спонукало радянське партійно-державне 
керівництво до запровадження нової націо-
нальної політики, покликаної зрівняти полі-
тико-правове, соціально-економічне та соці-
ально-культурне становище представників 
різних національних спільнот, що, на думку 
більшовиків, повинно було б призвести до 
гармонізації міжнаціональних відносин у 
радянській державі.
Правові гарантії забезпечення соціаль-

ної та національної рівності в Радянській 
Україні було закріплено на конституційно-
му рівні. Так, у прийнятій у 1919 р. Консти-
туції Української СРР йшлося про намаган-
ня рішуче порвати з минулим та знищити 
разом з поділом суспільства на класи також 
і національний гніт, і національну ворожне-
чу (ст.4). Водночас в Основному законі на-
голошувалося, що УСРР за всіма трудящи-
ми, незалежно від їх расової і національної 
приналежності, визнавалися рівні права 
та гарантувалося недопущення будь-яких 
привілеїв або переваг на цій підставі, а та-
кож будь-яке пригнічення національних 
меншин або обмеження їх рівноправнос-
ті (ст.32) [3]. 
Розвиваючи проголошені конституційні 

положення, уряд Радянської України відра-
зу законодавчо закріпив рівноправний ста-
тус мов у республіці. Так, 10 березня 1919 р. 
Народний комісаріат освіти УСРР прийняв 
постанову «Про відміну державної мови й 
оголошення всіх мов рівноправними». У по-
станові, зокрема, зазначалося: «Рахуючись зі 
скасуванням державної мови як такої і ого-
лошенням усіх місцевих мов рівноправни-
ми, нарком освіти надає право населенню 
на місцях визначати мову, якою повинно 
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провадитися викладання у школах. При 
цьому повинні бути забезпечені інтереси 
всіх національних груп України». Водночас 
постановою передбачалося запровадження 
в усіх навчальних закладах обов’язкового 
вивчення однієї із місцевих мов. Зокрема, 
«у школах з викладанням російською мовою 
повинна вивчатися або українська мова, або 
польська, або єврейська. В районах, заселе-
них німецькими, чеськими та інших націо-
нальностей колоністами – німецька, чеська, 
або інші мови за вибором самих учнів або 
їх батьків» [4, C.110-111]. Отже, на переко-
нання радянських керманичів, національна 
рівність населення у соціально--культурній 
сфері забезпечувалася насамперед шляхом 
формального скасування державної мови, 
наданням дозволу громадянам на вільний 
вибір мови навчання та спілкування, а та-
кож забезпеченням умов щодо вивчення 
ними другої мови за власним вибором.
Згодом право на навчання рідною мо-

вою згодом було закріплено у прийнятому в 
листопаді 1922 р. Кодексі законів про народ-
ну освіту УСРР. Так, у ст.23 цього Кодексу 
проголошувалося: «Виходячи з права наці-
ональних меншостей на культурне самовиз-
начення і рішуче відкидаючи всяку штучну 
українізацію, як і русифікацію, Українська 
Соціалістична Радянська Республіка через 
Народний комісаріат освіти та його місцеві 
органи забезпечують людності всіх націй і 
національних меншостей, що Україну за-
люднюють виховання й навчання їхньою 
рідною мовою» [5].
Разом з тим на практиці національна 

політика більшовиків призводила до посту-
пового звуження сфери вжитку як україн-
ської мови, так і мов національних меншин. 
Адже на етапі утвердження радянської вла-
ди загальновживаною мовою політичного 
життя та офіційного спілкування в Україні 
була російська мова. Мова, якою переваж-
но розмовляв пролетаріат. Більше того, на 
початку 1920-х рр. досить популярною у 
середовищі партійно-державної еліти була 
сумнозвісна «теорія боротьби двох культур». 
Її теоретико-ідеологічне обґрунтування на-
дав другий секретар ЦК КП(б)У Д.З. Ле-
бідь. Провідною ідеєю цієї теорії було те, що 
«культура села» є більш відсталою та пере-

шкоджає розвитку передової та прогресив-
ної «пролетарської культури». Ідеолог цієї 
теорії наголошував, що в Україні «неминуча 
боротьба двох культур, культури міста – це 
російська культура і села – українська куль-
тура» [6, C.1]. Відповідно допомагати розви-
тку «сільської культури» та сприяти розви-
тку мовам, якими переважно спілкувалося 
сільське населення, зокрема й більшість 
представників національних меншин, для 
значної частини партійної еліти означало 
шкодити справі пролетарської революції.
Слід зазначити, що «теорія боротьби 

двох культур» повністю поділялася вищим 
партійним керівництвом Союзу РСР. Так, 
виступаючи у квітні 1923 р. на ХІІ з’їзді 
РКП(б) генеральний секретар ЦК РКП(б) 
Й.В. Сталін наголошував: «Справа в тому, 
що на Україні боротьба йде між двома куль-
турами: російською й українською ... Міська 
культура вища – вона російська. Що стосу-
ється сільської культури, то там сам чорт не 
розбере, яка у них мова. Тому, якщо ви бу-
дете висувати культуру українську, місцеву, 
це означатиме створити такі обставини, за 
яких міська культура, більш висока, повинна 
підкоритися сільській, нижчій» [7, C.160]. 
Щоправда, згодом, зважаючи на відверто 
шовіністичний характер «теорії боротьби 
двох культур», партійно-державному керів-
ництву довелося офіційно засудити цю тео-
рію. Проте і надалі, упродовж всього пері-
оду існування Радянської держави, мова та 
культура російського народу залишали за 
собою статус «перших серед рівних» та за 
активного сприяння партійно-державного 
апарату успішно витісняли з усіх сфер сус-
пільного життя мови та культури інших на-
родів СРСР.
Водночас реалізація права національних 

меншин на навчання рідною мовою зустрі-
чалася й з іншими перешкодами. Адже до 
революції більшість національних навчаль-
них закладів функціонувало за рахунок 
приватної ініціативи представників націо-
нальних меншин, а також зусиль релігійних 
громад. Втім, ліквідація інституту приватної 
власності в Радянській державі підірвала 
економічну основу приватної ініціативи, зо-
крема й у сфері освітньої діяльності. Біль-
ше того, відповідно до приписів постанови 
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Наркомату освіти «Про школи національ-
них меншин» усі національні навчальні за-
клади оголошувалися державними, на які 
поширювалось Положення про єдину тру-
дову школу [2, C.228]. Тепер благодійницькі 
організації та приватні особи відсторонюва-
лися від організації та управління закладами 
освіти, які переходили до виключної компе-
тенції державних інституцій. Так, зокрема, 
влітку 1920 р. на баланс повітового відділу 
народної освіти було прийнято всі німецькі 
школи Одеського повіту (70 шкіл і 170 вчи-
телів), у тому числі й приватні німецькі гім-
назії у Вормсі, Ландау і Карлсрує [8, C.274-
275].
Разом з тим негативний вплив на розви-

ток освіти рідною мовою для представників 
національних меншин мав також декрет 
Раднаркому РСФРР від 2 лютого 1918 р. 
«Про відокремлення церкви від держави і 
школи від церкви», який майже у незмінно-
му вигляді було рецепійовано в УСРР поста-
новою Тимчасового робітничо-селянсько-
го уряду України від 22 січня 1919 р. [9]. 
Згодом основні положення цього декрету 
дістали закріплення на конституційному 
рівні (ст.23) [3]. Відсторонення церкви від 
діяльності певної частини національних на-
вчальних закладів, культурно-освітніх уста-
нов, сирітських притулків тощо негативно 
вплинуло на їх подальше існування. Адже 
для багатьох національних меншин саме 
церква була джерелом їх духовного життя, 
що допомагало зберегти національне облич-
чя та протистояти асиміляційним процесам. 
Відтак, саме інститути церкви зазвичай іні-
ціювали, акумулювали та виступали провід-
ником громадських ініціатив національних 
меншин у сфері національної освіти, культу-
ри та благодійності.
Водночас негативний вплив на соціаль-

но-культурний розвиток у місцях компак-
тного проживання національних меншин 
спричинила реалізація адміністративно-те-
риторіальної реформи 1923 р., внаслідок 
якої в республіці було ліквідовано всі колиш-
ні волості та повіти, а натомість утворено ра-
йони та округи. Реформа здійснювалася за 
чітко визначеними кількісними критеріями 
та зазвичай без належного урахування істо-
ричних, національних та економічних осо-

бливостей життя місцевого населення. Так, 
аналізуючи ситуацію, яка склалася внаслідок 
цієї реформи, центральне бюро німецьких 
секцій при ЦК КП(б)У вказувало, що «необ-
хідно відмітити надзвичайно націоналістич-
ну тенденцію проведення районування в 
Україні. Колишні німецькі волості розчле-
новуються на декілька частин, не дивлячись 
на те, що вони становлять певне економічне 
ціле. Такі заходи, безумовно, не сприяють 
розв’язанню національного питання. Коло-
ністи ще більше відособляються та недовіра 
до радвлади зростає» [10, C.42-43].
Слід зазначити, що реалізація цієї рефор-

ми порушила традиційні зв’язки між грома-
дами національних меншин, що раніше пе-
реважно об’єднувалися в однонаціональні 
волості, у межах яких функціонувала досить 
розвинута сфера громадського життя. Зо-
крема, в національних волостях на кошти 
громади утримувались національні навчаль-
ні заклади, сиротинці, лікарні, будинки для 
інвалідів та немічних, пожежні дружини, 
функціонували каси взаємодопомоги тощо. 
Внаслідок адміністративно-територіальної 
реформи ці відносно однорідні за національ-
ною ознакою волості були роздроблені, а їх 
населені пункти увійшли до складу районів, 
в яких нацменшини складали вже меншість 
населення. Таким чином, запровадження 
адміністративно-територіальної реформи 
призвело до реорганізації навчальних, ліку-
вальних та благодійницьких закладів наці-
ональних меншин та пристосуванням їх до 
потреб найбідніших селян (переважно укра-
їнських та російських). Більшість цих закла-
дів, внаслідок відсутності фінансування або 
конфіскації майна, взагалі припинила своє 
існування.

 Характерно, що адміністративні центри 
нових територіальних одиниць зазвичай пе-
реводилися до населених пунктів з україн-
ським або російським населенням. Відповід-
но, працівники сільрад та районних органів 
влади, до складу яких увійшли села націо-
нальних меншин, зазвичай не знали мови 
меншин, особливостей їх побуту й життя, а 
іноді навіть свідомо ігнорували національно-
культурні, релігійні та інші потреби інозем-
них колоністів. Так, у повідомленні НКВС 
УСРР від 22 грудня 1923 р. «Про політичне 
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становище в німецьких колоніях Варварів-
ського району Миколаївської округи» від-
верто вказувалося, що прикріплення цих 
колоній до сільрад із переважаючим росій-
ським населенням призводило до спалахів 
міжнаціональної ворожнечі, що виникали 
на мовному ґрунті, а також через землево-
лодіння [10, C.27]. Більше того, у деяких гу-
берніях, зокрема, в Одеській, Чернігівській, 
Катеринославській та інших, мали місце ви-
падки заборони німецьким колоністам офі-
ційного вживання рідної мови [2, C.200]. 
Отже, незважаючи на проголошену та за-
кріплену на конституційному рівні націо-
нальну рівноправність, мови національних 
меншин на початку 1920-х рр. були майже 
витіснені із сфери офіційного вжитку.
Слід зазначити, що реалізація вищеза-

значеної національної політики радянської 
влади спричинила на початку 1920-х рр. 
масовий еміграційний рух у середовищі 
національних меншин. Так, лише за ре-
патріаційними угодами Української СРР з 
Естонією, Латвією, Литвою, Німеччиною, 
Польщею, Чехословаччиною та іншими 
державами Україну покинули десятки тисяч 
естонців, латишів, литовців, німців, поляків, 
словаків, чехів та представників інших на-
ціональностей. Водночас значна кількість 
представників національних меншин Укра-
їни висловлювала бажання щодо еміграції 
в інші держави та частини світу, зокрема, 
США, Канаду, Палестину та ін. Так, у до-
повідній записці Центральної комісії націо-
нальних меншин зазначалося, що «з 1922 по 
1924 р. спостерігалося серед німців-колоніс-
тів України велике прагнення до еміграції в 
Америку (Канаду). Загальне число тих, що 
емігрував, досягло 8 000, не рахуючи дітей; 
заяв же про бажання емігрувати було біля 
20 000» [11, C.118]. Значного поширення 
еміграційний рух набув також у середовищі 
єврейського населення, грецького та ін. 
Усвідомивши негативні наслідки реалі-

зації власної національної політики радян-
ське партійно-державне керівництво зму-
шене було дещо скорегувати її. Насамперед 
зміни стосувалися адміністративно-терито-
ріальної організації органів влади у місцях 
компактного проживання національних 
меншин. Так, одним із дієвих засобів про-

тидії еміграційним настроям представників 
національних меншин радянське керівни-
цтво вважало створення національних ра-
йонів та сільрад. 
Про можливість виділення в Україн-

ській СРР національних районів та сіль-
рад йшлося вже у постанові ВУЦВК та 
РНК УСРР від 1 серпня 1923 р. «Про заходи 
забезпечення рівноправності мов і сприян-
ня розвитку української мови». Так, у поста-
нові зазначалося, що в адміністративно-те-
риторіальних одиницях, більшість населен-
ня яких складають національні меншини, 
органи влади повинні користуватися мовою 
більшості населення (ст.6) [12]. Щоправда, 
як зазначалося вище, внаслідок реформи 
1923 р. таких адміністративно-територіаль-
них одиниць в Україні не залишилося.
Слід зазначити, що на початковому етапі 

організація національних районів та сіль-
рад здійснювалася не системно та на підста-
ві індивідуальних правових актів. Так, уже 
11 червня 1924 р. було прийнято постанову 
ВУЦВК та РНК УСРР «Про виділ районів 
Катеринославщини з переважаючою ні-
мецькою людністю», відповідно до якої пе-
редбачалося встановити нові адміністратив-
ні межі деяких районів Катеринославщини, 
з тим щоб розмежувати місця компактного 
проживання російської та німецької мен-
шин. Внаслідок цього в межах Бердянської 
округи було сформовано Молочанський 
(Гольдштадський) район, у складі колиш-
ніх Богданівської та Молочанської волостей, 
з переважаючим німецьким населенням. 
Крім того, в межах Мелітопольської окру-
ги було виокремлено Пришибський район, 
у складі колишньої однойменної німецької 
волості [13].
Водночас правову основу процесу фор-

мування національних адміністративно-
територіальних одиниць було закладено у 
затвердженому ВУЦВК «Положенні про 
сільські ради» від 12 жовтня 1924 р., в яко-
му дозволялося утворювати (за згодою губ-
виконкому) національні сільради з меншою 
ніж 1 тис. осіб кількістю населення [14]. 
Наступним кроком у правовому регламен-
туванні процесу формування національних 
районів та сільрад було ухвалення ВУЦВК 
постанови «Про низове районування» від 
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19 лютого 1925 р., у якій на законодавчому 
рівні було знижено норму кількості населен-
ня, необхідної для створення національних 
адміністративно-територіальних одиниць, у 
порівнянні із звичайними районами та сіль-
радами. Так, для утворення національних 
сільрад нормативні показники знижувалися 
з 1000 жителів до 500, а для національних 
районів – з 25 000 жителів до 10 000 [15].
Формування вищезазначеної норма-

тивно-правової бази сприяло швидкому 
розгортанню в Українській СРР мережі на-
ціональних районів та сільрад. Так, лише 
упродовж 1924-1926 рр. було створено п’ять 
німецьких, два болгарські, один польський 
райони, а також десятки національних сіль-
рад. 
Загалом, внаслідок проведеного націо-

нального адміністративно-територіального 
реформування, в Україні на початку 1930-х 
рр. існувало вже 26 національних районів 
(9 російських, 7 німецьких, 4 болгарських, 
3 грецьких, 2 єврейських та 1 польський), 
близько 100 національних селищних рад та 
понад 1000 національних сільрад [16, C.41-
58]. Водночас, зважаючи на зовнішньопо-
літичний фактор (так зване «Бессарабське 
питання»), у складі Української СРР було 
утворено Автономну Молдавську СРР, що 
включала в себе 11 адміністративно-тери-
торіальних районів. Внаслідок цього біль-
шість представників національних меншин 
стала проживати саме в межах відповідних 
національних районів та сільрад, зокре-
ма: греків – 95,5 %, болгар – 74,9 %, чехів 
– 69,6 %, німців – 58,5 %, поляків – 49,8 %, 
росіян – 31,8 %, євреїв – 25 % [10, C.101]. 
Практику виділення національних адміні-
стративно-територіальних одиниць у складі 
України було закріплено навіть на конститу-
ційному рівні. Так, у ст.19 Конституції УСРР 
1929 р. вказувалося, що з метою кращого за-
безпечення інтересів національних меншос-
тей, які становили в тій чи іншій місцевості 
більшість населення, на території Україн-
ської СРР створюються національні адміні-
стративно-територіальні одиниці [17] .
Разом з тим проблему використання 

мов у національних районах та сільрадах у 
листопаді 1925 р. було врегульовано спеці-
альною постановою ВУЦВК та РНК УСРР 

«Про мову зносин органів влади і діловод-
ства в адміністративно-територіальних оди-
ницях, утворених за національною озна-
кою». У ній, зокрема, органи державної 
влади в національних районах та сільрадах 
зобов’язувались проводити всі свої офіційні 
заходи мовою більшості населення, а гро-
мадянам гарантувалось право на викорис-
тання рідної мови у спілкування з держав-
ними установами (ст.1). З метою належного 
забезпечення цього права усе діловодство 
органів влади, утворених за національною 
ознакою, мало провадиться мовою націо-
нальності, що становить більшість людності 
у цій місцевості (ст.3). Зважаючи на це, усі 
співробітники органів влади в адміністра-
тивно-територіальних одиницях, утворених 
за національною ознакою, а також технічні 
співробітники, поруч із українською мовою, 
повинні були оволодіти мовою національ-
ності, що становить більшість на терито-
рії цього національного району чи сільра-
ди (ст.2). Крім того, у постанові спеціально 
наголошувалося, що «усі документи публіч-
но-правового характеру (посвідчення особи, 
свідоцтва про освіту, виписки з актів грома-
дянського стану та інш.)» (ст.6), а також пе-
чатки установ (ст.8) повинні виготовлятися 
як українською мовою, так і мовою більшос-
ті населення даної адміністративно-терито-
ріальної одиниці. Цими ж двома мовами в 
національних районах та сільрадах належа-
ло оголошувати всі «обов’язкові постанови» 
органів влади (ст.7) [18, C.126-127].
Більше того, право на використання рід-

ної мови у спілкуванні з органами держав-
ної влади закріплювалось і на конституцій-
ному рівні. Так, у ст.20 Конституції УСРР 
1929 р. проголошувалось: «Мови всіх націо-
нальностей, що живуть на території Україн-
ської соціалістичної радянської республіки, 
рівноправні, й кожному громадянинові, не-
залежно від його національної приналеж-
ності, забезпечується цілковиту можливість 
в його зносинах з державними органами 
і у зносинах державних органів з ним, у 
всіх прилюдних виступах, а також у всьо-
му громадянському житті – вживати рідної 
мови» [17]. Таким чином, у всіх утворених 
національних адміністративно-територіаль-
них одиницях держава гарантувала та за-
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конодавчо забезпечила право громадян на 
використання рідної мови як у спілкуванні 
з органами державної влади, так і у громад-
ському житті.
Слід зазначити, що тепер мовою біль-

шості населення в національних районах та 
сільрадах зобов’язувались спілкуватися не 
лише представники рад та виконавчих комі-
тетів національних адміністративно-терито-
ріальних одиниць, але й представники ор-
ганів юстиції, зокрема народних судів, про-
куратури, правоохоронних органів тощо. 
Так, за даними ВУЦВК, на початку 1930-х 
рр. укомплектованість штатів міліції у націо-
нальних районах працівниками відповідної 
національності була доволі високою, зокре-
ма, російські та грецькі села міліція обслуго-
вувала виключно рідною мовою, єврейські 
– на 88 %, польські – на 80 %, болгарські – на 
75 %, німецькі – на 62,5 % [19, C.50].
Разом з тим для обслуговування населен-

ня національних районів та сільрад створю-
валися спеціальні національні камери на-
родного суду, що провадили судочинство 
мовами відповідних національних меншин. 
Зокрема, право на утворення особливих на-
ціональних камер народного суду для об-
слуговування національних меншин рідною 
мовою було закріплено у ст.31 Положення 
про судоустрій УСРР 1929 р. Водночас для 
забезпечення мовних прав представників 
національних меншин у подальшому судо-
вому процесі цим же Положенням передба-
чався також інститут штатних перекладачів 
при окружних судах (апеляційна інстанція) 
(ст.235) та позаштатних перекладачів на 
всіх рівнях радянського суду (ст.236) [20]. 
Крім того, створення національних камер 
народного суду було передбачено відпо-
відними статтями Кримінально-процесу-
ального кодексу УСРР 1927 р. (ст.23) [21] 
та Цивільно-процесуального кодексу УСРР 
1929 р. (ст.11) [22]. Загалом на початок 
1929 р. в Українській СРР було утворено 85 
нацкамер нарсудів (37 з судочинством єв-
рейською мовою, 24 – російською мовою, 
10 – німецькою, 7 – польською, 4 – болгар-
ською, 2 – молдавською, 1 – грецькою) та 
11 нацкамер нарслідчих (6 камер з діловод-
ством російською мовою, 2 – німецькою, 2 – 
польською і 1 – єврейською) [23, C.3].

Слід зазначити, що утворення наці-
ональних районів та сільрад позитивно 
вплинуло також на активізацію національ-
но-культурного життя представників наці-
ональних меншин. Серед найважливіших 
досягнень у цій сфері було формування ме-
режі загальноосвітніх шкіл, закладів про-
фесійно-технічної, середньо-спеціальної та 
вищої освіти, організація культурно-масової 
роботи, видання літератури й періодики мо-
вами національних меншин. Так, наприкін-
ці 1920-х рр. за даними НКО УСРР, в Укра-
їні працювало вже 1539 шкіл з російською 
мовою викладання, 786 – єврейською, 628 
– німецькою, 381 – польською, 121 – молдав-
ською, 73 – болгарською, 16 – грецькою, 15 
– чеською, 10 – узбецькою, 8 – татарською, 
2 – ассирійською. Водночас відсоток учнів 
у національних школах відповідав питомій 
вазі майже всіх національних меншин серед 
усього населення республіки [24, C.44]. 
Разом з тим національні навчальні за-

клади не формувалися виключно за націо-
нальною ознакою. За бажанням у них могли 
навчатися учні будь-якої національності. 
Водночас в українських та національних 
школах могли існувати класи з іншими мо-
вами навчання. Так, наприклад, у німецькій 
школі міг існувати польський клас, а у ро-
сійській – єврейський. Більше того, з метою 
сприяння процесу утворення національних 
шкіл та національних класів у затвердже-
ному РНК УСРР «Положенні про шкільну 
мережу загального навчання» від 25 листо-
пада 1924 р. було спеціально знижено нор-
му кількості учнів на одного вчителя з 40 
до 20 дітей на одну національну академічну 
групу (ст.5) [25, C.8].
Поряд із національними школами в на-

ціональних адміністративно-територіаль-
них одиницях діяли хати-читальні, сільбуди 
та інші національні культурно-освітні уста-
нови. Наприклад, у 1930 р. в Україні було 
356 сільбудів та 304 хати-читальні, робота 
в яких проводилася мовами національних 
меншин [26, C.133]. Створивши розгалу-
жену мережу національних клубів, бібліо-
тек, сільбудів тощо, радянська влада змогла 
взяти під свій пильний контроль розвиток 
культурно-освітньої сфери в місцях компак-
тного проживання національних меншин та 
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проводити відповідну культурно-освітню ді-
яльність серед представників національних 
меншин, яка переважно зводилася до лік-
відації неписьменності, антирелігійної про-
паганди, поширення основ «політграмоти», 
роботи з жіноцтвом тощо.
З організацією національних районів та 

сільрад позитивні зрушення почали про-
стежуватися у зростанні періодичної літе-
ратури мовами національних меншин. Так, 
уже у 1927 р. кількість періодичних видань 
мовами національних меншин зросла з 3 до 
10 [27, C.4]. Водночас зростав і тираж цих 
видань. Ще більшими успіхи періодики мо-
вами національних меншин стали на почат-
ку 1930-х рр. Зокрема, на цей час із 30 рес-
публіканських газет 14 видавалися укра-
їнською мовою, 5 – єврейською, 3 – росій-
ською, стільки ж польською та німецькою,-
1 – болгарською та 1 – татарською [28, C.2]. 
Крім того, на виконання постанови ЦК КП(б)
У від 23 серпня 1930 р. «Про організацію ра-
йонних газет» в усіх національних районах 
з’явилися місцеві районні газети, що ви-
ходили рідною для більшості населення 
району мовою [29, C.2]. Поряд із газетами 
в Українській СРР видавалася також низка 
журналів мовами національних меншин.
Досить специфічною формою культур-

но-просвітницької діяльності у середовищі 
національних меншин була організація та 
проведення радіопередач рідною мовою. 
Зокрема, єврейською мовою радіомовлен-
ня здійснювалося у Києві, Харкові, Одесі, 
польською – в Києві, німецькою – в Одесі, 
польською, єврейською, латиською – у Дні-
пропетровську [30, C.55]. Радіотрансляція 
цих передач за можливості забезпечувалася 
у населених пунктах національних адміні-
стративно-територіальних одиниць.
Утворення національних районів та 

сільрад сприяло зростанню довіри націо-
нальних меншин до основних заходів ра-
дянського уряду в сфері національної по-
літики, що знайшло свій відбиток у прове-
денні виборчих кампаній та поступовому 
збільшенні представників національних 
меншин у сільрадах, районних і окружних 
виконавчих комітетах. Під час проведення 
виборчих кампанії в місцях компактного 
проживання національних меншин ство-

рювалися виборчі дільниці, що працюва-
ли рідною для меншин мовою, а до складу 
виборчих комісій вводилися місцеві пред-
ставники. Відповідно, усі виборчі матеріали 
(агітки, бюлетені тощо) друкувалися рідною 
для меншин мовою. Цією ж мовою прово-
дилися районні селянські конференції, жі-
ночі, молодіжні наради тощо. Як наголошу-
валося у резолюції І Всеукраїнської наради 
по роботі серед національних меншин (8-11 
січня 1927 р.), що створення національних 
адміністративних одиниць привело до ма-
сового залучення трудящих у радянське бу-
дівництво, сприяло розвитку їх господарчої 
і культурної ініціативи [31, C.29].

Висновки
Таким чином, у процесі правового ре-

гулювання соціально-культурного розви-
тку національних районів та сільрад Укра-
їнської СРР упродовж 1920-х рр. можна 
визначити кілька етапів, що мали свої осо-
бливості. На першому етапі, що тривав до 
початку 1920-х рр. включно, сутність наці-
ональної політики радянської держави та 
правового регулювання міжнаціональних 
відносин зводилась до формального зрів-
няння у правах представників різних наро-
дів та гарантування цієї рівності на вищому 
законодавчому рівні. При цьому будь-які 
особливості суспільно-політичного, соціаль-
но-економічного та культурно-національно-
го розвитку національних спільнот України 
не бралися до уваги. Як наслідок, практи-
ка формальної рівності призводила до не-
уважного ставлення радянської держави до 
проблем соціально-культурного розвитку 
національних меншин, неврахування спе-
цифіки їх господарсько-виробничої спеціа-
лізації, традиційного укладу громадського 
життя тощо, що неминуче позначалося на 
рівні довіри та підтримки основних захо-
дів радянської влади представниками наці-
ональних меншин. Разом з тим на другому 
етапі, що тривав із середини 1920-х рр. до 
початку 1930-х рр., національна політика 
радянської влади та правове регулювання 
соціально-культурного розвитку у місцях 
компактного проживання національних 
меншин зазнали істотних змін. У цей період 
соціально-культурний розвиток національ-
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ним меншин набув більш чіткої правової 
регламентації. Насамперед, було сформова-
но належну нормативно-правову базу для 
створення національних районів та сільрад, 
у яких органи державної влади (представ-
ники рад та виконкомів, судді та правоохо-
ронці) функціонували мовою більшості на-
селення, належно забезпечуючи реалізацію 
конституційного права представників наці-
ональних меншин на використання рідної 
мови у державному та громадському житті. 
Водночас усі навчальні заклади, культурно-
освітні установи, заклади охорони здоров’я 
та більшість підприємств у національних 
адміністративно-територіальних одиницях 
також долучалися до гарантування реаліза-
ції мовних прав національних меншин. Все 
це зрештою сприяло соціально-культурному 
розвитку національних меншин, підвищен-
ню рівня їх політичної активності та куль-
тури, подоланню напруги у сфері міжнаціо-
нальних відносин. 
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Kuzmenko Natalia Oleksiivna
PECULIARITIES OF LEGAL 

REGULATION OF SOCIO-CULTURAL 
DEVELOPMENT OF NATIONAL 

DISTRICTS AND VILLAGE COUNCILS OF 
THE UKRAINIAN SSR IN THE 1920S
The article considers the peculiarities of the 

legal regulation of socio-cultural development 
of national districts and village councils of the 
Ukrainian SSR during the 1920s.

It was established that the legal regula-
tion of socio-cultural development in places of 
compact residence of national minorities dur-
ing the 1920s. had different tendencies and 
unetermed intensity of implementation. At the 
stage of establishment of Soviet power, the es-
sence of legal regulation of international rela-
tions was mainly down to a formal equalization 
in the rights of representatives of different na-
tionalities. At the same time, the peculiarities 
of socio-political, socio-economic and cultural 
and national development of national commu-
nities were not taken into account. The practice 
of formal equality led to a gradual narrowing 
of the sphere of use of languages of national 
minorities, non-entry of problems of socio-
cultural development of nationalities, specifi cs 
of their economic and industrial specialization, 
traditional way of public life and more. 

It has been proven that since the mid-1920s. 
regulation of socio-cultural development in 
places of compact residence of national minori-
ties has become clearer legal regulation. First 
of all, a proper legal framework was formed 
for the creation of national districts and village 
councils, in which public authorities (councils, 
executive committees, courts, law enforcement 
agencies) functioned in the language of the ma-
jority of the population, ensuring the realiza-
tion of the constitutional right of representa-
tives of national minorities to use their native 
language in public and public life. At the same 
time, all educational institutions, cultural and 
educational institutions, health care institu-
tions and most enterprises in national admin-
istrative-territorial units were also involved in 
ensuring the realization of the linguistic rights 
of national minorities.

It is justifi ed that taking into account the 
specifi cs of the development of certain national 
minorities in the process of legal regulation 
contributed to the socio-cultural development 
of minorities, increasing the level of their politi-
cal activity and culture, overcoming tension in 
the sphere of international relations. 

Key words: socio-cultural development, le-
gal regulation, the right to use the native lan-
guage, national districts and village councils, 
national minorities
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ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ ÇÀ ÎÁ²ÃÎÌ 
ÖÈÂ²ËÜÍÎ¯ ÂÎÃÍÅÏÀËÜÍÎ¯ ÇÁÐÎ¯ Â 

ÓÊÐÀ¯Í²

Зараз на розгляді у комітеті Верховної 
Ради України перебуває проєкт Закону Укра-
їни «Про обіг цивільної вогнепальної зброї 
та бойових припасів до неї». Наукова стат-
тя присвячена актуальній для України темі 
державного контролю за обігом цивільної 
вогнепальної зброї. Такий державний контр-
оль необхідний задля безпеки всіх громадян 
України, оскільки збільшення кількості осіб, 
які будуть власниками цивільної вогнепаль-
ної зброї, збільшує ризик неправомірного її 
застосування. З іншого боку, прийняття за-
конодавчого акта забезпечить можливість 
реалізації державними органами заходів, 
спрямованих на дотримання норм права 
власниками цивільної вогнепальної зброї.
У роботі державний контроль розгляда-

ється як одна із функцій державного управ-
ління, сутність якої полягає у перевірці 
діяльності підконтрольних суб’єктів на відпо-
відність законодавчим нормам. Враховуючи 
це та зміст понять «цивільна вогнепальна 
зброя» та «обіг зброї», визначений проєктом, 
ми сформулювали власне визначення «дер-
жавний контроль за обігом цивільної вогне-
пальної зброї». 
У статті наголошено, що суб’єктом та-

кого контролю є органи (посадові особи) На-
ціональної поліції України. Тому автором за-
пропоновано внести зміни до Закону України 
«Про Національну поліцію» та до відомчих 
нормативно-правових актів, визначивши 
контрольні повноваження поліцейських. Та-
кож запропоновано прийняти окремий на-
каз Міністерства внутрішніх справ України 
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«Про затвердження Положення про здій-
снення державного контролю за обігом ци-
вільної вогнепальної зброї».
Визначено, що державний контроль за 

обігом цивільної вогнепальної зброї відбува-
ється у формі перевірок.
З’ясовано, що за порушення правил обігу 

цивільної вогнепальної зброї винна особа несе 
кримінальну, адміністративну, дисциплі-
нарну та цивільно-правову відповідальність.
З’ясовано, що законопроєктом на особу, 

яка застосувала зброю, у випадку заподіяння 
тілесних ушкоджень покладено обов’язок здій-
снити виклик екстреної медичної допомоги, 
вжити заходів до охорони місця події та не-
гайно повідомити органам Національної по-
ліції про випадок застосування зброї. Автор 
робить висновок, що законодавець не передба-
чає відповідальності цієї особи за невиконан-
ня такого обов’язку. 
Тому автором запропоновано доповнити 

Кодекс України про адміністративні право-
порушення новою статтею 190-1 «Неповідо-
млення про випадок застосування зброї». 
Ключові слова: контроль, обіг зброї, ци-

вільна вогнепальна зброя, поліція, адміні-
стративна відповідальність. 

Актуальність теми
Актуальність обраної тематики дослі-

дження обґрунтована законодавчими нове-
лами у сфері обігу цивільної вогнепальної 
зброї, а саме – розробкою, опрацюванням 
та у подальшому прийняттям з метою за-
провадження у суспільне життя України 
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проєкту Закону України «Про обіг цивіль-
ної вогнепальної зброї та бойових припасів 
до неї» [1]. Поки триває обговорення цього 
проєкту маємо можливість висловити влас-
ну позицію щодо удосконалення окремих 
його положень, зокрема щодо удосконален-
ня такої важливої процедури, як здійснення 
державного контролю за обігом цивільної 
вогнепальної зброї в Україні. 
Актуальність обраного напрямку дослі-

дження доводять і статистичні дані. Так, 
Офіс Генерального Прокурора України офі-
ційно повідомляє, що в січні-червні 2020 
року порушено 3519 кримінальних прова-
джень за статтею 263 Кримінального кодексу 
України (носіння, зберігання, придбання чи 
збут вогнепальної зброї (крім гладкостволь-
ної мисливської), бойових припасів, вибухо-
вих речовин/пристроїв без передбаченого 
законом дозволу [2]). Крім того, 331 кримі-
нальне правопорушення було кваліфіковано 
як теракт, а у 296 випадках самостійне кримі-
нальне правопорушення супроводжувалось 
ще й використанням зброї та боєприпасів [3]. 
Тобто кількість зазначених правопорушень 
за шість місяців поточного року підтверджує 
необхідність залучення додаткових сил та за-
собів для вирішення проблеми незаконного 
обігу цивільної вогнепальної зброї в Україні.

Постановка проблеми
Ця наукова стаття присвячена саме дер-

жавному контролю за обігом цивільної вог-
непальної зброї, хоча її легалізація також 
видається достатньо дискусійним питанням. 
Зазначений нами вид державного контро-
лю необхідний задля безпеки всіх громадян 
України, оскільки збільшення кількості осіб, 
які будуть власниками цивільної вогнепаль-
ної зброї, збільшує ризик неправомірного її 
застосування. З іншого боку прийняття за-
конодавчого акту забезпечить можливість 
реалізації державними органами заходів, 
спрямованих на дотримання норм права 
власниками цивільної вогнепальної зброї.
Також слід наголосити, що одним із за-

декларованих кроків Стратегії розвитку 
системи Міністерства внутрішніх справ 
України до 2020 року є саме удосконален-
ня законодавчих механізмів регулювання і 
контролю за обігом і використанням зброї 

та вибухонебезпечних речовин [4]. І саме на 
органи Міністерства внутрішніх справ Укра-
їни та Національної поліції покладається 
обов’язок здійснення державного контролю 
за обігом вказаного виду зброї відповідно до 
аналізованого нами проєкту [1].

Аналіз публікацій, у яких започаткова-
но розв’язання цієї проблеми

Питання застосування зброї в Україні за-
вжди були предметом досліджень багатьох 
учених-адміністративістів. Зокрема, питан-
ня застосування поліцейськими вогнепаль-
ної зброї вивчали такі вітчизняні науковці, 
як П.П.Андрушко, О. М. Бандурка, Ю.В. Ба-
улін, В.П. Віденко, М. І. Єропкін, М.Е. Єфі-
мов, А.Т. Комзюк, А.В. Корінець, Н.Т. Куц, 
В.Д.Поливанюк, Л.Л. Попов, А.О. Терещук, 
І.С. Тишкевич, М.П. Федоров, О.С. Фролов, 
Л.Г. Чистоклетов та інші. 
Окремі питання застосування вогнепаль-

ної зброї досліджувалися і зарубіжними вче-
ними (Б. Перроу та Б. Фаррелл, (B. Perrou & 
B. Farrell), Е. Дж. Пініцотто (A. J. Pinizzotto), 
І. М. Уразалін, М. Ш. Шайдуллін та іншими).
Крім того, теоретичні засади сутності та 

змісту державного контролю, а також його 
відмінності від нагляду в контексті держав-
ного управління вивчали такі науковці, як 
В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко, Д.М. Бах-
рах, В.М. Гаращук, І.П. Голосніченко, 
Є.В. Додін, С.В. Ківалов, Р.А. Калюжний, 
Л.В. Коваль, В.В. Копєйчиков, Л.Т. Кривен-
ко, Є.Б. Кубко, В.Ф. Опришко, Ю.С. Шем-
шученко, Х.П. Ярмакі та інші.
З урахуванням того, що тема статті ви-

світлює положення законопроєкту 2020 
року, то подібного наукового доробку в 
українській науці не було. 

Мета написання даної наукової статті 
– з’ясувати особливості здійснення держав-
ного контролю за обігом цивільної вогне-
пальної зброї в Україні та надати пропозиції 
щодо його удосконалення.

Виклад основного матеріалу
З метою встановлення сутності держав-

ного контролю за обігом цивільної вогне-
пальної зброї пропонуємо з’ясувати зміст 
означеного нами поняття.
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Звертаючись до тлумачних словників 
української мови, можна побачити законо-
мірність вираження змісту поняття «конт-
роль» через перевірку, облік діяльності ко-
го-небудь, чого-небудь, нагляд за кимось, 
чимось [5]. Тобто контроль виражається у 
формі таких дій, як перевірка, а також від-
бувається ототожнення таких понять, як 
«контроль» та «нагляд». Проте наукові по-
гляди не такі однозначні у цьому питанні, 
а дискусії з приводу тотожності та змінності 
контролю та нагляду відбуваються і доте-
пер. 
Не вступаючи у детальну наукову дис-

кусію з приводу теоретичного змісту таких 
понять, як «контроль», «державний конт-
роль», висловлено власне ставлення до да-
ного явища у контексті досліджуваного пи-
тання. Наша позиція у цій науковій роботі 
полягає у тому, що контроль є невід’ємною 
частиною державного управління, тому 
нами державний контроль розглядається 
як одна із функцій державного управління. 
Сутність державного контролю в такому ви-
падку полягає в аналізі діяльності підконтр-
ольних суб’єктів на відповідність законодав-
чим нормам.

Державним контроль вважається тому, 
що здійснюється державними органами. У на-
шому випадку суб’єктами державного контр-
олю є уповноважені органи (посадові особи) 
Національної поліції України. Позиція щодо 
визначення суб’єктів державного контролю 
за обігом цивільної вогнепальної зброї кон-
кретно висловлена у статті 44 проєкту Зако-
ну України «Про обіг цивільної вогнепальної 
зброї та бойових припасів до неї» [1].
Крім того, у статті 1 проєкту [1] чітко ви-

значені такі поняття, як «обіг зброї» та «ци-
вільна вогнепальна зброя», що надає кон-
кретне уявлення про обсяг контрольних по-
вноважень поліцейських у даному питанні.
Узагальнюючи викладене, під держав-

ним контролем за обігом цивільної вогне-
пальної зброї пропонуємо розуміти діяль-
ність уповноважених на те органів (посадо-
вих осіб) Національної поліції України щодо 
перевірки дотримання норм законодавства 
України фізичними та юридичними особа-
ми під час виробництва, продажу, обміну, 
дарування, передачі, придбання, колекці-

онування, експонування, спадкування, об-
ліку, зберігання, носіння, транспортування, 
транзиту, застосування, вилучення, утиліза-
ції вогнепальної зброї та бойових припасів, 
які не заборонені законом для цивільного 
обігу, які можуть перебувати у власності фі-
зичних осіб та юридичних осіб у порядку, 
визначеному законом. Дане визначення і 
пропонуємо закріпити на законодавчому 
рівні, доповнивши ним статтю 1 проєкту 
Закону України «Про обіг цивільної вогне-
пальної зброї та бойових припасів до неї».
З викладеного вище вбачається, що в 

структурі Національної поліції України 
має бути спеціально уповноважений орган 
(посадова особа), який здійснює такий вид 
контролю. На наш погляд, цілком очевид-
ним є те, що такими посадовцями мають 
бути поліцейські дозвільної системи, оскіль-
ки цивільна вогнепальна зброя цілком ло-
гічно має стати об’єктом дозвільної системи. 
Саме тому відповідний обсяг додаткових по-
вноважень слід покласти на таких осіб, за-
кріпивши їх зміст на загальнодержавному та 
відомчому рівнях.
Аналіз проєктів Законів України «Про 

обіг цивільної вогнепальної зброї та бойо-
вих припасів до неї» (реєстр. № 4335) [1] 
та «Про внесення змін до Кодексу України 
про адміністративні правопорушення та 
Кримінального кодексу України для реалі-
зації положень Закону України «Про обіг 
цивільної вогнепальної зброї та бойових 
припасів до неї» (реєстр. № 4336) [6] до-
зволяє зробити висновок про відсутність 
внесення змін до Закону України «Про На-
ціональну поліцію» у зв’язку із прийняттям 
вказаних проєктів.
Та ми все ж пропонуємо відобразити зга-

дані вище акценти щодо повноважень полі-
цейських на законодавчому рівні і внести 
зміни до пункту 21 статті 23 Закону України 
«Про Національну поліцію» [7], виклавши 
його у такій редакції: «Здійснює контроль 
за дотриманням фізичними та юридични-
ми особами спеціальних правил та порядку 
зберігання і використання цивільної вогне-
пальної зброї та боєприпасів до неї, спеці-
альних засобів індивідуального захисту та 
активної оборони, вибухових речовин і ма-
теріалів… » (далі по тексту). Також у пункті 
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22 цієї статті [7] пропонуємо перед словом 
«вогнепальної» додати слово «цивільної».
Крім того, на нашу думку, потребує ре-

дагування стаття 46 Закону України «Про 
Національну поліцію» [7]. Враховуючи 
збільшення кількості осіб, яким буде нада-
но право володіння та застосування цивіль-
ної вогнепальної зброї в Україні, вважаємо, 
що можна спрогнозувати збільшення кіль-
кості правопорушень, пов’язаних із її не-
правомірним застосуванням. Вирішувати 
конфліктні ситуації на місця події, а також 
припиняти та документувати такі правопо-
рушення будуть поліцейські, повноваження 
яких залишаються незмінними у випадку 
прийняття поточної редакції законопроєк-
тів. З метою забезпечення особистої безпе-
ки поліцейських та безпеки громадян Укра-
їни пропонуємо розширити повноваження 
поліцейських у частині застосування ними 
вогнепальної зброї до правопорушників, які 
тримають у руках зброю. Зміст та редакція 
таких змін потребують додаткового вивчен-
ня та наукового опрацювання, а можливо і 
громадського обговорення.
Прийняття законопроєктів також спо-

нукає до визначення повноважень поліцей-
ських і на відомчому рівні. На наш погляд, 
відповідні зміни мають відбутися в чинних 
нормативно-правових актах Міністерства 
внутрішніх справ України та Національної 
поліції Україні у сфері дозвільної системи. 
Також вважаємо доречним прийняття окре-
мого наказу Міністерства внутрішніх справ 
України «Про затвердження Положення 
про здійснення державного контролю за 
обігом цивільної вогнепальної зброї», який 
би чітко визначав суб’єктів, об’єктів такого 
контролю, строки, порядок контрольних 
дій, документування результатів контроль-
них перевірок, бланки документації тощо. 
Запропонований нами нормативно-право-
вий акт був би керівною інструкцією для по-
ліцейських у частині проведення контроль-
них перевірок власників цивільної вогне-
пальної зброї, а також у частині подальших 
дій поліцейських за результатами таких пе-
ревірок.
Враховуючи викладене, можна сказати, 

що державний контроль за обігом цивіль-
ної вогнепальної зброї здійснюється у фор-

мі перевірки (дотримання умов зберігання 
цивільної вогнепальної зброї та бойових 
припасів до неї, ведення обліку цивільної 
вогнепальної зброї, транспортування ци-
вільної вогнепальної зброї, тощо). Водночас 
державним контролем вважається і оформ-
лення результатів таких перевірок, напри-
клад, припис про усунення виявлених пору-
шень; припинення дії Посвідчення власни-
ка зброї; притягнення до відповідальності 
за порушення правил обігу цивільної вогне-
пальної зброї.
Що стосується відповідальності за пору-

шення правил обігу цивільної вогнепаль-
ної зброї, то відповідно до законопроєкту 
№ 4335 [1] винна особа несе кримінальну, 
адміністративну, дисциплінарну та цивіль-
но-правову відповідальність. Зупинимося 
на деяких аспектах адміністративної відпо-
відальності, які, на наш погляд, потребують 
удосконалення.
Проведений нами аналіз законопро-

єктів дозволяє зробити висновок, що, 
зобов’язуючи особу, яка застосувала зброю, 
здійснити виклик екстреної медичної допо-
моги, вжити заходів до охорони місця події 
та негайно повідомити органам Національ-
ної поліції про випадок застосування зброї 
у випадку заподіяння тілесних ушкоджень 
[1], законодавець не передбачає відпові-
дальності цієї особи за невиконання такого 
обов’язку. 
Саме тому вбачаємо за доцільне запро-

понувати доповнити Кодекс України про 
адміністративні правопорушення [8] новою 
статтею 190-1 «Неповідомлення про випа-
док застосування зброї». 
Диспозицію частини першої даної статті 

пропануємо викласти у такій редакції: «Не-
повідомлення екстреної медичної допомоги 
про випадок застосування зброї власником 
цивільної вогнепальної зброї у випадку за-
подіяння тілесних ушкоджень». 
Диспозицію частини другої – у такій 

редакції: «Неповідомлення органам Націо-
нальної поліції України про випадок засто-
сування зброї власником цивільної вогне-
пальної зброї у випадку заподіяння тілесних 
ушкоджень».
Диспозицію частини третьої – у такій ре-

дакції: «Ті самі дії, вчинені особою, яку про-
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тягом року було піддано адміністративному 
стягненню за порушення, передбачене час-
тиною першою або другою цієї статті».
З викладеного стає зрозумілим, що 

об’єктом запропонованого складу адміні-
стративного проступку виступають суспіль-
ні відносини у сфері обігу цивільної вогне-
пальної зброї. Об’єктивна сторона, у свою 
чергу, полягає у бездіяльності, а саме – не-
повідомленні екстреної медичної допомоги 
або Національної поліції України про випа-
док застосування зброї. Важливим акцентом 
є те, що у ці служби слід повідомляти лише у 
випадку завдання тілесних ушкоджень лю-
дині.
Суб’єктом цього адміністративного пра-

вопорушення пропонуємо визнати власника 
цивільної вогнепальної зброї. Суб’єктивна 
сторона у цьому випадку проявляється у 
формі як прямого, так непрямого умислу.
Повноваження щодо складання прото-

колу за вказане адміністративне правопо-
рушення пропонуємо покласти на уповно-
важених осіб Національної поліції України, 
відповідним чином відредагувавши статтю 
255 Кодексу України про адміністративне 
правопорушення [8]. Повноваження щодо 
вирішення справи по суті пропонуємо по-
класти на суди загальної юрисдикції, про що 
слід зазначити у статті 221 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення [8].
Запропоновані нами зміни до законо-

давства мають бути запроваджені відреда-
гованим проєктом Закону України «Про 
внесення змін до Кодексу України про ад-
міністративні правопорушення та Кримі-
нального кодексу України для реалізації по-
ложень Закону України «Про обіг цивільної 
вогнепальної зброї та бойових припасів до 
неї» № 4336 [6] у разі його прийняття. 

Висновок
Підводячи підсумок вище сказаному, 

вважаємо за необхідне наголосити на тому, 
що запропоновані для обговорення законо-
проєкти № 4335 та 4336 потребують додат-
кового опрацювання, зокрема і в частині ре-
алізації контрольних повноважень поліцей-
ськими у сфері обігу цивільної вогнепальної 
зброї. Такі повноваження слід додатково 
продублювати як у Законі України «Про 

Національну поліцію», так і у відомчих нор-
мативно-правових актах. Чітке визначен-
ня процедури здійснення поліцейськими 
державного контролю за обігом цивільної 
вогнепальної зброї пропонуємо закріпити в 
окремому наказі МВС України для успішної 
реалізації поліцейськими контрольних по-
вноважень в означеній сфері.
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SUMMARY 
A committee of the Verkhovna Rada of 

Ukraine investigates the project of Law of 
Ukraine «About traffi с of сivil fi re weapons and 
ammunition» now The scientifi c article is devoted 
to a topical issue. It is state control to traffi с of 
сivil fi re weapons.This state control is necessary 
for the safety of all citizens of Ukraine, because 
magnifi cation of owners of civil fi re weapons 
increases the risk of misuse. On the other hand, 
the adoption of the legislative act will ensure the 
possibility for state bodies to implement measures 
aimed at compliance with the rule of law by 
owners of civil fi rear weapons.

In this article, state control is considered as 
one of the functions of public administration. The 
essence of this function is to check the activities 
of controlled subjects for compliance with the 
law. Given this and the meaning of the terms 
“civil fi re weapons” and “traffi c of weapons”, 
defi ned by the project, we have formulated our 
own defi nition of “state control to the traffi c of 
civil fi re weapons”.

The author underscores that the subject 
of such control is the bodies (offi cials) of the 
National Police of Ukraine. So, the author 

proposes to project of the Law of Ukraine “On the 
National Police” and departmental regulations, 
defi ning the control powers of police offi cers. It is 
also proposed to approve a separate order of the 
Ministry of Internal Affairs of Ukraine “About 
approval of the Regulations on state control to the 
traffi c of civil fi re weapons”.

It is determined that the state control to traffi c 
of сivil fi re weapons carried out in the form of 
inspections.

It was found that the guilty person attracted 
to criminal, administrative, disciplinary or civil 
liability for violating the rules of traffi c of civil 
fi re weapons.

It was found that the person who used 
weapons and infl icted bodily harm must to call 
an ambulance and to National Police. And then 
this person must to guard the scene. The author 
concludes that the legislator does not establish 
liability for failure to do this duty.

So, the author proposed to supplement the 
Code of Ukraine on Administrative Offenses with 
a new Article 190-1 «Notifi cation of a case of use 
of weapons.»

Keywords: сontrol, traffi с of weapons, сivil 
fi re weapon, poliсe, administrative liability.
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ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÃÎ 
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß Â ÑÔÅÐÅ ÒÓÐÈÇÌÀ

В статье автор отмечает, что туризм 
– одна из самых удивительных сфер социо-
культурной жизни людей. Это независимая 
социально-экономическая подсистема, и в то 
же время предельно скоростная интегриро-
ванная система высокого уровня. Понятие 
«туризм» как социально-экономическое и в 
то же время культурное понятие звучит со-
звучно понятиям «экономика», «общество» и 
«экологическая среда». 

 Ключевые слова: туризм, понятие, кон-
ституция, закон, республика. 
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Считаем необходимым отметить, что 
проект конституционных основ туризма в 
Азербайджанской Республике был подго-
товлен под руководством Общенациональ-
ного Лидера Гейдара Алиева и нашел свое 
отражение в 1-ой части статьи 37 Основного 
Закона независимой Азербайджанской Ре-
спублики, принятого на всенародном голо-
совании (референдуме) 12 ноября 1995 года. 
Согласно этой норме, «каждый имеет право 
на отдых» [4]. Следовательно, государство 
должно обеспечить право граждан на отдых 
через свои соответствующие органы.

 Профессор А.Г.Рзаев справедливо от-
мечает, что «с приходом к власти Общена-
ционального лидера Гейдара Алиева, хаос, 
официальный произвол, одним словом, без-
законие в жизни государства были устра-
нены в короткие сроки, а деятельность го-
сударства и общества перешла в правовую 
плоскость. Впервые проводятся политиче-
ские, правовые и экономические реформы, 
принята первая Конституция независимого 
Азербайджана (в 1995 году), а также была 
создана новая система государственности. 
Достойным преемником системы государ-
ственности, созданной Гейдаром Алиевым, 
стал Президент Азербайджанской Респу-
блики Ильхам Алиев» [5]. 
В современный период существуют раз-

личные модели государственного регули-
рования туризма. К таким моделям можно 
отнести: 

§ современное состояние туристиче-
ского рынка; 

Первый закон связанный с туризмом 
среди государств-членов Содружества Неза-
висимых Государств, был принят Украиной 
15 сентября 1995 года [1]. Определение ту-
ризма в законодательных актах, регулирую-
щих туристическую деятельность указанных 
государств, является, с учетом некоторых 
незначительных отличий, аналогичным. 
Например, во всех этих странах в законо-
дательном определении туризма отражено, 
что физическое лицо не должно заниматься 
оплачиваемой деятельностью в стране (ме-
сте), где оно будет временно находиться. 
Из стран СНГ только в Законе Республики 
Таджикистан «О туризме» установлено, что 
паломничество в хадж не входит в туризм 
[2], а Закон Республики Казахстан «О тури-
стической деятельности в Республике Ка-
захстан» определяет минимальный (1 ночь) 
и максимальный 1 (один) год срок пребы-
вания физических лиц в стране (месте) вре-
менного пребывания [3]. 
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§ особенности туристического потре-
бления; 

§ специфику туристической продук-
ции; 

§ особенности запросов и предложе-
ний; 

§ роль туризма в современной эконо-
мике; 

§ влияние туризма и его элементов на 
другие сектора экономики;

§ изучение других внешних факторов, 
сопровождающих развитие туризма (в том 
числе, экологического и социокультурного 
воздействия), и др.
В целом, в качестве основных, в литера-

туре приняты следующие модели государ-
ственного регулирования туризма, а имен-
но: 

• планово-командная модель; 
• рыночная модель; 
• модель переходного периода [6, с. 160]. 
Как следует из названия, планово-ко-

мандная модель была типичной для госу-
дарств с социалистической идеологией. Это, 
конечно, было связано с плановым харак-
тером экономики. Например, в связи с тем, 
что бывший СССР был закрытым государ-
ством, к туризму подходили с плановой по-
зиции, то устанавливались определенные 
ограничения как по количеству, так и по 
материально-финансовым затратам тури-
стов, прибывающих в страну, и советских 
граждан, выезжающих из страны в зарубеж-
ные государства. Поэтому, иностранцы, со-
вершавшие путешествие по СССР, передви-
гались строго по запланированным марш-
рутам и под контролем специальных гидов. 
Конечно, современное мировое сообщество 
относилось к этому неоднозначно, и, вслед-
ствие этого, бывшее советское государство 
не рассматривалось в качестве места, при-
влекательного для туристов.
Рыночная модель туризма, сформиро-

вавшаяся в период после Второй мировой 
войны, - это цивилизованная рыночная мо-
дель туризма. Рыночная модель туризма ха-
рактеризуется следующими особенностями: 
продукт индустрии туризма - это платеж, и 
этот платеж реализуется за счет потребите-
ля; соответствующие министерства, адми-
нистрации, советы по туризму и развитию, 

туристические информационные центры, 
туристические агентства, территориальные 
органы управления туризмом, туристиче-
ская полиция и другие органы действуют в 
качестве органов управления и регулирова-
ния туризма. 
Как указано в литературе, «с точки зре-

ния предпринимательства, в рыночной мо-
дели туризм рассматривается как промыш-
ленность, а туристический процесс - как 
запрос, предложения со стороны туриста 
(туристическая промышленность). Среди 
туристических предприятий, к мелкому и 
среднему бизнесу относят значительное ко-
личество предприятий. Однако практиче-
ский опыт показывает, что отсутствие госу-
дарственного регулирования процесса раз-
вития туризма не может решить проблемы 
его устойчивого развития» [6, с. 119]. 
Государственное регулирование важно 

для нормального и стабильного развития 
туризма. Эффективность индустрии туриз-
ма определяется степенью развития тури-
стической продукции и эффективностью ис-
пользования туристских ресурсов. 
В вышеупомянутом контексте, под тури-

стическим продуктом воспринимают набор 
услуг, предоставляемых туристам, то есть 
размещение, транспорт, услуги питания, 
экскурсии, а также услуги гида-переводчика 
и другие услуги, предоставляемые в зависи-
мости от цели поездки.
В связи с этим, крайне необходимо ак-

тивизировать туристическую продукцию, а 
также повысить деловую активность. Имен-
но благодаря этому на качественном уров-
не реализуется весь комплекс необходимых 
мер, связанных с туристической продук-
цией. Что касается активизации туристи-
ческой продукции, то предусматривается 
комплекс мероприятий, направленных на 
реализацию туристической продукции (ре-
клама, участие в специализированных вы-
ставках, ярмарках, организация туристиче-
ских информационных центров по продаже 
туристической продукции, издание катало-
гов, буклетов и др.).
Возникает необходимость подойти к 

модели туризма переходного периода (на 
примере Азербайджана) с несколько иных 
позиций. Как и все другие сферы деятельно-
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сти социальной жизни, туристическая сфера 
привлекает внимание некоторыми своими 
противоречиями в переходный период. Пе-
реход к новой экономической системе вы-
являет некоторые свои сложности и трудно-
сти, в том числе, и в этой сфере управления. 
Наиболее существенными противоречиями 
переходного периода, связанными с управ-
лением туризмом, являются:

§  все туристические услуги носят ис-
ключительно платный характер, что явно 
ощущается как населением страны, так и 
иностранными гражданами, прибывающи-
ми для совершения путешествий из-за рубе-
жа;

§  наличие розничной торговли в сфе-
ре туризма;

§  отсутствие историко-культурных ре-
сурсов страны на любом уровне в сфере об-
служивания туристов;

§  относительно слабые нормативно-
правовая база и государственное регулиро-
вание в сфере управления туризмом;

§  слабые долгосрочные программы в 
сфере туризма, а также заметные задержки 
в реализации существующих программ; 

§  «социальный туризм» (Статья 1 За-
кона Азербайджанской Республики «О ту-
ризме» гласит, что социальный туризм - «это 
поездка, финансируемая государством для 
социальных нужд» [7]. Другими словами, 
социальный туризм означает, что опреде-
ленные категории людей путешествуют за 
счет средств, выделяемых государством на 
социальные нужды);

§  наличие определенной диспропор-
ции и розничной торговли в процессе раз-
вития сферы туризма.
Следует отметить, что неподготовлен-

ность трансформируемой сферы государства 
к предстоящей работе по туризму во всех 
цивилизованных странах, в том числе, и в 
Азербайджанской Республике, может быть 
связана со следующими причинами: от-
сутствие контроля над развитием туризма, 
отсутствие контроля над туризмом в пере-
ходный период (несколько лет) отсутствие 
лицензирования и сертификации в данной 
области; отсутствие необходимого опыта у 
органов, на которые возложены задачи по 

государственному регулированию в сфере 
управления туризмом, и т. д.
Одна из названных причин – это сохра-

нявшееся до 4 июня 1999 года отсутствие 
в Азербайджанской Республике закона о 
туризме. Сегодня государственное регули-
рование туризма во всех развитых странах 
мира находится под эгидой соответствую-
щего законодательства. В этом отношении 
Азербайджанская Республика не составляет 
исключение. Согласно литературным ис-
точникам, «соответствующее законодатель-
ство, другие нормативные правовые акты, 
международные соглашения, а также дву-
сторонние и многосторонние соглашения 
по туризму играют важную роль в регули-
ровании современного туризма в условиях 
свободной рыночной экономики». 
На наш взгляд, одним из наиболее важ-

ных аспектов упомянутых актов является 
развитие туризма как одной из важных от-
раслей, превращение его в одну из соци-
ально-культурных ценностей народов мира. 
Опыт стран мира свидетельствует о том, что 
даже развитые государства добились значи-
тельных социально-экономических успехов 
благодаря развитию туризма.
С точки зрения вышеизложенного, За-

кон Азербайджанской Республики «О туриз-
ме» вносит свой вклад в мировое сообщество 
в области развития современного туризма.
Важнейшая роль в основах управления 

туризмом в Азербайджанской Республике 
отводится, прежде всего, государственному 
регулированию туризма. Следует отметить, 
что управление туризмом также являет-
ся неотъемлемой частью государственного 
регулирования, и это регулирование пред-
ставляет собой комплексный процесс. Сюда 
входит реализация практически всех теку-
щих вопросов, связанных с туризмом, а так-
же выполнение необходимых задач.
Как и во всех странах мира, с точки зре-

ния развития туризма Азербайджанская 
Республика испытывает потребность в госу-
дарственном регулировании. С другой сто-
роны, именно регулирование определяет 
основные направления управления в сфере 
туризма, обеспечивает создание благопри-
ятных условий для расширения туристиче-
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ской отрасли, ассортимента туристической 
продукции.
В отличие от других отраслей народно-

го хозяйства, туризм имеет много особен-
ностей, и эти особенности определяют осно-
вы управления в этой сфере. В литературе 
отмечается, что «для туризма характерно, 
прежде всего, совпадение всего набора то-
варов и услуг. В то же время, производство 
и потребление существенно пересекаются 
во времени и в пространном отношении». 
Это - не случайное сравнение. Причина 
кроется в том, что туризм, напоминающий 
отрасль, имеющую свою специфическую 
базу, представляет собой один из значимых 
источников дохода каждого государства, а 
такие доходы и прибыль создаются на ос-
нове индустрии туризма, созданной за счет 
внутренних возможностей каждого государ-
ства. Поэтому одна из основных целей - мо-
билизация внутренних ресурсов и их более 
эффективное использование.
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Guler Asgerli
FEATURES OF ADMINISTRATIVE 

MANAGEMENT IN THE FIELD OF 
TOURISM

In the article, the author notes that tour-
ism is one of the most amazing spheres of so-
cial and cultural life of people. It is an inde-
pendent socio-economic subsystem, and at the 
same time, an extremely high-speed, high-level 
integrated system. The concept of “tourism” as 
a socio-economic and at the same time cultural 
concept sounds consonant with the concepts of 
“economy”, “society” and “ecological environ-
ment”.

Keywords: tourism, concept, constitution, 
law, republic
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ÏÐÀÂÎÂÅ ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÒÀ 
ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ÏÓÁË²×ÍÈÕ ÁÀÇ ÄÀÍÈÕ

В статье исследуются проблемы право-
вого регулирования формирования и исполь-
зования публичных баз данных с позиции 
действующего информационного законода-
тельства в контексте европейской интегра-
ции Украины по применению общенаучных 
и специально-юридических методов иссле-
дования правовых явлений. Предпосылкой 
формирования и использования публичных 
баз данных являются публичные интере-
сы, признаные государством и обеспеченные 
правом общественно значимые потребности 
в систематизированном учете в цифровой 
форме наиболее важных для государства све-
дений с целью дальнейшего использования в 
деятельности органов публичной власти. 
Анализируется легальное определение по-
нятия «база данных» и раскрываются раз-
личные интерпретации этого понятия, 
которые разделены на три группы в зависи-
мости от информативности и содержания. 
Рассматривается соотношение баз данных и 
регистрационных учетов в контексте инфор-
мационных ресурсов деятельности органов 
государственной и местной власти, правовые 
режимы формирования и использования баз 
данных. Указано, что функционирование баз 
данных имеет технологические основы, это, 
в свою очередь, требует юридической интер-
претации и включения в сферу действия пра-
ва. Раскрыто соотношение понятий «база 
данных» и «банк данных», указано в отдель-
ных случаях понятие рассматривают как 
равнозначные, в других как составная часть. 
Разрозненность правового регулирования 
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приводит к смешению правовых режимов 
баз данных и различных видов информации 
учетного характера, подмены понятий. Не-
совершенство законодательства в области 
публичных баз данных выраженная в отсут-
ствии единых требований и правил форми-
рования и использования публичных баз дан-
ных, в неопределенности законодательных 
дефиниций понятия «база данных» в публич-
ной сфере. В целях совершенствования право-
вого регулирования в области публичных баз 
данных необходимо принятие законодатель-
ного акта, создает нормативно-правовую ос-
нову для формирования и использования баз 
данных в сфере публичного управления.
Установлено, что в общем виде, в зави-

симости от подхода к правовому регулирова-
нию баз данных, совокупность нормативных 
актов в этой области можно представить 
следующим образом: первая группа - законы 
и подзаконные нормативные акты, закре-
пляющие правовой режим конкретной базы 
данных как информационного ресурса; вто-
рая группа - административные регламен-
ты предоставления услуг по ведению баз дан-
ных и по предоставлению информации из баз 
данных; третью группу нормативных актов 
составляют те, в которых только упомина-
ется необходимость создания и ведения баз 
данных в определенной сфере общественных 
отношений.
Ключевые слова: база данных, банк дан-

ных, информационная система, информаци-
онные ресурсы, публичная власть, законода-
тельство, правовое регулирование.
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Постановка проблеми
Удосконалення інформаційних техно-

логій і збільшення масивів інформаційних 
ресурсів істотно змінили підходи до розу-
міння ролі і значення баз даних у реаліза-
ції державної інформаційної політики. Бази 
даних формуються і використовуються в 
усіх сферах суспільного життя. Переваги 
цієї форми організації інформації дозволя-
ють розглядати бази даних як важливий 
інструмент упорядкування державних і міс-
цевий інформаційних ресурсів. Досліджен-
ня правової природи баз даних і проблем 
правового регулювання проводилося пере-
важно в рамках науки цивільного права. 
Однак потреби у подальшому розвитку та 
вдосконаленні законодавства в галузі баз 
даних ставлять перед юридичною наукою 
завдання дослідження правової природи 
як об’єкта інформаційних правовідносин 
комплексного характеру та розробки основ 
правового регулювання для створення та 
використання публічних баз даних.

Аналіз дослідження проблеми
Бази даних як об’єкт правовідносин 

досліджуються в працях учених: Г. О. Ан-
дрощука, І. В. Арістової, В. Д. Базилевича, 
В. М. Брижка, Н. П. Бортник, В. Д. Гавлов-
ського, Р. А. Калюжного, О. М. Коханов-
ської, А. І. Марущака, В. Л. Ортинського, 
О. Д.  Святоцького, О. В. Сосніна, В. П. Ти-
хого, М. Я. Швеця і інших. Реалізація Уго-
ди про асоціацію України та Європейського 
Союзу потребує комплексного аналізу пра-
вового регулювання баз даних як об’єктів 
правової охорони з метою ефективної адап-
тації національного законодавства.

Мета статті – дослідження правового 
регулювання формування та використання 
публічних баз даних. 

Виклад основного матеріалу
Сьогодні інформаційна діяльність ор-

ганів виконавчої влади – це особливий, 
специфічний вид їхньої функціональної ді-
яльності, зазначає В. Л. Ортинський, спря-
мований на виконання завдань інформа-
ційного забезпечення власної діяльності, 
інформування громадян, суспільства про 

свою роботу та її результати, інформаційне об-
слуговування громадян і організацій [1, c. 4].-
Інформаційне забезпечення здійснюється 
через використання баз даних. Правове 
регулювання суспільних відносин з форму-
вання та використання публічних баз да-
них здійснюється за допомогою норматив-
но-правових актів різної юридичної сили: 
законів, постанов Кабінету Міністрів Украї-
ни, актів органів виконавчої влади і органів 
місцевого самоврядування.
У загальному вигляді, в залежності від 

підходу до правового регулювання баз да-
них, сукупність нормативних актів у цій га-
лузі можна представити таким чином. Пер-
ша група – закони та підзаконні норматив-
ні акти, що закріплюють правовий режим 
конкретної бази даних як інформаційного 
ресурсу. Друга група – адміністративні ре-
гламенти надання послуг з ведення баз да-
них і з надання інформації з баз даних. Тре-
тю групу нормативних актів складають ті, 
у яких тільки згадується необхідність ство-
рення та ведення баз даних у певній сфері 
суспільних відносин. 
Третя група нормативних актів за кіль-

кісним складом перевищує інші, що свід-
чить про труднощі у встановленні право-
вого режиму публічних баз даних і нор-
мативному закріпленні порядку роботи з 
таким об’єктом. Норми права, що закрі-
плюють особливості формування та вико-
ристання публічних баз даних, містяться 
в багатьох галузях права, що підкреслює 
комплексний характер. Правове регулю-
вання створення та використання баз да-
них органів публічної влади носить несис-
темний характер. Викликано це тим, що 
законодавство в цій сфері не має єдиних 
основ, що утворюють систему правового 
регулювання.
Нормативно-правові акти, які зачіпа-

ють окремі аспекти правового регулювання 
публічних баз, характеризується неодно-
значністю підходів до питань створення та 
використання баз даних, невизначеністю 
термінології, відсутністю єдиних умов за-
безпечення безпеки баз даних.
Аналіз нормативно-правових актів у га-

лузі формування і використання публічних 
баз дозволяє виділити основні проблеми і 
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недоліки законодавчого регулювання сус-
пільних відносин.
Відсутність однаковості в нормативних 

визначеннях поняття «база даних» у публіч-
но-правовій сфері. Незважаючи на закрі-
плення в законі України «Про Національну 
програму інформатизації» легального ви-
значення, термінологічна єдність у спробах 
введення власних правових дефініцій дано-
го терміну в галузевих нормативно-право-
вих актах не виявляється [2]. У прагненні 
підкреслити в нормі специфіку бази даних 
законодавець допускає термінологічну не-
відповідність в розумінні цього об’єкта. Усі 
законодавчі визначення досліджуваного по-
няття можна розділити на кілька груп.
Першу групу складають визначення, 

які засновані на визначенні бази даних, за-
кріпленої в раніше чинному законодавстві. 
Наприклад, згідно Концепції створення 
єдиної автоматизованої паспортної системи 
база даних - це незалежна від прикладних 
програм сукупність даних, що організована 
за певними правилами, які передбачають 
загальні принципи описання, зберігання і 
маніпулювання даними [3].
Аналогічні формулювання містяться в 

наказі Державного комітету статистики та 
Міністерства України у справах науки та 
техніки «Про затвердження типових форм 
первинного обліку науково-інформацій-
ної діяльності та про порядок їх викорис-
тання і застосування», в наказі Міненерго 
«Інструкція  про порядок складання звіту 
про використання програмних продуктів і 
комп’ютерних мереж на  1 січня 1997 року 
за формою № 3-інф»та інших нормативних 
актах [4].
У визначеннях другої групи підкрес-

люється, що база даних - це сукупність або 
набір даних. Наприклад, у підзаконних 
актах база даних описується як сукупність 
взаємопов’язаних даних на цифрових носі-
ях як централізоване сховище інформації, 
яке функціонує на основі системи управлін-
ня базами даних. База даних – один або де-
кілька структурованих файлів даних [5]. 
У представлених визначеннях законо-

давець виділяє лише деякі ознаки бази да-
них, але не розглядає їх у єдності. Це елек-
тронна форма подання інформації (дані), 

наявність цифрового носія, централізація 
(систематизація) інформації з метою трива-
лого зберігання, можливість одночасного 
використання великим числом користува-
чів, застосування спеціального програмно-
го комплексу - системи управління базою 
даних. Такі визначення не дозволяють по-
вністю розкрити правову природу та сут-
ність даного об’єкту, вибудувати правовий 
режим.
У визначеннях третьої групи акцент 

зроблений на характеристиці баз даних 
як реєстраційно-облікових документів. 
База даних Засвідчувального центру, у 
якій зберігається реєстр Засвідчувально-
го центру, інформаційно-довідкова, тех-
нологічна та інша службова інформація, 
потрібна для функціонування програмно-
технічного комплексу Засвідчувального 
центру [6]. В окремих документах уточ-
нюється, що ведення бази даних полягає 
в здійсненні сукупності дій занесення в 
базу даних відомостей про об’єкти облі-
ку, оновлення і виключення в разі зміни 
форми обліку.
У визначеннях підкреслюється цільове 

призначення баз даних як форми електро-
нного подання реєстрової інформації. Їх не-
доліком є   поставлений законодавцем знак 
рівності між базою даних та інформацією 
облікового характеру.
У більшості випадків бази даних ство-

рюються для структурованого уявлення в 
електронній формі інформації про об’єкти 
облікової та реєстраційної діяльності. Це ви-
кликано необхідністю системної організації 
відомостей про юридично значимі факти, 
події, об’єкти дуже різних сфер суспільного 
життя. Однак електронна форма не завжди 
обов’язкова для реєстрової інформації, 
оскільки реєстри можуть формуватися  на 
паперових носіях без використання обчис-
лювальної техніки. Аналогічно ведення баз 
даних не обмежується систематизацією реє-
стрової інформації, оскільки функціональні 
можливості баз даних набагато ширші.

 Облікова форма інформації існує дав-
но. Інформаційні технології створили 
об’єктивні умови для перекладу у цифро-
вий формат. Тому у визначеннях реєстрова 
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інформація підкреслює особливості інфор-
маційного змісту баз даних. 
Однією з основних проблем розвитку 

законодавства в галузі формування та вико-
ристання публічних баз є відсутність термі-
нологічної єдності, пов’язане з тим, що ле-
гальне визначення бази даних підкреслює її 
специфіку як компіляції даних, про що йде 
мова в ст. 433 «Об’єкти авторського права» 
Цивільного кодексу України [7].
Бази даних віднесені законодавцем до 

об’єктів авторського права без урахування 
контенту, що міститься в них. Ознаки бази 
даних, включені законодавцем в визначен-
ня цього поняття, не розкривають сутнос-
ті. Наприклад, на будь-якому комп’ютері 
інформація структурована за каталогами та 
файлами, але не є базою даних.
При розмаїтті підходів до розуміння баз 

даних у діяльності органів публічної влади 
досить складно забезпечити узгодженість 
правозастосовчої практики. З метою по-
дальшого розвитку законодавства в дослі-
джуваній галузі, забезпечення стабільності 
та ефективності потрібно законодавчо за-
кріпити визначення публічної бази даних.
Проблему доцільно вирішувати шляхом 

розробки юридичної дефініції «публічна 
база даних» і закріплення в законі, оскіль-
ки публічні бази даних є комплексним ін-
формаційним об’єктом права. У норматив-
но-правових актах відсутні основні озна-
ки і сутнісні характеристики баз даних. У 
більшості з них термін «база даних» засто-
совується без розкриття його змісту. Як на-
слідок термінологічна невизначеність і змі-
шання в законодавстві та правозастосовній 
діяльності понять бази даних і банку даних, 
бази даних та інформаційної системи, бази 
даних та реєстрової інформації різних ви-
дів: реєстрів, регістрів, кадастрів, каталогів. 
Поширеним способом характеристики 

бази даних є включення в нормативний акт 
переліку внесених відомостей. При побудо-
ві правового режиму публічних баз даних, 
оскільки на основі вимог до функціонуван-
ня бази даних встановлюються заходи для 
забезпечення безпечного використання, 
визначаються права і обов’язки осіб, які ма-
ють доступ до бази даних, відповідальність 
за порушення правил роботи.

Незважаючи на те, що вимоги до функ-
ціонування баз даних має технологічні за-
сади, неминучою стає необхідність юридич-
ної інтерпретації та включення у сферу дії 
права. Як приклад можна навести Порядок 
створення, ведення та доступу до відомос-
тей Єдиної інформаційної бази даних про 
внутрішньо переміщених осіб, де встанов-
лено обов’язкові вимоги до формування та 
використання інформаційного ресурсу [8]. 
Вимоги включають стандартизацію ін-

формації і програмно-технічного забезпе-
чення, цільовий характер використання 
відомостей, що містяться в базі даних, по-
внота та достовірність документованої ін-
формації, забезпечення інформаційної без-
пеки даних, включаючи прийняття системи 
правових, організаційних і технічних захо-
дів для захисту інформації.
Поряд з поняттям «база даних» у зако-

нодавстві активно використовується термін 
«банк даних»: банк даних про дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклуван-
ня, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опі-
кунів, піклувальників, прийомних батьків, 
батьків-вихователів; централізований банк 
даних з проблем інвалідності тощо. Підхід, 
що відображений в нормативно-правових 
актах, відповідає загальному розумінню та 
розмежуванню баз і банків даних у техніч-
ній літературі.
Число нормативно-правових актів, у 

яких правові основи формування на вико-
ристання інформаційних ресурсів визнача-
ються через правовий режим такої форми 
організації, як банки даних, не збільшуєть-
ся. У цьому випадку зберігається підхід, за-
кріплений у законодавстві, що діяло рані-
ше.
Відсутня однаковий підхід до закріплен-

ня правового режиму баз даних як елемента 
інформаційної системи. Бази даних є важ-
ливим компонентом інформаційних систем, 
що забезпечує інформаційне наповнення, 
наявність в інформаційній системі структу-
рованої сукупності інформаційних ресурсів.
Закріплення в нормативно-правовому 

акті в галузі інформації правового режиму 
інформаційних систем не допускає дво-
значності розуміння та термінологічної 
невідповідності в питанні співвідношення 
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баз даних та інформаційних систем. База 
даних – обов’язковий елемент інформацій-
ної системи, від якого залежить змістов-
ний компонент процесу комунікації. [9]. 
В окремих нормативних актах бази даних 
розглядаються як елемент інформаційної 
системи.
Приведення окремих нормативно-пра-

вових актів у відповідність до Закону «Про 
захист інформацію в інформаційно-телеко-
мунікаційних системах» важливо з точки 
зору необхідності розмежування правового 
режиму баз даних та інформаційних систем 
[10]. Інформаційний ресурс може існувати 
та бути об’єктом правовідносин незалежно 
від інформаційної системи, елементом якої 
він є.
Інформаційна система може бути вдо-

сконалена, замінена або виведена з експлу-
атації, але інформація, що міститься, підля-
гає зберіганню або використання. Інформа-
ційний ресурс є первинним по відношенню 
до інформаційної системи та визначає її 
межі. Поряд з описом баз даних як елемен-
та інформаційної системи необхідно окре-
мо регламентувати в законодавстві право-
вий режим, оскільки база даних незалежно 
від інформаційної системи є самостійним 
об’єктом правовідносин.
У системі нормативно-правових актів 

з питань формування та використання пу-
блічних баз даних можна виділити тенден-
цію змішання правових режимів баз даних 
і правових режимів реєстрової інформації 
різних видів. Часто основи правового режи-
му баз даних встановлюються за допомогою 
прямої вказівки на формування відповідно-
го інформаційного ресурсу або віднесення 
бази даних до реєстрової інформації певно-
го виду.
Віднесення бази даних до певного види 

реєстру підкреслює інформаційно-ресурсне 
зміст об’єкта, вказує на форму ведення реє-
стру та на юридичні підстави та правові на-
слідки внесення відомостей до бази даних.
Незважаючи на зроблену законодавцем 

спробу розглянути в єдності правові ре-
жими бази даних і різних видів реєстрової 
інформації (реєстрів, кадастрів, регістрів), 
хаотичність їх співвідношення в законодав-
стві є одним з істотних недоліків правового 

регулювання цієї галузі суспільних відно-
син.
В одних випадках зазначені поняття 

розглядаються як рівнозначні (єдиний ре-
єстр юридичних осіб і фізичних осіб-під-
приємців, свідоцтв про державну реєстра-
цію продукції, реєстр державної системи 
сертифікації і інші). В інших – як складові 
частини.
Закріплення в законодавстві загальних 

елементів дії права для баз даних і реє-
стрової інформації має позитивні аспекти. 
Розрізненість правового регулювання при-
зводить до змішання правових режимів баз 
даних і різних видів інформації облікового 
характеру, підміни понять. Розвиток зако-
нодавства має будуватися на єдиному під-
ході до включення баз даних у правовий 
режим реєстрової інформації для виділення 
особливостей форми ведення таких інфор-
маційних ресурсів.
Огляд нормативних актів показав, що 

правове регулювання окремих аспектів по-
дання інформаційних ресурсів в системати-
зованому вигляді за допомогою створення 
баз даних здійснюється нормативно-право-
вими актами відомчого характеру. В осно-
вному вони визначають порядок формуван-
ня та ведення баз даних, склад відомостей, 
порядок доступу до інформації в базах да-
них, правила роботи, включаючи вимоги до 
забезпечення безпеки.
Правотворчий процес у сфері державно-

го управління з питань правового забезпе-
чення інформаційних ресурсів і баз даних 
проходив без урахування загальної держав-
ної інформаційної політики та адміністра-
тивної реформи. Накопичений масив відо-
мчих нормативних актів є недостатнім з точ-
ки зору нормативної змістовності об’ємним 
і безсистемним. Така кількість відомчих ак-
тів свідчить про потребу баз даних, висуває 
проблему правової охорони баз даних від 
неправомірного використання.
Рішення проблеми доцільно почати з 

розробки та нормативно-правового оформ-
лення єдиних правил і вимог до формуван-
ня та використання баз даних, на основі 
яких буде розвиватися відомча нормот-
ворчість щодо публічних баз даних органів 
влади. З метою вдосконалення правового 
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регулювання в галузі публічних баз даних 
необхідно прийняти законодавчий акт, що 
створить нормативно-правову основу для 
формування та використання баз даних у 
сфері державного та місцевого управління. 
Поряд з проблемою правової охорони баз 
даних в умовах недосконалості законодав-
ства стає актуальним питання захисту прав і 
законних інтересів осіб в галузі формування 
і ведення баз даних.

Висновки
В умовах реалізації Угоди про асоціа-

цію України та Європейського Союзу, що 
передбачає перехід органів влади на елек-
тронний документообіг, характеристикою 
правової природи публічних баз даних 
стає ознака публічності, що визначається 
суспільною значимістю баз даних для ви-
користання з метою організації міжвідом-
чої інформаційної взаємодії, надання адмі-
ністративних послуг, надання фізичним і 
юридичним особам доступу до офіційної ін-
формації. Передумовою формування та ви-
користання публічних баз даних є публічні 
інтереси, визнані державою, та забезпечені 
правом суспільно значущі потреби в систе-
матизованому обліку в цифровій формі най-
більш важливих для держави відомостей з 
метою подальшого використання в діяль-
ності органів публічної влади. Можна зро-
бити висновок про недосконалість законо-
давства в галузі публічних баз даних, вира-
женій у відсутності єдиних вимог та правил 
формування та використання публічних 
баз даних, у невизначеності законодавчих 
дефініцій поняття «база даних» у публічній 
сфері. З метою вдосконалення правового 
регулювання в галузі публічних баз даних 
необхідне прийняття законодавчого акту, 
що створює нормативно-правову основу 
для формування та використання баз даних 
у сфері публічного управління.
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АНОТАЦІЯ 
У статті досліджуються проблеми право-

вого регулювання формування та використання 
публічних баз даних з позиції чинного інформа-
ційного законодавства у контексті європейської 
інтеграції України із застосування загальнонау-
кових і спеціально-юридичних методів  досліджен-
ня правових явищ. Передумовою формування та 
використання публічних баз даних є публічні ін-
тереси, визнані державою, та забезпечені правом 
суспільно значущі потреби в систематизованому 
обліку в цифровій формі найбільш важливих для 
держави відомостей з метою подальшого викорис-
тання в діяльності органів публічної влади. Ана-
лізується легальне визначення поняття «база 
даних» та розкриваються різні інтерпретації за-
значеного поняття, які розділено на три групи в 
залежності від інформативності та змісту. Роз-
глядається співвідношення баз даних і реєстра-
ційних обліків у контексті інформаційних ресурсів 
діяльності органів державної та місцевої влади, 
правові режими формування та використання 
баз даних. Вказано, що функціонування баз даних 
має технологічні засади, це, у свою чергу, вимагає 
юридичної інтерпретації та включення у сферу 
дії права. Розкрито співвідношення понять «база 
даних» та «банк даних», указано що в окремих 
випадках поняття розглядають як рівнознач-
ні в інших як складова частина. Розрізненість 
правового регулювання призводить до змішання 
правових режимів баз даних і різних видів інфор-
мації облікового характеру, підміни понять. Не-
досконалість законодавства в галузі публічних баз 
даних виражена у відсутності єдиних вимог та 
правил формування та використання публічних 
баз даних, у невизначеності законодавчих дефі-
ніцій поняття «база даних» у публічній сфері. З 
метою вдосконалення правового регулювання в 
галузі публічних баз даних необхідне прийняття 
законодавчого акта, що створює нормативно-
правову основу для формування та використання 
баз даних у сфері публічного управління. 
Встановлено, що у загальному вигляді, в за-

лежності від підходу до правового регулювання баз 
даних, сукупність нормативних актів в цій галу-
зі можна подати так: перша група – закони та 
підзаконні нормативні акти, що закріплюють 
правовий режим конкретної бази даних як інфор-
маційного ресурсу; друга група – адміністративні 
регламенти надання послуг з ведення баз даних 
і з надання інформації з баз даних; третю групу 
нормативних актів складають ті, у яких тіль-
ки згадується необхідність створення та ведення 
баз даних у певній сфері суспільних відносин.
Ключові слова: база даних, банк даних, інфор-

маційна система, інформаційні ресурси, публіч-
на влада, законодавство, правове регулювання.

SUMMARY 
The article examines the problems of legal 

regulation of the formation and use of public 
databases from the standpoint of current 
information legislation in the context of Ukraine’s 
European integration in the application of 
general scientifi c and special legal methods of 
studying legal phenomena. Prerequisite for the 
formation and use of public databases are public 
interests recognized by the state and provided 
by law socially signifi cant needs for systematic 
accounting in digital form of the most important 
information for the state for further use in the 
activities of public authorities. The legal defi nition 
of the term “database” is analyzed and different 
interpretations of this concept are revealed, 
which are divided into three groups depending 
on the informativeness and content. The ratio of 
databases and registration records in the context of 
information resources of state and local authorities, 
legal regimes of formation and use of databases 
is considered. It is stated that the functioning of 
databases has technological principles, which in 
turn requires legal interpretation and inclusion 
in the scope of law. The relationship between the 
concepts of “database” and “database” is revealed, 
it is indicated that in some cases the concepts are 
considered equivalent in others as an integral 
part. The diversity of legal regulation leads 
to a mixture of legal regimes of databases and 
different types of information of an accounting 
nature, the substitution of concepts. Imperfection 
of legislation in the fi eld of public databases is 
expressed in the absence of uniform requirements 
and rules for the formation and use of public 
databases, in the uncertainty of legal defi nitions 
of the concept of “database” in the public sphere. 
In order to improve the legal regulation in the 
fi eld of public databases, it is necessary to adopt 
a legislative act that creates a legal basis for the 
formation and use of databases in the fi eld of 
public administration.

It is established that in general, depending on 
the approach to the legal regulation of databases, 
the set of regulations in this area can be presented 
as follows: the fi rst group - laws and bylaws that 
establish the legal regime of a particular database 
as an information resource; the second group - 
administrative regulations for the provision of 
services for the maintenance of databases and 
the provision of information from databases; the 
third group of regulations consists of those that 
only mention the need to create and maintain 
databases in a particular area of public relations.

Key words: database, data bank, information 
system, information resources, public authorities, 
legislation, legal regulation.
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У статті обґрунтовується поняття «ад-
міністративно-правове забезпечення право-
охоронної діяльності», яке пропонується роз-
глядати як систему законодавчо закріплених 
адміністративно-правових засобів реалізації 
прав та свобод громадян за допомогою визна-
ченого кола суб’єктів у рамках їх компетенції 
щодо реалізації правоохоронних функцій. Озна-
ками адміністративно-правового забезпечен-
ня правоохоронної діяльності вважають:-
1) сформовану нормативно-правову базу ад-
міністративно-правового забезпечення пра-
воохоронної діяльності); 2) визначене коло 
суб’єктів у рамках їх компетенції щодо забез-
печення правоохоронних функцій; 3) систему 
адміністративно-правових засобів реалізації 
прав та свобод громадянин у правоохоронній 
сфері; 4) дотримання визначених адміністра-
тивних процедур; 5) обов’язковість рішень 
суб’єктів правоохорони; 6) застосування між-
народних стандартів у діяльності правоохо-
ронних органів.
Ключові слова: адміністративно-право-

ве забезпечення, правоохоронна діяльність, 
поняття, ознаки, адміністративно-правове 
регулювання, правоохоронна функція, право-
охоронні органи. 
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важливість залишається на часі і потребує 
постійного осучаснення. 
Згідно зі Стратегією сталого розвитку 

«Україна – 2020» (далі – Стратегія), серед 
першочергових пріоритетів її реалізації 
визначається необхідність реформи право-
охоронної системи [1]. Аналізуючи Страте-
гію, ми бачимо, що метою державної по-
літики в цій сфері є коригування завдань 
та функцій правоохоронних органів для 
підвищення рівня захисту прав і свобод 
людини. Тобто необхідно зробити систему 
забезпечення правопорядку максимально 
прозорою та дружньою для суспільства за 
допомогою впровадження дієвих механіз-
мів громадського контролю та принципу 
законності.
Одразу постає необхідність створення 

такого механізму забезпечення правоохо-
ронної діяльності, за допомогою якого і 
буде досягнуто мету Стратегії та положень 
адміністративної реформи.
На нашу думку, мова тут повинна йти 

про формулювання об’єктивного бачення 
адміністративно-правового забезпечення 
правоохоронної діяльності та його ознак.
Почнемо з того, що дослідження сут-

ності правоохоронної діяльності Є.О. Гіда, 
Є.В. Білозьоров, А.М. Завальний та інші 
[2], пов’язують, у першу чергу, із приму-
совою функцією, про що свідчить необхід-
ність встановлення для людей громадсько-
го порядку в державі.
Проте, аналізуючи низку праць дослід-

ників з цього питання, бачимо, що кожен 

Формування уявлення про теоретичні 
постулати адміністративно-правового за-
безпечення правоохоронної діяльності за-
вжди було і залишатиметься актуальним 
питанням для дослідників. Саме тому, не-
зважаючи на неодноразові звернення вче-
них до цього питання, його гострота та 
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окремий науковець додає до тлумачення 
поняття правоохоронної діяльності власні 
важливі складові. 
Так, І.В. Сажнєв наголошує у своїх до-

слідженнях на правоохоронній функції як 
напряму діяльності держави для забез-
печення охорони конституційного ладу, 
прав та свобод громадян, законності та 
правопорядку, всіх врегульованих пра-
вом суспільних відносин; А.Б. Сахаров 
– на діяльності спеціалізованих держав-
них органів, які покликані здійснювати 
безпосередню боротьбу зі злочинністю;-
А.Ф. Гранін – на державно-владній ді-
яльності компетентних державних ор-
ганів; О.Ф. Скакун – на правовій формі 
діяльності держави, спрямована на охо-
рону суспільних відносин; О.М. Бандур-
ка – на діяльності з метою охорони права 
спеціально уповноваженими органами;-
І.В. Солов’євич – на державно-владній 
діяльності, що базується на примусі та 
здійснюється компетентними органами, 
виданні (прийнятті) державно-владних 
приписів; О.В. Негодченко – на владній 
діяльності уповноважених державою ор-
ганів шляхом застосування правових за-
ходів впливу; О.В. Тюріна – на різновиді 
правозастосовної діяльності, активної ор-
ганізаційно-владної діяльності компетент-
них органів, які діють від імені держави за 
її повноваженнями. В.Є. Студенікін додає 
до вищевказаних елементів попереджен-
ня (профілактику) злочинів, де зазначені 
функції притаманні державним органам і 
громадським об’єднанням (організаціям) 
[2].
Водночас, Р.Я. Шай розглядає поняття 

правоохоронної діяльності через призму 
основних завдань тих органів, які здійсню-
ють таку діяльність та їх функцій [3, c.11], 
а О.І. Безпалова бачить під правоохорон-
ною діяльністю форму здійснення функцій 
держави за допомогою владної оператив-
ної роботи державних органів з охорони 
норм права від порушень [4, с.120].
Отже, узагальнене поняття правоохо-

ронної діяльності розглядається як форма 
реалізації функцій держави, яка має влад-
ний характер і полягає у захисті інтересів 
держави, безпеки суспільства, прав та сво-

бод фізичних та юридичних осіб шляхом 
застосування примусових заходів спеці-
ально уповноваженими державою органа-
ми та службовими особами у регламенто-
ваних законодавством процедурних меж-
ах і процесуальному порядку [5, с.7].
З точки зору широкого розуміння пра-

воохоронна діяльність – це діяльність усіх 
державних органів та недержавних орга-
нізацій щодо забезпечення дотримання 
прав і свобод громадян, їх реалізації, за-
безпечення законності та правопорядку. З 
точки зору вузького розуміння цього тер-
міна – діяльність спеціально уповноваже-
них органів (державних та недержавних) 
з метою охорони прав і свобод громадян, 
правопорядку та забезпечення законності, 
що реалізується в установленій законом 
формі та в межах повноважень, наданих 
цим органам [6].
Сучасні реалії адміністративно-пра-

вового забезпечення правоохоронної ді-
яльності вказують на те, що досягти пев-
ної ефективності можливо тільки завдяки 
забезпеченню реформи правоохоронної 
сфери та, відповідно, удосконаленій нор-
мативній базі, що призведе до потрібної 
сьогодні адаптації самих органів до змін у 
суспільстві.
Термін «забезпечення» передбачає на-

явність соціальних факторів, що створю-
ють умови для задоволення матеріальних 
і духовних потреб, інтересів людини [8, 
с.158]. Аналізуючи правоохоронну функ-
цію держави на сучасному етапі, Р. Бот-
вінов розглядає термін «забезпечення» 
в контексті забезпечення правопорядку, 
де його проявом виступає діяльність дер-
жави, направлена на створення умов для 
ефективної реалізації прав, надання га-
рантій та створення юридичних засобів 
забезпечення правопорядку.
Підтверджує думку вказаного автора і 

О.І. Беспалова, яка, досліджуючи адміні-
стративно-правовий механізм реалізації 
правоохоронної функції держави, вважає 
використання поняття «забезпечення» 
здійсненням діяльності, спрямованої на 
створення належних умов функціонуван-
ня будь-чого чи будь-кого [4, с.154].
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Також термін «забезпечення» розгля-
дається як система заходів, факт діяльнос-
ті суб’єкта охорони правопорядку, низка 
способів та засобів функціонування явищ 
[8, с.56]. Правове забезпечення правопо-
рядку, виходячи з цих міркувань, може 
виступати системою законодавчих актів та 
сукупністю спільних дій органів державної 
влади і правопорядку. 
Отже, правове забезпечення містить 

у собі: 1) сукупність правових норм, які 
регламентують правові взаємини та юри-
дичний статус; 2) сукупність гарантій ре-
алізації прав громадян та діяльність ор-
ганів державної влади зі створення умов, 
необхідних для реалізації цих прав; 3) ді-
яльність уповноважених державою орга-
нів щодо здійснення своїх функцій та фак-
тична реалізація правових приписів, прав 
і свобод громадян. Проте, останні роки 
прослідковується тенденція до нового ро-
зуміння цього терміна, а саме – адміністра-
тивно-правового забезпечення як одного 
з видів правового забезпечення за допо-
могою правових (юридичних) засобів» [9, 
с.54-55].
Аналізуючи дослідження відомих адмі-

ністративістів, приходимо до висновку, що 
поняття «забезпечення правоохоронної 
діяльності», у першу чергу, асоціюється у 
нас із: законністю, правопорядком, дотри-
манням та реалізацією прав людини, дер-
жавними гарантіями і юридичними засо-
бами, правовими приписами, примусом та 
спеціальними органами держави, що його 
забезпечують.
Тобто досліджуване поняття необхід-

но вивчати в контексті адміністративної 
та правоохоронної реформ, розуміючи, 
що адміністративно-правове забезпечен-
ня правоохоронної діяльності буде ефек-
тивним тільки у разі служіння інтересам 
суспільства, не обмежуючись а державним 
примусом, як це прослідковується у бага-
тьох наукових дослідженнях.
На підставі проаналізованих праць 

виводимо поняття «адміністративно-пра-
вового забезпечення правоохоронної ді-
яльності» як системи законодавчо закрі-
плених адміністративно-правових засо-
бів реалізації прав та свобод громадян за 

допомогою визначеного кола суб’єктів у 
рамках їх компетенції щодо забезпечення 
правоохоронних функцій.
Ознаками адміністративно-правового 

забезпечення правоохоронної діяльності 
вважаємо:

1) сформовану нормативно-правову 
базу адміністративно-правового забезпе-
чення правоохоронної діяльності);

 2) визначене коло суб’єктів у рамках їх 
компетенції щодо забезпечення правоохо-
ронних функцій; 

3) систему адміністративно-правових 
засобів реалізації прав та свобод громадя-
нин у правоохоронній сфері;

4) дотримання визначених адміністра-
тивних процедур; 

5) обов’язковість рішень суб’єктів пра-
воохорони;

6) застосування міжнародних стандар-
тів в діяльності правоохоронних органів.
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SUMMARY 
The article substantiates the concept of 

«administrative and legal support of law 
enforcement», which is proposed to be considered as 
a system of legally established administrative and 
legal means of exercising the rights and freedoms 
of citizens with a certain range of subjects within 
their competence to implement law enforcement 
functions. Signs of administrative and legal 
support of law enforcement activities are: 1) the 
formed regulatory framework of administrative 
and legal support of law enforcement activities); 
2) a certain range of subjects within their 
competence to ensure law enforcement functions; 
3) the system of administrative and legal means 
of exercising the rights and freedoms of citizens 
in the law enforcement sphere; 4) compliance 
with certain administrative procedures; 5) 
binding decisions of law enforcement entities; 
6) application of international standards in the 
activities of law enforcement agencies.

Key words: administrative and legal 
support, law enforcement activity, concepts, 
signs, administrative and legal regulation, law 
enforcement function, law enforcement bodies.
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ÄÅÐÆÀÂÍÅ ÓÏÐÀÂË²ÍÍß Ó ÑÔÅÐ² Ì²ÃÐÀÖ²¯ ÍÀ 
ÑÓ×ÀÑÍÎÌÓ ÅÒÀÏ² Ó ÊÎÍÒÅÊÑÒ² ÐÅÀË²ÇÀÖ²¯ ÑÒÐÀÒÅÃ²¯ 

ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ Ì²ÃÐÀÖ²ÉÍÎ¯ ÏÎË²ÒÈÊÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÍÀ 
ÏÅÐ²ÎÄ ÄÎ 2025 ÐÎÊÓ: ÏÐÎÁËÅÌÈ ÐÅÀË²ÇÀÖ²¯

В статье рассматриваются проблемы го-
сударственного управления в сфере миграции 
на современном этапе в контексте интеграции 
Украины в Европейский Союз. Проанализирова-
но состояние с выдворением нарушителей ми-
грационного законодательства. Рассмотрены 
проблемы правового регулирования в сфере неле-
гальной миграции, связанные с недостаточной 
эффективностью деятельности специализи-
рованных органов. Показано, что определение 
тенденций в сфере миграции невозможно без 
статистики в сфере, которая исследуется. Ука-
зано на целесообразность перехода статистики 
на показатели Евростата. Рассмотрены про-
блемные вопросы проведения дактилоскопии 
иностранцев и лиц без гражданства, и выдачи 
сертификатов на знание украинского языка, 
истории и законодательства Украины для ино-
странцев и лиц без гражданства. Охарактери-
зовано образовательную миграцию в контексте 
повышения академической мобильности.
Ключевые слова: миграция, стратегия, не-

законная миграция, иностранцы, статистика, 
дактилоскопия, образовательная миграция.
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сфери. У сфері державного управління мігра-
ційними процесами сьогодні існують пробле-
ми, що перешкоджають досягненню встанов-
лених завдань і цілей Стратегії державної мі-
граційної політики України на період до 2025 
року.
Аналіз останніх публікацій. Проблеми 

державного управління у сфері міграції ви-
світлено у працях: О. Бандурки, Ю. Бузниць-
кого, І. Бузько, В. Близнюк, М. Бублій, І. Гра-
бинського, Ю. Гаврушко, В. Євтуха, В. Кова-
ленко, В. Мойсеєнко, О. Малиновської, В. Ор-
тинського, Л. Рибаковського, А. Шевцова та 
інших вчених. У наукових доробках дослід-
ники вивчають особливості міграційних про-
цесів, які реалізовуються в сучасних умовах, 
оцінюють міграційні тенденції та аналізують 
ситуацію, що відбувається в міграційній сфе-
рі. Але активізація інтеграційних процесів, на 
тлі наявності складної соціально-економічної 
ситуації в державі зумовлюють необхідність 
досліджень проблем, що виникають у сфері 
міграційної політики.

Метою статті є дослідження проблем дер-
жавного управління у сфері міграції на сучас-
ному етапі. 

Виклад основного матеріалу
Питання безпеки держави регулюються в 

декількох аспектах. Одним з важливих аспек-
тів є регулювання міграційних процесів, які є 
основою та запорукою національної безпеки 
будь-якої держави. Багато дослідників вва-
жають динамічні міграційні процеси в світі 

Постановка проблеми
Негативні тенденції в становленні люд-

ського потенціалу та ресурсів держави, які 
проявляються в скороченні чисельності пра-
цездатного населення, диференціації рівня 
життя і економічного розвитку між країнами, 
окремими регіонами всередині країни, не-
рівні можливості в забезпеченні ефективної 
зайнятості, визначили проведення заходів, 
спрямованих на реформування міграційної 
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одним з чинників, який є загрозою безпеці, а 
саме: наявність нелегальної міграції; викорис-
тання мігрантами території країни прибуття, 
як транзитної; посилення протистояння між 
різними соціальними групами населення; 
диспропорції у пропозиціях і вакансіях на 
ринку праці; соціальна напруга населення [1, 
c. 297]. 
У зазначеному контексті доцільно визна-

чити основні проблеми, які виникають у мі-
граційній сфері з погляду на План заходів з ви-
конання Угоди про асоціацію між Україною, з 
однієї сторони, та Європейським Союзом, Єв-
ропейським співтовариством з атомної енергії 
і їхніми державами-членами, з іншої сторони, 
та Стратегію державної міграційної політики 
України на період до 2025 року [2; 3].
Однією з таких проблем є недостатня 

ефективність функціонування застосовува-
ного державою механізму фінансування ви-
дворення незаконних мігрантів, що вимагає 
значних фінансових коштів, яких відповід-
ні органи державної влади повною мірою не 
мають. Це є причиною пошуку інших шляхів 
боротьби з незаконною міграцією. 
На думку Н. Орловської, Україна є і до-

нором, і реципієнтом та транзитером для не-
легальних мігрантів. Відповідно, на території 
України також є приклади трудової експлуата-
ції нелегальних мігрантів. Нелегальна трудова 
міграція є негативним явищем, організація 
якого здійснюється переважно злочинними 
угрупованнями під прикриттям легальних 
суб’єктів господарювання, що спеціально ство-
рюються або використовуються для полегшен-
ня вчинення правопорушень та уникнення 
контролю правоохоронних органів [3, c. 74].
Важливо зауважити, що до помітного зрос-

тання кількості біженців на території України 
привели криза в Сирії і в ряді інших держав. 
Зазначені обставини внесли істотні корективи 
в динаміку досліджуваних показників міграції 
населення. Настільки інтенсивні міграційні 
процеси призвели до переповненості спеці-
альних установ для осіб, які підлягають ад-
міністративному видворенню або депортації. 
Це сталося внаслідок відсутності нормативно 
закріплених граничних строків тримання.
Залишається невирішеною проблема не-

достатнього виділення бюджетних коштів 
на оплату витрат з адміністративного видво-

рення за межі України іноземних громадян та 
осіб без громадянства. Необхідно зауважити, 
що на недосконалість чинного фінансування 
звернули увагу в Верховній Раді України, під-
кресливши важливість достатнього бюджет-
ного фінансування спеціальних установ для 
мігрантів. На нашу думку, хоча б один відсо-
ток коштів, які надходять до місцевих бюдже-
тів з адміністративних послуг, наданих іно-
земцям та особам без громадянства від кожної 
області, міг би істотно знизити навантаження 
на Державну міграційну службу України.
Актуальна сьогодні проблема реалізації 

такого важливого напряму політики держави, 
як обов’язкове проходження іноземними гро-
мадянами та особами без громадянства дакти-
лоскопічної реєстрації.
Державна дактилоскопічна реєстрація – 

це діяльність, що здійснюється державними 
органами та установами з одержання, обліку, 
зберігання, використання, передачі та зни-
щення взірців дактилоскопічної інформації.
Нині дактилоскопічна реєстрація зазна-

чених осіб, які проживають або тимчасово пе-
ребувають на території України, проводиться 
на підставі Порядку фіксації біометричних да-
них іноземців та осіб без громадянства під час 
прикордонного контролю в пунктах пропуску 
(пунктах контролю) через державний кордон 
та у контрольних пунктах в’їзду-виїзду, а та-
кож здійснення провадження у справах про 
адміністративні правопорушення введеного у 
дію 24 квітня 2019 року [5].
У відповідній пояснювальній записці було 

зазначено, що розробка нормативно-правово-
го акта обумовлена необхідністю встановлен-
ня правових основ превентивного отримання, 
зберігання і використання для ідентифікації 
особи людини (дактилоскопічної інформації) 
іноземних громадян і осіб без громадянства з 
метою підвищення ефективності боротьби зі 
злочинністю, в тому числі з тероризмом, вста-
новлення за непізнаними трупами особистос-
ті людини, розшуку зниклих безвісти грома-
дян України, іноземних громадян та осіб без 
громадянства та передбачена Положенням 
про національну систему біометричної вери-
фікації та ідентифікації громадян України, 
іноземців та осіб без громадянства [6].
Згідно з цим нормативно-правовим актом 

кожен іноземний громадянин, що приїжджає 
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в Україну для працевлаштування, повинен 
буде обов’язково пройти дактилоскопічну ре-
єстрацію. Водночас виникає питання захисту 
персональних даних, на що звернула увагу 
Уповноважений з прав людини Верховної 
Ради України у листі до МВС України [7].
На думку О. І. Шапоренко, механізм дер-

жавного регулювання зовнішньої міграції 
населення об’єднує органи державної влади 
всіх рівнів, що реалізують політику у сфері зо-
внішньої трудової міграції, а також державні 
інструменти регулювання процесів експорту 
та імпорту робочої сили законодавчого, еконо-
мічного й організаційного характеру [8, с. 255].
При дослідженні актуальних проблем дер-

жавного управління в сфері міграції не можна 
обійти увагою проблему видачі іноземним гро-
мадянам фіктивних сертифікатів про знання 
української мови, історії та основ законодав-
ства України, без яких дозвіл на тимчасове пе-
ребування, вид на проживання, громадянам 
іноземних держав отримати неможливо.
Незаконна діяльність організацій з видачі 

мігрантам недійсних документів сприяє не-
правомірному отриманню посвідки на про-
живання, що може спричинити відповідні 
санкції. Зауважимо, що видавати сертифікати 
за підсумками комплексного іспиту іноземним 
громадянам мають право лише освітні устано-
ви, включені до затвердженого переліку, а для 
його проведення створюється спеціальна ко-
місія при одному з уповноважених на те ЗВО.
Варто зауважити, що міграційне законо-

давство постійно вдосконалюється. Причому 
не тільки для осіб іноземних держав, але й для 
юридичних і посадових осіб, які сприяють ле-
галізації та працевлаштуванню мігрантів. Такі 
заходи необхідні не тільки для захисту інтер-
есів держави, а й самих іноземців.
Проблемою, на розв’язання якої спрямо-

вана правоохоронна функція держави, слід 
визнати незаконну міграцію, яка загрожує 
національній безпеці держави, її інтересам 
та інтересам громадян. Рішення проблеми 
вимагає не тільки каральних дій щодо пра-
вопорушників, а й комплексу заходів щодо 
запобігання та боротьби з незаконною мігра-
цією. Тому заходи юридичної відповідальнос-
ті переважно спрямовані проти осіб, які не 
дотримуються правил перебування і в’їзду в 
Україну, транзитного проїзду через її терито-

рію. Учасниками таких відносин є не тільки 
іноземні громадяни, а й посадові особи орга-
нізацій, які беруть зазначених осіб на роботу. 
Їх участь в розширенні нелегальної міграції 
підлягає відповідній юридичній кваліфікації.
Незаконна міграція негативно впливає на 

соціальну обстановку, є сприятливим сере-
довищем для активізації діяльності організо-
ваних злочинних угруповань, міжнародних 
терористичних організацій, для корупції, роз-
палювання міжнаціональних конфліктів, нар-
котизації суспільства, пріоритетну роль у про-
тидії якій грають засоби адміністративно-пра-
вового та кримінально-правового характеру.
Аналогічної думки дотримується О. Си-

дорчук, зазначаючи, що взаємозв’язок мігра-
ційних процесів та рівня соціальної і еконо-
мічної безпеки в цьому контексті є прямим і 
очевидним, адже саме ті загрози і виклики, 
які панують у суспільстві і не дають змоги на-
селенню мати належний рівень добробуту, 
спонукають його мігрувати та шукати кращо-
го життя на інших територіях, незаконна та 
неконтрольована міграція сприяють посилен-
ню політичного та релігійного екстремізму, 
створюють необхідні умови для виникнення 
розбіжностей [9, с. 10].
Наявність значної кількості мігрантів з не-

врегульованим правовим статусом створює 
умови для розширення незаконної трудової 
діяльності, формування «тіньового» сектора 
економіки, збільшення обсягів неконтрольо-
ваного вивозу капіталу за кордон, що усклад-
нює керованість міграційними процесами.
Про факт незаконної міграції слід гово-

рити при порушенні однієї з трьох умов, що 
стосується: незаконного (без відповідних до-
кументів) в’їзду, подальшого перебування в 
країні, працевлаштування на її території.
Як зазначає А. Фітісова, досліджуючи роль 

міграційної статистики для реалізації Страте-
гії державної міграційної політики України 
(переваги гармонізації зі статистикою Єврос-
тату, неточність в кількості незаконних мі-
грантів можна пояснити різними підходами в 
їх визначенні. Автор наводить декілька при-
кладів, яких даних бракує для реалізації цілей 
Стратегії у сфері імміграції, і які могли б стати 
доступними завдяки імплементації стандартів 
Євростату у сфері статистики міжнародної мі-
грації.
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1. Модернізація отримання дозволу на 
імміграцію на основі законного та безперерв-
ного проживання в Україні протягом певного 
періоду часу.

2. Показники переходів між групами мо-
гли б свідчити про іноземних студентів, які за-
лишаються в Україні після навчання.

3. Здійснення оцінок узгодженості іммі-
граційного законодавства з економічною та 
демографічною політикою держави.

 4. Забезпечення успішної інтеграції іно-
земців.

 5. Забезпечення ефективної та справед-
ливої процедури розгляду заяв щодо надання 
міжнародного захисту потребує оцінки поточ-
ного стану та моніторингу ситуації. В Україні 
невідомо, скільки рішень, прийнятих ДМС, 
переглядається потім у судових інстанціях, і 
скільки з них переглядається на користь шу-
кача захисту. Цей показник є одним із показ-
ників, що рекомендує збирати ООН для оцін-
ки процедури надання захисту. Ці дані дозво-
ляють оцінювати, наскільки ефективною та 
справедливою є процедура надання захисту, 
але вони не збираються в Україні [10, c. 60-61].
Заслуговує на увагу позиція вчених, які 

вважають, що під незаконною міграцією на-
селення розуміють пересування осіб з пору-
шенням встановлених міграційно-правових 
режимів і процедур; незаконним мігрантом 
визнається особа, яка навмисно або з нео-
бережності порушила встановлені в державі 
міграційні правила. Суб’єктами незаконної 
міграції є іноземні громадяни та особи без 
громадянства: які порушили правила в’їзду в 
Україну та правила перебування на території 
України.
В. Пивоваров і К. Петраш вказують на 

серйозність проблеми незаконної міграції, 
яка, пов’язана, по-перше, зі складністю визна-
чення кількісних параметрів явища; по-друге, 
з неоднозначністю та різними спричиненими 
наслідками; по-третє, недостатнім досліджен-
ням проблеми нелегальної міграції в умовах 
реструктуризації світової економіки. Неле-
гальна міграція тісно пов’язана з різноманіт-
ними видами корпоративної транскордонної 
злочинності, зокрема з контрабандою зброї, 
наркотиків, торгівлею людьми, поширенням 
тероризму. Масштаби тіньових надприбутків 
лише від організації нелегальних міграційних 

потоків сягають мільярдів доларів США на 
рік. Роль України в цих негативних процесах 
є досить помітною – як традиційної для остан-
ніх десятиліть країни-транзитера та умовного 
«відстійника» для проблемних мігрантів [11, c. 
198-199].
Протидія незаконній міграції стає важли-

вим напрямом державного управління в сфері 
міграції: здійснюється взаємодія з іншими ор-
ганами державної влади; проводяться спільні 
оперативно-розшукові та профілактичні за-
ходи, цільові операції; ведеться активна ро-
бота з виявлення в міграційному середовищі 
осіб, причетних до екстремістської та теро-
ристичної діяльності, припинення фіктивної 
реєстрації іноземних громадян; посилюється 
охорона Державного кордону України, зо-
крема, облаштування та зміцнення ділянок 
з недостатньо розвиненою інфраструктурою. 
На думку А. Моти, використання найбільш 
доцільних і правомірних заходів запобіжного 
впливу пов’язано з визначенням науково об-
ґрунтованої системи форм профілактики пра-
вопорушень, розгорнута структурна характе-
ристика яких у діяльності Держприкордон-
служби України з протидії нелегальній мігра-
ції охоплюються двома основними блоками: 
процесуальним та оперативно-службовим. Їх 
вирізняє спеціальна профілактична спрямо-
ваність попередження негативних міграцій-
них проявів відповідно до особливостей охо-
рони державного кордону [12, c. 28].
Серед проблем державного управління в 

цій сфері слід виокремити освітню (навчаль-
ну) міграцію – міграцію з метою отримання 
або продовження освіти. Важливо підкресли-
ти, що нині в країні недостатньо використо-
вується міграційний потенціал системи осві-
ти. Для цього необхідно досягнення таких 
конкретних результатів: створення умов для 
успішної наукової діяльності та підвищення 
престижу вчених, забезпечення справедливої 
оцінки наукових досягнень, реальне збіль-
шення розміру заробітної плати, залучення в 
науку молодого покоління.
Щодо сприяння освітній міграції в Україні 

та підтримки академічної мобільності позна-
чимо такі основні напрями міграційної полі-
тики, що містяться в Стратегії державної мі-
граційної політики України на період до 2025 
року: підвищення доступності освітніх послуг 



73

Áîðòíèê Í.Ï., Ðàäåéêî Ð.². - Äåðæàâíå óïðàâë³ííÿ ó ñôåð³ ì³ãðàö³¿...

для іноземних громадян, включаючи спро-
щення адміністративних процедур, вдоскона-
лення правил в’їзду в Україну та перебування 
на її території іноземних громадян, з метою 
навчання у закладах освіти; забезпечення від-
критості України для учнів, наукових і педа-
гогічних працівників, створення для них ком-
фортного режиму в’їзду в Україну, здійснення 
професійної діяльності й інше.
На думку І. Хомишин, освітня міграція та 

спрощення процедури отримання посвідки на 
проживання та громадянства України зазна-
ченими особами – випускниками вузів могли 
б сприяти притоку кваліфікованих іноземних 
громадян з-за кордону. Україна повинна стати 
конкурентною на ринку освітніх послуг, тоді 
сформується системний рух інтелекту, капіта-
лів, інформації у двох взаємно симетричних 
напрямах, що призведе до нового позитивно-
го бачення освітньої міграції [13, c. 113].
Звернемо увагу, що освітня міграція – це 

джерело кваліфікованих і інтегрованих в кра-
їні іноземних громадян, а законодавчі обме-
ження та прогалини під час навчання та після 
завершення знижують привабливість отри-
мання освіти в Україні для іноземних студен-
тів.
У зв’язку з цим зазначимо іншу проблему 

– аспірантура, яка існує як особливий держав-
ний інститут підготовки наукових і науково-
педагогічних кадрів, віднесена до третього 
рівня вищої освіти. Підготовка кадрів вищої 
кваліфікації підтверджується захистом ди-
сертації на здобуття ступеня доктора філософії 
після закінчення аспірантури [14].
З погляду на досвід окремих країн Євро-

пейського Союзу доцільно розглянути мож-
ливість видання диплому після закінчення 
аспірантури. Щодо захисту в установленому 
законодавством України порядку науково-
кваліфікаційну роботу (дисертацію) на здо-
буття наукового ступеня доктора філософії, то 
іноземець може пройти курс навчання в аспі-
рантурі, яка для них є платною, але не отри-
мати ступінь. Для вдосконалення аспірантури 
потрібно внесення змін і доповнень до чин-
них нормативно-правових документів.

Висновки
Аналіз чинного законодавства України, 

що регулює адміністративно-правові відноси-

ни в сфері міграції, практика його застосуван-
ня органами державної влади, дослідження 
спеціальної наукової літератури дозволили 
виявити актуальні та проблемні питання, що 
обумовлює складний характер адміністратив-
но-правового регулювання. Адміністративні 
правовідносини у сфері міграції складаються 
в процесі здійснення державного управління 
міграційними процесами та врегульовані нор-
мами адміністративного права. Специфікою їх 
суб’єктного складу є включення в число учас-
ників спеціальних організацій, що здійсню-
ють діяльність в сфері міграції, осіб, що воло-
діють спеціальним адміністративно-правовим 
статусом у сфері міграції. В умовах сьогодення 
реалізація державного управління у сфері мі-
грації пов’язана з низкою проблем: протидія 
незаконній міграції з метою забезпечення на-
ціональної безпеки України; неефективність 
функціонування застосовуваного державою 
механізму фінансування адміністративного 
видворення іноземців і осіб без громадянства, 
недостатнє виділення бюджетних коштів на 
реалізацію зазначених процедур; відсутність 
імперативного характеру обов’язкового про-
ходження іноземними громадянами дакти-
лоскопічної реєстрації; незаконна діяльність 
з видачі фіктивних сертифікатів про знання 
української мови, історії та основ законодав-
ства; недостатнє використання міграційного 
потенціалу системи освіти, які потребують 
невідкладного вирішення, в тому числі за до-
помогою доповнень і змін до чинного законо-
давства.
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SUMMARY 
The article considers the problems of public 

administration in the fi eld of migration at the present 
stage in the context of Ukraine’s integration into the 
European Union. The situation with the expulsion 
of violators of migration legislation is analyzed. The 
problems of legal regulation in the fi eld of illegal 
migration related to the ineffi ciency of specialized 
bodies are considered. It is shown that it is impossible 
to determine trends in the fi eld of migration without 
statistics on the fi eld under study. The expediency 
of the transition of statistics to Eurostat indicators 
is indicated. The problematic issues of conducting 
fi ngerprinting of foreigners and stateless persons, 
and issuing certifi cates of knowledge of the 
Ukrainian language, history and legislation of 
Ukraine for foreigners and stateless persons are 
considered. Educational migration in the context of 
increasing academic mobility is characterized.

Key words: migration, strategy, illegal 
migration, foreigners, statistics, fi ngerprinting, 
educational migration.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглядаються проблеми держав-

ного управління у сфері міграції на сучасному 
етапі у контексті інтеграції України до Євро-
пейського Союзу. Проаналізовано стан із видво-
ренням порушників міграційного законодавства. 
Розглянуто проблеми правового регулювання у 
сфері нелегальної міграції, пов’язані з недостат-
ньою ефективністю діяльності спеціалізованих 
органів. Показано, що визначення тенденцій 
у сфері міграції неможливо без статистики 
щодо сфери, яка досліджується. Вказано на до-
цільність переходу статистики на показники 
Євростату. Розглянуто проблемні питання 
проведення дактилоскопії іноземців та осіб без 
громадянства, та видачі сертифікатів зі зна-
ння української мови, історії та законодавства 
України для іноземців та осіб без громадянства. 
Охарактеризовано освітню міграцію у контек-
сті підвищення академічної мобільності.
Ключові слова: міграція, стратегія, незакон-

на міграція, іноземці, статистика, дактилоско-
пія, освітня міграція.
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ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎ ÏÐÀÂÎÂÅ ÓÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß 
ÊÎÍÔË²ÊÒÓ ²ÍÒÅÐÅÑ²Â Ó ÑÈÑÒÅÌ² 

ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ: Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÈÉ 
ÄÎÑÂ²Ä ÒÀ Â²Ò×ÈÇÍßÍ² ÐÅÀË²¯

У статті досліджено особливості адміністра-
тивно-правового регулювання конфлікту інтересів 
як першопричини всіх антикорупційних обмежень 
шляхом аналізу теоретичного та нормативного 
підходу до визначення терміну «конфлікт інте-
ресів», об’єкта, суб’єктів, а також підстав виник-
нення адміністративно-правових відносин, для 
яких характерне явище конфлікту приватного та 
публічного інтересу.

У міжнародній практиці публічного уряду-
вання антикорупційні обмеження, пов’язані із 
конфліктом інтересів, набувають ґрунтовного 
інституційного значення. Узагальнюючи прак-
тику рекомендації щодо інтеграції положень із 
врегулювання приватного інтересу при виконанні 
державних функцій у національні правові системи, 
слід виокремити чотири рівні: законодавчий: при-
йняття антикорупційних спеціальних законів із 
чіткою процедурою та принципами, заходами від-
повідальності за недотримання вимог із врегулю-
вання конфлікту інтересів; етичний: розроблення 
кодексів поведінки публічних осіб; нормативний 
(підзаконний): опис взаємодії уповноважених 
суб’єктів на виявлення та розслідування фактів 
недобросовісності; процедури підзвітності та під-
контрольності службовців тощо; методично-ін-
структивний: містить описання окремих ситуа-
цій із наявним конфліктом інтересів та шляхом 
його врегулювання.

У системі суб’єктів виявлення врегулювання 
конфлікту інтересів, НАЗК є загальною інсти-
туцією, уповноваженою на вироблення єдності в 
державній політиці врегулювання конфлікту ін-
тересів. Спеціальними суб’єктами врегулювання 
конфлікту інтересів є відомчі органи державної 
влади та місцевого самоврядування, юридичні осо-
би публічного права та суб’єкти, які реалізують 
публічні функції, предметом діяльності яких є вре-
гулювання конфлікту інтересів, що виник у діяль-
ності їх працівників. 

Шлях до врегулювання конфлікту інтересів при 
наявності власного розсуду через жорстку інструк-
цію не може мати успіху навіть не з позиції того, 
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що передбачити всі життєві ситуації неможливо, 
а й з тих міркувань, що звернення до контексту та 
правових принципів є засобом досягнення легітим-
ної мети у правовій державі.

Публічний інтерес протиставляється при-
ватному лиш у тому випадку, коли їх дія вини-
кає одночасно або потенційно може виникнути в 
майбутньому стосовно окремої публічної особи або 
особи приватного права, що виконує деякі публічні 
функції. Саме це є підставою до вжиття анти-
корупційних обмежень або відкриття процедури 
із врегулювання конфлікту інтересів (міркуючи із 
процесуальної точки зору). 

Виникнення конфлікту інтересів у контексті 
антикорупційних обмежень відображає лише ідею 
того, що якщо такий конфлікт виникає, то його 
необхідно врегулювати у межах та спосіб, встанов-
лений законом. 

Суттєвою різницею проявів явища конфлікту 
інтересів при виконанні державних функцій, на від-
міну від інших сфер правового регулювання, є обсяг 
шкідливості наслідків, які виникають у суб’єктів, а 
саме публічних осіб. Обмеження та/або порушення 
прав інших осіб, надання необґрунтованих пере-
ваг, втручання в приватне життя з корисливих 
мотивів є потенційними ризиками, які можуть 
бути в результаті недоброчесної поведінки.

 До чинників, які обумовлюють необхідність 
вжиття державами на національному рівні захо-
дів щодо врегулювання конфлікту інтересів, віднесе-
но: уразливість фаховості професійності діяльнос-
ті осіб у публічній сфері; використання службового 
становища у власних (приватних) цілях; спрямова-
ність функцій держави не за легітимною метою; 
створення реальної можливості надання непра-
вомірної вигоди чи необґрунтованого покращення 
фінансово-майнового та/або іншого статусу особам 
із рівним правом; наявний ефект наслідування, а у 
разі невчасного врегулювання – вчинення реально-
го корупційного правопорушення тощо.

Ключові слова: конфлікт інтересів, публічний 
інтерес, публічна діяльність, антикорупційні об-
меження, корупційне правопорушення.
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Сучасна формула антикорупційного 
правового регулювання спрямована на ви-
роблення чітких рекомендацій щодо про-
тидії корупційних вчинків у сферах публіч-
но-правового життя. Разом із цим, явище 
корупції було властиве людському роду 
ще з початку його існування і криється у 
глибокому психологічному бажанню до 
отримання неправомірного збагачення за 
рахунок інших, використовуючи якимось 
чином своє становище. Історичним досві-
дом доведено, що застосування обмежень 
для осіб, наділених владою, є необхідним 
інструментом у розвитку демократичного 
суспільства. Впровадження ефективного 
механізму антикорупційної політики пови-
нне охоплюватися вивченням усіх коруп-
ційних проявів та форм. 

Постановка проблеми
Конфлікт інтересів – це один із форм 

проявів корупції, який досить поширений 
у професійній культурі та може призводи-
ти як до легких, так і тяжких наслідків – 
аж до узурпації верховної влади в державі. 
Конфлікт інтересів завжди породжується за 
умов наявності приватного та публічного 
інтересу в особи, яка виконує державниць-
кі функції, або діє в межах делегованих 
повноважень. З 2014 року в Україні доко-
рінним чином відбулось переосмислення 
державної політики протидії корупції, про-
цеси формування нової антикорупційної 
інфраструктури продовжуються і сьогод-
ні. Низка вчених висвітлювали проблемні 
питання правового регулювання конфлік-
ту інтересів: О. Губанов, Т. Василевська,-
Р. Дудка І. Тітко, М. Логвиненко, І. Мико-
ленко, О.Олешко, О. Токар-Остапенко та 
ін. Врегулювання конфлікту інтересів на 
законодавчому та нормативному рівнях 
має важливе значення для всієї системи пу-
блічної служби. Тому доктринальне супро-
водження є необхідним засобом удоскона-
лення чинного правового поля.

Мета статті полягає у проведенні пара-
лелей міжнародного та вітчизняного адмі-
ністративно-правового врегулювання кон-
флікту інтересів у системі публічної служби.

Виклад основного матеріалу
Поняття та зміст терміна «конфлікт ін-

тересів» у правовій доктрині відіграє не 
тільки теоретичне значення, а й має чіт-
ку практичну сторону реалізації. Обумов-
леність полягає у виробленні чітких ін-
струкцій та правил дотримань обмежень 
в конкретній ситуації, яка може виникати 
при наявності такого конфлікту. Вивчення 
онтологічної сутності конфлікту інтересів 
є важливою стороною розуміння засад ад-
міністративно-правового врегулювання да-
ного феномену.
Слово «конфлікт» має походження від 

лат. сonfl ictus, тобто «зіткнення», і означає 
ситуацію, коли члени соціуму починають 
розуміти, що їхні інтереси й потреби не мо-
жуть бути задоволеними в разі збереження 
наявної системи соціальних відносин [14]. 
В академічному словнику української мови 
досліджуваний термін також асоціюється із 
зіткненням протилежних інтересів, думок, 
поглядів; серйозними розбіжностями; го-
строю суперечкою [13]. Шатрава С.О. кон-
флікт розуміє як зіткнення протилежних 
інтересів і поглядів, напруження і крайнє 
загострення суперечностей, що призводить 
до активних дій, ускладнень, боротьби, що 
супроводжуються складними колізіями [15, 
с. 128].
Складність правового тлумачення тер-

мінологічного словосполучення «конфлікт 
інтересів» пов’язана із невизначеністю 
нормативного змісту поняття інтерес. З од-
ного боку, досить позитивним чинником 
антикорупційного регулювання є визна-
чення терміна приватний інтерес у Законі 
України «Про запобігання корупції» (як 
будь-який майновий чи немайновий ін-
терес особи, у тому числі зумовлений осо-
бистими, сімейними, дружніми чи іншими 
позаслужбовими стосунками з фізичними 
чи юридичними особами, у тому числі ті, 
що виникають у зв’язку з членством або ді-
яльністю в громадських, політичних, релі-
гійних чи інших організаціях [6]). З іншо-
го боку, застосування тавтологічного тлу-
мачення «…інтерес – це інтерес…» не несе 
зрозумілого значення. Правильно відзна-
чає О. Первомайський, що, незважаючи на 
те, що у вітчизняній сфері правового ре-
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гулювання слово «інтерес» зустрічається у 
нормативно-правових актах досить часто, 
натомість точаться постійні дискусії щодо 
його співвідношення з такими неюридич-
ними явищами та поняттями як благо, по-
треби, ціль, мотиви [5, с. 54]. 
Наближуючись до предмета розуміння 

«конфлікт інтересів» в антикорупційному 
правовому регулюванні, підхід до розу-
міння має базуватися на тій догмі, що кон-
флікт у будь-якому випадку стосується двох 
видів інтересу: публічного (службового) та 
приватного. У Методичних рекомендаціях 
щодо запобігання та врегулювання кон-
флікту інтересів приватний інтерес розумі-
ється як будь-який майновий чи немайно-
вий, а публічний охоплює службові/ пред-
ставницькі повноваження (безпосередні та 
загальнослужбові) [9]. Важливим для чіткої 
ідентифікації публічного інтересу, а відтак, 
наявності конфлікту із приватним є обме-
ження сфери впливу публічного відповід-
но до конкретної публічної особи. Не слід 
вважати конфліктом приватному інтересу 
інші публічні повноваження (функції), які 
прямо не належать посаді особи, яку вона 
обіймає. Таким чином, у теорії адміністра-
тивно-правового регулювання необхідно 
говорити про диференціацію типів кон-
фліктів інтересів залежно від категорії пу-
блічної посади чи службових (державних) 
повноважень. 
Публічний інтерес протиставляється 

приватному лише в тому випадку, коли 
їх дія виникає одночасно або потенційно 
може виникнути в майбутньому стосовно 
окремої публічної особи, або особи при-
ватного права, що виконує деякі публічні 
функції. Саме це є підставою для вжиття 
антикорупційних обмежень або відкриття 
процедури із врегулювання конфлікту інтересів 
(міркуючи з процесуальної точки зору). 
Передумовами формування національ-

ної концепції адміністративно-правового 
регулювання антикорупційних обмежень, 
пов’язаних із конфліктом інтересів, є між-
народні акти, договори та конвенції, до 
яких приєдналась Україна. Вони відобра-
жають загальні обов’язки та стандарти для 
держав в урегулюванні на національному 
рівні конфлікту інтересів.

Відповідно до п.4 Конвенції ООН Про-
ти корупції, кожна Держава-учасниця 
прагне, згідно з основоположними прин-
ципами свого внутрішнього права, ство-
рювати, підтримувати й зміцнювати такі 
системи, які сприяють прозорості й запо-
бігають виникненню конфлікту інтересів 
[3]. Досить прогресивним інструментом ви-
явлення ризику конфлікту інтересів є по-
ложення ст. 8 зазначеної Конвенції, у якій 
пропонується на національному рівні роз-
робити зобов’язання стосовно державних 
посадових осіб надавати відповідним орга-
нам декларації, inter alia, про позаслужбову 
діяльність, заняття, інвестиції, активи та 
про суттєві дарунки або прибутки, у зв’язку 
з якими може виникнути конфлікт інте-
ресів стосовно їхніх функцій як державних 
посадових осіб [3]. Як результат інтеграції 
зазначеної рекомендації, Закон України 
«Про запобігання корупції» зобов’язує пу-
блічних осіб щорічно до 1 квітня подавати 
шляхом заповнення на офіційному веб-
сайті декларацію особи, уповноваженої на 
виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування [6].
Загальне декларативне положення у Ре-

золюції (97) 24 Комітету міністрів Ради Єв-
ропи «Про двадцять принципів боротьби 
з корупцією» зобов’язує Держав-учасниць 
проводити ефективні заходи для запобіган-
ня корупції та, у зв’язку з цим, підвищувати 
суспільну свідомість і просування етичної 
поведінки в публічній сфері [11].
Комітетом Міністрів Ради Європи 11 

травня 2000 року прийнято Рекомендації 
№R (2000) №10 «Про кодекси поведінки 
державних службовців», які є узагальнен-
ням стандартів етичної поведінки держав-
них службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування, якими вони зобов’язані 
керуватися під час виконання своїх поса-
дових обов’язків [12]. Незважаючи на те, 
що положення Рекомендацій містять ре-
гуляцію поведінки, документ можна відне-
сти до джерел адміністративно-правового 
регулювання конфлікту інтересів, оскільки 
більшість норм інтегровано в національні 
закони про публічну службу, в тому числі, 
і у вітчизняний Закон України «Про дер-
жавну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII. 
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Таким чином, конфлікт інтересів деклару-
ється не тільки як явище, пов’язане із ко-
рупцією, а й як зміст поведінки службовців.
В якості практичних рекомендацій, Ра-

дою Організації економічного розвитку та 
співробітництва розроблено Посібник з пи-
тань врегулювання конфліктів інтересів на 
державній службі. У Настановах передба-
чається, що механізм попередження і вре-
гулювання конфліктів інтересів на загаль-
нодержавному рівні повинен включати: ви-
значення загальних особливостей ситуацій, 
пов’язаних з конфліктами інтересів, які мо-
жуть створювати ризик для доброчеснос-
ті організацій та окремих осіб; виявлення 
конкретних ознак ситуацій, пов’язаних з 
неприйнятним конфліктом інтересів; забез-
печення обізнаності, яка сприяє виконан-
ню вимог законів і правил, а також перед-
бачення напрямків діяльності, вразливих 
для ризику, з метою наступної попереджу-
вальної роботи; належне розкриття відпо-
відної інформації та ефективне управління 
врегулюванням конфліктів; партнерські 
стосунки з іншими зацікавленими сторона-
ми, в тому числі підрядниками, замовника-
ми, клієнтами, спонсорами і громадськими 
організаціями; аналіз і оцінку політики 
врегулювання конфліктів з використанням 
накопиченого досвіду тощо [4].
Системне бачення політики врегулю-

вання конфлікту інтересів (інструменти 
запобігання, інструменти виявлення і роз-
слідування, інструменти каральних санк-
цій) міститься і в Документі SIGMA № 36 
«Політики і практики запобігання конфлік-
ту інтересів у дев’ятьох країнах ЄС. Порів-
няльний огляд» Спільної Ініціативи ОЕСР 
і Європейського Союзу (SIGMA). Документ 
містить описові дані та оціночний аналітич-
ний огляд підходів до запобігання конфлік-
ту інтересів у галузі державного управління 
та управління ними [16]. 
У Рекомендаціях № R (2000) №10 Ко-

мітету Міністрів щодо кодексів поведінки 
державних службовців міститься чітке усві-
домлення того, що корупція є серйозною 
загрозою для верховенства права, демо-
кратії, прав людини, рівності та соціальної 
справедливості, що перешкоджає еконо-
мічному розвитку і створює небезпеку для 

стабільності демократичних інституцій та 
моральних основ суспільства [12]. Деталі-
зацію цих тез можна продовжити чинника-
ми, які обумовлюють необхідність вжиття 
державами на національному рівні заходів 
щодо врегулювання конфлікту інтересів: 
уразливість фаховості професійності діяль-
ності осіб у публічній сфері; використання 
службового становища у власних (приват-
них) цілях; спрямованість функцій держа-
ви не за легітимною метою; створення ре-
альної можливості надання неправомірної 
вигоди чи необгрунтованого покращення 
фінансово-майнового та/або іншого стату-
су особам із рівним правом; наявний ефект 
наслідування, а у разі невчасного врегулю-
вання – вчинення реального корупційного 
правопорушення тощо.
Невід’ємним елементом адміністратив-

но-правової системи запобігання корупції 
є її стратегічне осмислення на рівні зако-
ну. Антикорупційна реформа 2014-2015 
років підвела риску між «до» та «після» 
генезису адміністративно-правового ре-
гулювання конфлікту інтересів у сфері 
публічно-владної діяльності. Зокрема, 
Закон України «Про засади державної ан-
тикорупційної політики в Україні (Анти-
корупційна стратегія) на 2014-2017 роки» 
(який уже втратив строкову актуальність) 
заклав cистемність до врегулювання кон-
флікту інтересів. Надважливим сигналь-
ним аспектом, що пришвидшив подальші 
законодавчі кроки в удосконаленні та роз-
витку інституції конфлікту інтересів стало 
положення Закону в контексті створення 
доброчесної публічної служби в Україні: 
«Законодавство щодо запобігання конфлікту 
інтересів містить лише загальні формулюван-
ня без встановлення спеціальних законодавчих 
правил щодо запобігання конфлікту інтересів 
та його вирішення з урахуванням специфіки 
сфери регулювання» [7]. 
Новим проєктом Засад державної ан-

тикорупційної політики в Україні (Анти-
корупційна стратегія) на 2020 – 2024 роки 
пропонується удосконалення розвитку 
державного законодавчого, правореаліза-
ційного механізму врегулювання конфлік-
ту інтересів. У пп. 2.3.1. Актикорупційної 
статегії на 2020-2024 рр. конфлікт інтересів 
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визначається як складова більшості коруп-
ційних правопорушень, у тому числі кож-
ного корупційного злочину. Вади законо-
давства про конфлікт інтересів обмежують 
можливості мінімізації корупції за рахунок 
запобігання та врегулювання конфлікту ін-
тересів [2].
Фактично всі формальні визначення 

терміну «конфлікт інтересів» мають спіль-
ний зміст. У Посібнику ОЕСР з питань вре-
гулювання конфліктів інтересів на держав-
ній службі таким явищем називають кон-
флікти між публічно-правовим обов’язком 
та приватними інтересами держ авної поса-
дової особи [4]. 
Згідно зі ст. 13 Модельного кодексу по-

ведінки державних службовців конфлікт 
інтересів виникає у ситуації, коли держав-
ний службовець має особистий інтерес, 
який впливає або може впливати на безсто-
ронність та об’єктивність виконання його 
службових обов’язків [1].
Нечинний Закон України «Про засади 

запобігання та протидії корупції» конфлікт 
інтересів визначав як реальні або такі, що 
видаються  реальними, протиріччя між 
приватними інтересами особи та її  служ-
бовими повноваженнями, наявність яких 
може вплинути на  об’єктивність або неупе-
редженість прийняття рішень, а також на  
вчинення чи невчинення дій під час вико-
нання наданих їй службових  повноважень 
[8]. 
У Законі України «Про запобігання ко-

рупції» (на відміну від попереднього) зако-
нодавець розмежовує потенційний та при-
ватний інтерес роблячи таким чином ак-
цент на превенції як основного принципу 
протидії корупції. Потенційний конфлікт 
інтересів – це наявність в особи приватного 
інтересу у сфері, в якій вона виконує свої 
службові чи представницькі повноважен-
ня, що може вплинути на об’єктивність чи 
неупередженість прийняття нею рішень, 
або на вчинення чи невчинення дій під час 
виконання зазначених повноважень. Ре-
альний конфлікт інтересів – суперечність 
між приватним інтересом особи та її служ-
бовими чи представницькими повноважен-
нями, що впливає на об’єктивність або не-
упередженість прийняття рішень, або на 

вчинення чи невчинення дій під час вико-
нання зазначених повноважень [6].
Втім не тільки антикорупційне зако-

нодавство містить звернення до змісту до-
сліджуваного терміну. Оскільки явище ха-
рактерне загалом для протиріч, які можуть 
виникати у професійній діяльності, врегу-
лювання має значення і для іншого виду 
законодавства. Втім суттєвою різницею 
врегулювання конфлікту інтересів при ви-
конанні державних, функцій, на відміну від 
інших сфер правового регулювання, є об-
сяг шкідливості наслідків, які виникають у 
суб’єктів, а саме, публічних осіб. Обмежен-
ня та/або порушення прав інших осіб, на-
дання необґрунтованих переваг, втручан-
ня в приватне життя з корисливих мотивів 
є потенційними ризиками, які можуть ви-
никати в результаті недоброчесності при 
прояві корупції.
Як зазначалось вище, факт конфлік-

ту інтересів може мати місце за наявнос-
ті публічних (службових) повноважень та 
приватного інтересу в осіб, які обіймають 
певні посади. Суб’єктами, які підпадають під 
дію обмежень, пов’язаних із конфліктом інте-
ресів в адміністративно-правовому регулюванні 
є різні за типом особи відповідно до посад, які 
вони обіймають та функції, повноваження, які 
вчиняються. 
У Конвенції ООН Проти корупції до ка-

тегорії «державна посадова особа» пропо-
нується відносити будь-яку особу, яка обі-
ймає посаду в законодавчому, виконавчо-
му, адміністративному або судовому органі 
Держави-учасниці, яку призначено чи об-
рано, праця якої оплачувана чи не оплачу-
вана, незалежно від старшинства; будь-яку 
іншу особу, яка виконує будь-яку державну 
функцію, зокрема для державного органу 
або державного підприємства, або надає 
будь-яку державну послугу [3]. Втім, наяв-
ність чіткого та зрозумілого терміна в Кон-
венції не увінчалася успіхом його інтеграції 
в національне законодавство. 
В Україні на сьогодні відсутній єди-

ний термін для опису осіб, які викону-
ють публічні функції, обіймаючи посади 
в органах державної влади та місцевого 
самоврядування та/або діють у рамках де-
легованих повноважень. Спеціальний За-
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кон України «Про запобігання корупції» у 
ст. 3. «Суб’єкти, на яких поширюється дія 
цього Закону» містить вичерпний пере-
лік посад, щодо яких застосовується поло-
ження, у тому числі, щодо врегулювання 
конфлікту інтересів. Такий варіант викла-
ду норми вимагає постійного моніторингу 
публічно-службових повноважень органів 
публічного адміністрування та перегляду 
«списку» при реформуванні (оптимізації) 
системи виконавчої влади, що досить ха-
рактерно для вітчизняних реалій.
Пропонований у проєті закону України 

«Про правила професійної етики на публіч-
ній службі та запобігання конфлікту інтер-
есів» від 14 травня 2009 року за N 4420-1 
термін «публічні службовці» як особи, упо-
вноважені на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування [10] може 
бути використаний як загальний у контек-
сті врегулювання суб’єктів-носіїв конфлікту 
інтересів.
У системі суб’єктів виявлення та врегу-

лювання конфлікту інтересів, Національне 
агентство України із запобігання корупції 
є загальною інституцією, уповноваженою 
на вироблення єдності в державній політи-
ці врегулювання конфлікту інтересів. Спе-
ціальними суб’єктами врегулювання кон-
флікту інтересів є відомчі органи державної 
влади та місцевого самоврядування, юри-
дичні особи публічного права та суб’єкти, 
які реалізують публічні функції, предметом 
діяльності яких є врегулювання конфлікту 
інтересів, що виник у діяльності їх праців-
ників. 

Висновки
Отже, об’єктом адміністративно-право-

вого регулювання конфлікту інтересів є сус-
пільні відносини, які виникають у суб’єктів 
– носіїв антикорупційних обмежень у 
зв’язку із реальною або потенційною дією 
чинників приватної (мотивів, стимулів, ба-
жань щодо отримання вигоди) та публічної 
(службові повноваження, функції, профе-
сійно-публічні завдання) природи.
У міжнародній практиці публічного 

урядування антикорупційні обмеження, 
пов’язані із конфліктом інтересів, набува-
ють ґрунтовного інституційного значен-

ня. Узагальнюючи практику рекомендації 
щодо інтеграції положень із врегулювання 
приватного інтересу при виконанні дер-
жавних функцій у національні правові сис-
теми, слід виокремити чотири рівні:

- законодавчий: прийняття антикоруп-
ційних спеціальних законів із чіткою про-
цедурою та принципами, заходами відпові-
дальності за недотримання вимог із врегу-
лювання конфлікту інтересів;

- етичний: розроблення кодексів пове-
дінки публічних осіб;

- нормативний (підзаконний): опис 
взаємодії уповноважених суб’єктів на ви-
явлення та розслідування фактів недобро-
совісності; процедури підзвітності та під-
контрольності службовців тощо;

- методично-інструктивний: містить 
описання окремих ситуацій із наявним 
конфліктом інтересів та шляхом його вре-
гулювання.
Аналіз відповідності національної сис-

теми правового регулювання виявлення 
та запобігання конфлікту інтересів між-
народним рекомендаціям дав можливість 
констатувати відсутність у вітчизняному 
правовому полі єдиного терміна на зра-
зок «державна посадова особа» у Конвенції 
ООН проти корупції, для опису осіб, які 
виконують публічні функції, обіймаючи по-
сади в органах державної влади та місцево-
го самоврядування та/або діють у рамках 
делегованих повноважень. Спеціальний 
Закон України «Про запобігання корупції» 
у ст. 3 «Суб’єкти, на яких поширюється дія 
цього Закону» містить вичерпний пере-
лік посад, щодо яких застосовується поло-
ження, у тому числі, щодо врегулювання 
конфлікту інтересів. Такий варіант викла-
ду норми вимагає постійного моніторингу 
публічно-службових повноважень органів 
публічного адміністрування та перегляду 
«списку» при реформуванні (оптимізації) 
системи виконавчої влади, феномен якого 
досить характерний для вітчизняних реа-
лій. 

Література
1. Додаток до Рекомендацій № R 

(2000) 10 Комітету Міністрів державам-чле-
нам Ради Європи щодо кодексів поведінки 



81

Ëóïó À.Ê. - Íîðìàòèâíî ïðàâîâå óðåãóëþâàííÿ êîíôë³êòó ³íòåðåñ³â...

державних службовців, прийнята Коміте-
том міністрів на 106 сесії 11 травня 2000 
року. – [URL] : http://www.dridu.dp.ua/cpk/
Lib/7_Zapobigannya%20ta%20protydiya%20
proyavam%20korup/Legislation/Legislature/
Rekomend_poved_DS.pdf

2. Засади державної антикорупцій-
ної політики в Україні (Антикорупційна 
стратегія) на 2020 – 2024 роки : проект 
для публічного обговорення Національ-
не агентство з питань запобігання ко-
рупції, Київ. – 2020. – [URL] : https://nazk.
gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/NAZK-
Antykoruptsijna-strategiya-23.06.2020.pdf

3. Конвенція Організації Об’єднаних 
Націй проти корупції (укр/рос) : Конвенція; 
ООН від 31.10.2003 // База даних «Законо-
давство України» / Верховна Рада України. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/995_c16

4. ОЕСР. Посібник з питань врегу-
лювання конфліктів інтересів на державній 
службі. – OECD, June 2003. – [URL] : http://
www.acrc.org.ua/assets/fi les/biblioteka

5. Первомайський О. Поняття ін-
тересу в цивільному праві та законодав-
стві. Юридична Україна, 2014, №11, С. 53-
57.

6. Про запобігання корупції : Закон 
України від 14.10.2014 № 1700-VII // База 
даних «Законодавство України» / Верховна 
Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.
ua/go/1700-18

7. Про засади державної антикоруп-
ційної політики в Україні (Антикорупційна 
стратегія) на 2014-2017 роки : Закон Укра-
їни; Стратегія від 14.10.2014 № 1699-VII 
// База даних «Законодавство України» / 
Верховна Рада України. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/go/1699-18

8. Про засади запобігання та проти-
дії корупції : Закон України від 11.06.2009 
№ 1506-VI // База даних «Законодавство 
України» / Верховна Рада України. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/go/1506-17 (втра-
тив чинність)

9. Про затвердження Методичних 
рекомендацій щодо запобігання та врегу-
лювання конфлікту інтересів : Рішення; НА 
запобігання корупції від 29.09.2017 № 839 
// База даних «Законодавство України» / 

Верховна Рада України. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/go/v0839884-17

10. Проект Закону України «Про 
правила професійної етики на публічній 
службі та запобігання конфлікту інтер-
есів» від 14 травня 2009 року за N 4420-1, 
внесений народними депутатами Укра-
їни С. В. Власенком, М. В. Джигою та 
іншими (перше читання): Коментар до 
проекту Закону України, Народний де-
путат України, від 14.05.2009 № 4420-1 – 
[URL]: https://ips.ligazakon.net/document/
LF3G700A?an=4&scop=10&fcop=251

11. Резолюція (97) 24 Комітету міні-
стрів Ради Європи «Про двадцять прин-
ципів боротьби з корупцією» : Резолюція; 
Рада Європи від 06.11.1997 № R(97)24 // 
База даних «Законодавство України» / Вер-
ховна Рада України. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/go/994_845

12. Рекомендація № R (2000) 10 Ко-
мітету Міністрів державам-членам Ради 
Європи щодо кодексів поведінки дер-
жавних службовців, прийнята Коміте-
том міністрів на 106 сесії 11 травня 2000 
року. – [URL] : http://www.dridu.dp.ua/cpk/
Lib/7_Zapobigannya%20ta%20protydiya%20
proyavam%20korup/Legislation/Legislature/
Rekomend_poved_DS.pdf

13. Словник української мови: в 11 то-
мах. — Том 4, 1973. — Стор. 274. – [URL]: 
http://sum.in.ua/s/k

14. Хмельницька, М.В. Сучасна Укра-
їна: конфліктогенні чинники розвитку со-
ціально-політичних процесів. Теорія та 
практика державного управління і місце-
вого самоврядування. – 2017, №2. – [URL]: 
http://el-zbirn-du.at.ua/2017_2/6.pdf

15. Шатрава С. О. Конфлікт інтересів 
як корупційний ризик у діяльності орга-
нів внутрішніх справ / С. О. Шатрава // Єв-
ропейські перспективи. - 2015. - Вип. 7. - 
С. 126-131. - Режим доступу: http://nbuv.gov.
ua/UJRN/evpe_2015_7_24.

16. GOV/SIGMA (2006)1. Політи-
ки і практики запобігання конфлік-
ту інтересів у дев’яти країнах ЄС. По-
рівняльний огляд // OECD, June 2003. 
– [URL]: http://www.sigmaweb.org/
publicationsdocuments/42618438.pdf



Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

82Ïðàâî.ua ¹ 3, 2020

SUMMARY 
In the article`s is examined the features 

of legal regulation of confl ict of interest as the 
root cause of all anti-corruption restrictions by 
analyzing the theoretical and regulatory approach 
to defi ning the term «confl ict of interest», object, 
subjects, and the basis of legal relations, confl ict 
of private and public interest.

In the international practice of public 
governance, anti-corruption restrictions related 
to confl icts of interest acquire sound institutional 
signifi cance. Summarizing the practice of the 
recommendation on the integration of provisions 
on the settlement of private interest in the 
performance of public functions in national 
legal systems, four levels should be distinguished: 
legislative – adoption of special anti-corruption 
laws with a clear procedure and principles, 
measures of responsibility for non-compliance with 
the requirements for resolving confl icts of interest; 
ethical: development of codes of conduct for 
public fi gures; normative (by-law): a description 
of the interaction of authorized entities to identify 
and investigate the facts of bad faith; procedures 
of accountability and control of employees, etc .; 
methodical-instructive: contains descriptions of 
separate situations with the existing confl ict of 
interests and by its settlement.

In the system of confl ict of interest detection 
entities, the National agency of corruption 
prevention is a general institution authorized 
to develop unity in the state policy of confl ict of 
interest settlement. Special subjects of confl ict of 
interest settlement are departmental bodies of state 
power and local self-government, legal entities 
of public law and subjects that perform public 
functions, the subject of which is the settlement of 
confl ict of interest that has arisen in the activities 
of their employees.

The way to resolve confl icts of interest in 
the presence of their own discretion through 
strict instruction can not succeed even from the 

point of view that it is impossible to predict all 
life situations, but also because the appeal to the 
context and legal principles is a means to achieve 
a legitimate goal in the rule of law.

The public interest is opposed to the private 
only if their action arises simultaneously, or 
potentially may arise in the future in relation 
to a single public entity or a private law entity 
performing certain public functions. This is the 
reason for imposing anti-corruption restrictions 
or initiating a procedure to resolve a confl ict of 
interest (from a procedural point of view).

The emergence of a confl ict of interest in the 
context of anti-corruption restrictions refl ects only 
the idea that, if such a confl ict arises, it must 
be resolved within the limits and in the manner 
prescribed by law.

A signifi cant difference in the manifestations 
of the phenomenon of confl ict of interest in the 
performance of public functions, in contrast to other 
areas of legal regulation is the amount of harmful 
effects that occur in the subjects, namely, public 
fi gures. Restrictions and/or violations of the rights, 
provision of unjustifi ed advantages, intrusions into 
private life for selfi sh motives are potential risks that 
may result from dishonest behavior.

Factors that determine the need for states 
to take measures at the national level to resolve 
confl icts of interest include: the vulnerability of 
the professionalism of professionals in the public 
sphere; use of offi cial position for own (private) 
purposes; the orientation of the functions of the 
state is not for a legitimate purpose; creation of 
a real opportunity to provide illegal benefi t or 
unjustifi ed improvement of fi nancial and property 
and / or other status to persons with equal rights; 
the existing effect of imitation, and in case of 
untimely settlement - the commission of a real 
corruption offense, etc.

Key words: confl ict of interests, public interest, 
public activity, anti-corruption restrictions, 
corruption offense.
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ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏÎË²ÒÈÊÀ Ó ÑÔÅÐ² ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß: 
ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÂÈÌ²Ð

Статья посвящена исследованию админи-
стративно-правовых механизмов реализации 
государственной политики в сфере страхования. 
Выяснено сущность страховой деятельности и 
особенности ее осуществления. Проведен анализ 
соотношения страховой и банковской деятель-
ности. Подчеркнуто, что страховая деятель-
ность, являясь одним из видов предпринима-
тельства, является общественным процессом, 
охватывается государственным регулировани-
ем в силу своей социальной значимости. При 
этом цель государственного регулирования стра-
ховой деятельности заключается в составлении 
этого вида предпринимательства, обеспечения 
стабильности рынка страховых услуг и защи-
ты интересов потребителей этого вида услуг. 
Регулирование страховой деятельности со сто-
роны государства осуществляется в публичных 
интересах и направлено на достижение соци-
ально полезных результатов, стимулирующих 
прогрессивное развитие страхования в стране.
Государственное регулирование обществен-

ных отношений должно строиться с учетом 
интересов и всего общества (т.е. публичных 
интересов), и частных интересов отдельных 
индивидов. Прежде всего, это касается эконо-
мических отношений, цель государственного 
регулирования которых - удовлетворение госу-
дарственных (публичных) интересов по обеспе-
чению экономического развития государства и 
защита законных экономических прав и инте-
ресов частных лиц.
Ключевые слова: страховая деятельность, 

банковская деятельность, гарантирования 
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вкладов физических лиц, административно-
правовое регулирование, административно-пра-
вовые механизмы, административно-правовой 
режим, государственная политика.

Постановка проблеми
Страхова діяльність становить професій-

ну комерційну діяльність щодо формування, 
розподілу та використання коштів страхо-
вих фондів з метою захисту майнових інте--
ресів фізичних і юридичних осіб при настан-
ні страхових випадків. Здійснюють цю ді-
яльність спеціалізовані комерційні юридичні 
особи (діяльність страхових посередників – 
агентів, брокерів та інших фахівців на страхо-
вому ринку має допоміжний характер, тому 
до страхової діяльності не відноситься). Ця 
діяльність підлягає правовому регулюван-
ню, як і будь-яка інша підприємницька ді-
яльність, при цьому правова природа такого 
регулювання в більшості випадків адміністра-
тивна.

Метою цієї статті є розгляд особливостей 
адміністративно-правових механізмів реалі-
зації державної політики у сфері страхування.

Стан дослідження проблеми
Деякі аспекти окресленої проблемати-

ки були предметом дослідження таких уче-
них, як: В. Авер’янов, В. Білоус, А. Берлач, 
М. Бліхар, Н. Бортник, С. Єсімов, І. Личенко, 
В. Колпаков, О. Остапенко, С. Пєтков, Л. Со-
пільник, В. Шамрай, Х. Ярмакі та ін.
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Виклад основного матеріалу
Страхова діяльність, будучи одним з ви-

дів підприємництва, є суспільним процесом, 
що охоплюється державним регулюванням у 
силу своєї соціальної значимості. При цьому 
мета державного регулювання страхової ді-
яльності полягає в упорядкуванні цього виду 
підприємництва, забезпечення стабільності 
ринку страхових послуг і захисту інтересів 
споживачів цього виду послуг. Регулювання 
страхової діяльності з боку держави здійсню-
ється в публічних інтересах і спрямовано на 
досягнення соціально корисних результа-
тів, що стимулюють прогресивний розвиток 
страхування в державі.
Державне регулювання суспільних відно-

син має будуватися з урахуванням інтересів 
і всього суспільства (тобто публічних інтере-
сів), і приватних інтересів окремих індивідів. 
Насамперед, це стосується економічних від-
носин, мета державного регулювання яких 
– задоволення державних (публічних) інтересів 
щодо забезпечення економічного розвитку дер-
жави та захист законних економічних прав та 
інтересів приватних осіб.
Адміністративно-правове регулювання 

становить механізм імперативно-норматив-
ного упорядкування організації та діяльності 
суб’єктів та об’єктів управління і формування 
стійкого правового порядку їх функціонуван-
ня. Традиційно одним з елементів адміні-
стративно-правового впливу розглядається 
державне регулювання.
Структуру державного управління стра-

ховим сектором економіки можна розглядати 
у двох аспектах:

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

2. Управління страхуванням як сектором 
економіки, за допомогою нормативного регу-
лювання страхової діяльності.
Перший з названих аспектів – державне 

страхування – є на сучасному етапі абсолютно 
особливим механізмом реалізації державної 
політики, що має адміністративно-правовий 
характер.
Відповідно до чинного законодавства від-

рахування в страхові державні фонди (пен-
сійний, медичного та соціального страхуван-

ня) отримали статус податкових платежів, з 
витікаючими з цього статусу контрольними 
повноваженнями компетентних органів і від-
повідальністю за несплату таких платежів. 
Державні страхові фонди є самостійною лан-
кою фінансової системи держави, самостій-
ним об’єктом правового регулювання і вклю-
чаються в державний сектор економіки.
На думку деяких вчених, правовідносини 

у сфері державної власності (в тому числі в 
рамках державних страхових фондів) відно-
сяться, передусім, до сфери цивільно-право-
вого регулювання.
Держава у цьому випадку є власником, 

яка реалізує свої речові права щодо належно-
го їй майна – страхового фонду грошових ко-
штів, а отже, правовідносини, що виникають 
у процесі такої діяльності є за своєю суттю 
господарськими і повинні регулюватися ци-
вільним правом [1].
Такий підхід видається не зовсім обґрун-

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

державної власності, орієнтованої на задо-
волення саме публічних інтересів усього сус-
пільства, у той час як інші об’єкти власності 
використовуються у приватних інтересах. 
Можна стверджувати, що для суспільних 
відносин, які виникають у сфері державного 
страхування, характерні, передусім, такі осо-
бливості: вони спрямовані на досягнення пу-
блічних інтересів і за своєю суттю є управлін-
ськими, тобто виникають у сфері державного 
управління.
Низка вчених також підкреслює, що дер-

жавну власність необхідно розглядати не 
тільки в цивільно-правовому сенсі. Під дер-
жавною власністю можуть розумітися різно-
манітні відносини, побудовані за ієрархічним 
принципом:

– всередині органів законодавчої та вико-
навчої влади, які пов’язані з володінням, ко-
ристуванням і розпорядженням державним 
майном, затвердженням бюджету;
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– між центральними і регіональними ор-
ганами державної влади та місцевого само-
врядування;

– між апаратом держави і державними 
підприємствами як реальними товаровироб-
никами [2, с. 271-278].
Як зазначає Е.В. Талапіна, відносно дер-

жавної власності акцентується не власниць-
кий, цивілістичний аспект, а управлінський 
[3, с. 72].
Отже, тут доречно говорити про адміні-

стративно-господарські правовідносини, що 
виникають у процесі управління державним 
страхуванням. У процесі державного управ-
ління державними страховими фондами 
складаються організаційні адміністратив-
но-господарські відносини, тобто такі, що 
стосуються питань забезпечення функціо-
нування страхових фондів (щодо структури 
фондів, визначення цілей їх діяльності, ре-
організації та ліквідації фондів, визначення 
їх правосуб’єктності шляхом закріплення її 
в статутних документах, ліцензування діяль-
ності, призначення (відсторонення) керівни-
цтва фондів, контроль за діяльністю фондів у 
частині дотримання ними вимог чинного за-
конодавства України).
Другий із названих аспектів – нормативне 

регулювання страхової діяльності – також має 
свої особливості. Таке регулювання за своєю 
природою є адміністративно-правовим.
Адміністративно-правове регулювання 

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

допомогою:
– встановлення умов допуску на страховий 

ринок організацій, які збираються надавати 
послуги зі страхування (отримання ліцензії);

– визначення фінансових нормативів для 
страховиків;

– закріплення принципів інвестування 
коштів страхових фондів;

– здійснення адміністративного нагляду 
за діяльністю страховиків;

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

Перераховані інструменти становлять 
зміст адміністративно-правового регулюван-
ня страхової діяльності.
За допомогою прийняття правових норм 

держава отримує можливість стимулювати 
або обмежувати ринок страхових послуг, за-
безпечувати його фінансову стабільність та 
ефективність. Можна виділити такі інструмен-
ти державного впливу на страхову діяльність:

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

2. Встановлення вимог до фінансової стій-
кості страховиків, тобто нормативне закрі-
плення фінансових показників і принципів 
інвестиційної діяльності страховиків.

3. Введення процедури адміністративно-
го нагляду за діяльністю страховиків за допо-
могою створення виконавчого органу спеці-
альної компетенції.

4. Встановлення адміністративної відпо-
відальності за порушення страхового законо-
давства.

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

кретних приватних страхових фондів не під-
лягають імперативному правовому регулю-
ванню, держава лише встановлює найбільш 
загальні в имоги, на зразок істотних умов до-
говору страхування, добровільності страху-
вання, цільового характеру використання ко-
штів страхових фондів на виплату страх ових 
відшкодувань. Розміри ж страхових премій 
(внесків), умови та порядок виплати страхо-
вого відшкодування, відповідальність сторін 
врегульовані двостороннім договором між 
страховиком і страхувальником.
Звертає  на себе увагу той факт, що адмі-

ністративно-правове регулювання різних ін-
ститутів фінансової системи є нерівномірним. 
Очевидна зацікавленість держави в стабільно-
му функціонуванні фінансової системи країни, 
у зв’язку з чим держава висуває певні вимоги 
до різних типів фінансових організацій. Од-
нак єдності таких вимог не спостерігається.
Порівняємо, наприклад, адміністратив-

но-правові режими страхової та банківської 
діяльності.
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У банківській системі спостерігається 
жорстке регулювання фінансової стійкості. 
Так, з метою забезпечення фінансової надій-
ності «банки зобов’язані формувати резерв-
ний фонд на покриття непередбачених збит-
ків по всіх статтях активів та позабалансових 
зобов’язаннях.
Розмір відрахувань до резервного фонду 

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

вати загрозу інтересам вкладників та інших 
кредиторів банку, Національний банк Укра-
їни має право вимагати від банку збільшен-
ня розміру резервів щорічних відрахувань до 
них.
Банки зобов’язані формувати інші фон-

ди та резерви на покриття збитків від акти-
вів відповідно до нормативно-правових актів 
Національного банку України» (ст. 36 Закону 
«Про банки і банківську діяльність») [4]. Бан-
ки повинні дотримуватися обов’язкових нор-
мативів, встановлених відповідно до Законів 
України «Про банки і банківську діяльність та 
«Про Національний банк України» [4; 5].
З-поміж них можна назвати, наприклад, 

такі нормативи, як:
– мінімальний розмір статутного капіталу;
– нормативи достатності власних коштів;
– нормативи ліквідності кредитної органі-

зації;
– нормативи використання власних ко-

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

жорстких (і виправдано жорстких) заходів не 
встановлено.
Водночас, окрім вимог щодо забезпечен-

ня фінансової надійності кредитної організа-
ції, одним із заходів, спрямованих на підви-
щення стійкості банківської системи України, 
є страхування банківських ризиків. Однак, 
як зазначають І. Мудь та О. Рудик: «В Україні 
страхування банківських ризиків є досить об-
меженим, багато видів страхування, які масо-
во використовуються в міжнародній практи-
ці, майже не використовуються українськими 
банками, що пов’язано із специфічними умо-
вами, які склалися в Україні. Також страхо-
вий ринок України ще недостатньо розви-

нутий порівняно зі страховими ринками роз-
винутих країн, що спричинює ненадійність 
роботи українських страхових компаній.-
З огляду на економічні умови в Україні, вико-
ристання комплексного страхування ризиків 
банками дозволило б значно стабілізувати їх 
діяльність, захистити від широкого кола ри-
зиків» [6].
Особливу увагу необхідно звернути на сис-

тему страхування банківських вкладів, осно-
вою для створення якої став Закон України 
від 23 лютого 2012 року № 4452-VI «Про сис-
тему гарантування вкладів фізичних осіб» [7].
Метою створення такої системи гаранту-

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

на скорочення ризиків настання несприятли-
вих наслідків для вкладників у випадку не-
виконання банками своїх зобов’язань. Якщо 
у банку відкликана ліцензія на здійснення 
банківських операцій або Національний банк 
України ввів мораторій на задоволення ви-
мог кредиторів такого банку, вкладник має 
право звернутися у Фонд гарантування вкла-
дів фізичних осіб за відшкодуванням за своїм 
вкладом [8].
Положенням про порядок відшкодуван-

ня Фондом гарантування вкладів фізичних 
осіб коштів за вкладами встановлено, що га-
рантована сума за рахунком – це умовна сума, 
що розраховується Фондом із загальної суми 
залишку коштів на рахунку та відсотків, змен-
шених на суму податку, та є частиною гаран-
тованої суми відшкодування коштів за вкла-
дами одного вкладника в межах граничного 
розміру відшкодування коштів за вкладами 
станом на день початку процедури виведен-
ня Фондом банку з ринку, а у разі ліквідації 
банку з підстав, визначених частиною другою 
статті 77 Закону України «Про банки і банків-
ську діяльність», – на день початку ліквідації 
банку [8]
Натомість, Фонд гарантує кожному вклад-

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

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

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

тають увагу на те, що небанківські кредитні 
організації мають право здійснювати лише 
окремі види банківських операцій, у допус-
тимих Національним банком поєднаннях. 
Поняття банківської операції законом не ви-
значається, але вичерпний перелік наводить-
ся в Законі України «Про банки і банківську 
діяльність» [9, с. 175-182].
В Україні установи небанківського типу, 

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

правова природа страхових внесків близька 
до природи банківських вкладів. І в першо-
му, і в другому випадках маються на увазі 

грошові кошти. Цілі розміщення грошей у 
фінансових установах обох видів також поді-
бні: це забезпечення збереження грошових 
коштів та отримання доходу, при цьому дохід 
за банківськими вкладами виражається, як 
правило, у вигляді відсотків, а за страховими 
внесками – у вигляді страхової премії, що ро-
бить цілі цих вкладень принципово різними. 
І ті, й інші грошові кошти приймаються тіль-
ки установами (банками та страховими ком-
паніями), які мають відповідні ліцензії. При-
чому установи обох видів зобов’язані забез-
печувати збереження переданих їм коштів і 
своєчасність виконання своїх зобов’язань пе-
ред вкладниками і страхувальниками. В обох 
випадках у вкладника виникає право вимоги 
до фінансової установи.
Обидва види компаній займаються інвес-

туванням не власних, а залучених коштів, 
тобто фактично ризикують не власним капі-
талом, а чужими грошовими коштами.

Висновки
Підсумовуючи викладене вище, можемо 

констатувати, що існує ціла низка передумов 
для включення страхових компаній до систе-
ми страхування внесків фізичних осіб. При-
чому для цього немає необхідності створю-
вати окрему систему, учасниками якої були б 
страхові компанії та їхні клієнти.
Натомість, система страхування вкладів 

вимагає залучення значних фінансових ре-
сурсів, які можна отримати у вигляді внесків 
не тільки її учасників, а й держави. 
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена дослідженню адміні-

стративно-правових механізмів реалізації дер-
жавної політики у сфері страхування. З’ясовано 
сутність страхової діяльності та особливості 
її здійснення. Проведено аналіз співвідношення 
страхової та банківської діяльності. Підкресле-
но, що страхова діяльність, будучи одним з ви-
дів підприємництва, є суспільним процесом, що 
охоплюється державним регулюванням у силу 
своєї соціальної значимості. При цьому мета 
державного регулювання страхової діяльності 
полягає в упорядкуванні цього виду підприємни-
цтва, забезпечення стабільності ринку страхо-
вих послуг і захисту інтересів споживачів цього 
виду послуг. Регулювання страхової діяльності з 
боку держави здійснюється в публічних інтере-
сах і спрямовано на досягнення соціально корис-
них результатів, що стимулюють прогресивний 
розвиток страхування в державі.
Державне регулювання суспільних відносин 

має будуватися з урахуванням інтересів і всього 
суспільства (тобто публічних інтересів), і при-
ватних інтересів окремих індивідів. Насамперед, 
це стосується економічних відносин, мета дер-
жавного регулювання яких – задоволення дер-
жавних (публічних) інтересів щодо забезпечення 
економічного розвитку держави та захист за-
конних економічних прав та інтересів приват-
них осіб.
Ключові слова: страхова діяльність, банків-

ська діяльність, гарантування вкладів фізичних 
осіб, адміністративно-правове регулювання, ад-
міністративно-правові механізми, адміністра-
тивно-правовий режим, державна політика.

SUMMARY 
The article is devoted to the study of administrative 

and legal mechanisms of realization of the state policy 
in the sphere of insurance. The essence of insurance 
activity and the peculiarities of its implementation have 
been clarifi ed. The analysis of the ratio of insurance 
and banking activities. It is emphasized that insurance 
activity, being one of the types of entrepreneurship, is 
a social process covered by state regulation due to its 
social signifi cance. The purpose of state regulation 
of insurance activities is to streamline this type of 
business, ensure the stability of the insurance market 
and protect the interests of consumers of this type of 
service. Regulation of insurance activities by the state 
is carried out in the public interest and is aimed at 
achieving socially useful results that stimulate the 
progressive development of insurance in the state.

State regulation of public relations should be 
based on the interests of society as a whole (ie public 
interests) and the private interests of individuals. First 
of all, this applies to economic relations, the purpose of 
state regulation of which is to satisfy the state (public) 
interests in ensuring the economic development of the 
state and to protect the legitimate economic rights and 
interests of individuals.

Key words: insurance activity, banking activity, 
guarantee of deposits of individuals, administrative 
and legal regulation, administrative and legal 
mechanisms, administrative and legal regime, state 
policy.
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ÎÐÃÀÍÈ ² ÑËÓÆÁÈ Â ÑÏÐÀÂÀÕ Ä²ÒÅÉ Ó ÑÈÑÒÅÌ² 
ÎÐÃÀÍ²Â ÏÓÁË²×ÍÎÃÎ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÓÂÀÍÍß: 

ÏÈÒÀÍÍß ÏÐÀÂÎÑÓÁ’ªÊÒÍÎÑÒ²

У статті розглянуто проблеми публічно-
правових статусів служб у справах дітей при 
виконання ними функцій у сфері захисту прав 
дітей в Україні. Проаналізовано правову основу 
їхньої діяльності. Розглянуто основні функції 
та повноваження служб у справах дітей. Ак-
центовано увагу на тому, що в Україні служби 
у справах дітей функціонують за двома моделя-
ми: в системі органів державної виконавчої вла-
ди та системі органів місцевого самоврядуван-
ня. Встановлено, що публічно-правова природа 
повноважень служб у справах дітей полягає у 
тому, що вони вступають у правовідносини не 
від власного імені і не у своїх інтересах.
З’ясовано, що служби у справах дітей, які 

не наділені органами місцевого самоврядуван-
ня статусом юридичної особи, здійснюють 
свої публічно-правові функції у сфері ювеналь-
них правовідносин через інші виконавчі органи 
місцевого самоврядування, як правило через 
виконавчі комітети.
Наявність відомчої вертикалі від місцевої 

служби у справах дітей до центрального ор-
гану виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері усиновлення та захисту прав 
дітей, вказує на централізовану діяльність цих 
органів, яка перебуває під пильною увагою і кон-
тролем держави, та здійснюється у рамках 
єдиної національної політики у сфері забезпечен-
ня прав дітей з регулятивними і контрольними 
повноваженнями центрального органу.
Ключові слова: дитина, права дитини, за-

хист прав, охорона прав, публічна адміністраціЯ, 
служба у справах дітей.
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Постановка проблеми у загальному
вигляді та її зв’язок із важливими          

науковими чи практичними завданнями
Захист прав дітей органами публічної 

адміністрації в Україні належить до важли-
вих завдань правового регулювання дер-
жави. До вирішення цієї проблеми залуча-
ється ціла низка органів публічної влади та 
суб’єктів громадського суспільства. Особли-
ве місце серед них займають органи опіки 
та піклування. Перманентна актуальність 
правоохоронної діяльності у сфері ювеналь-
них відносин, неоднозначність можливих 
рішень у кожному конкретному випадку 
вимагають визначення і уточнення право-
вого статусу органів опіки та піклування та 
їхнього місця в системі суб’єктів охорони та 
захисту прав дітей.
Тому дослідження суб’єктів, що здійсню-

ють діяльність у сфері захисту прав дітей, є 
корисним та актуальним, що дасть можли-
вість покращити вироблення та реалізацію 
державної політики у цьому напрямку.

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

спирається автор
Огляд наукової літератури свідчить про 

те, що проблема забезпечення належного 
державного захисту прав дитини є складо-
вою процесу публічного адміністрування 
в України та предметом досліджень зна-
чної кількості вітчизняних науковців. Од-
нак, незважаючи на попередні теоретичні 
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розробки, питання про охорону та захист 
прав дитини розглядалося більше через 
такі суб’єкти державної політики у сфері за-
хисту прав дітей, як органи державної ви-
конавчої влади, у той час діяльності орга-
нів місцевого самоврядування у цій сфері 
правовідносин приділяється значно менше 
уваги. Усі суб’єкти державної політики у 
сфері захисту прав дітей в умовах сучасного 
розвитку державності потребують налаго-
дженої, регламентованої на законодавчому 
рівні взаємодії. Проблеми удосконалення 
публічного управління у сфері захисту прав 
дітей в Україні досліджували такі науков-
ці: І.В. Волошина, І.В. Волощук, Ю.В. Гу-
баль, А.В. Дакал, О.М. Дручек, О.Є. Жура-
вель, В.О. Закриницька, Т.Ю. Коваленко, 
Т.Г. Корж-Ікаєва, Е.В. Костіна, А.М. Крав-
ченко, Л.Ф. Кривачук, Л.Л. Лабенська, 
О.О. Мордань, Ю.О. Трестер, О.О. На-
вроцький, С.Г. Поволоцька, Ж.М. Пустовіт, 
С.А Саблук, І.В. Швець, О.А. Шульц та ін.

Виділення не вирішених раніше 
частин загальної проблеми

Незважаючи на досить широке коло до-
сліджень, присвячених різним аспектам 
практики функціонування органів публічної 
адміністрації у сфері захисту прав дітей, пи-
тання особливостей їх впливу на формуван-
ня та реалізацію державної політики щодо 
захисту прав дітей, службами у справах ді-
тей висвітлені недостатньо, тож потребують 
подальшого розвитку та поглибленого ви-
вчення.

Відтак метою статті є визначення моде-
лей організації служб у справах дітей у сис-
темі органів публічного адміністрування, а 
також форму їхньої правосуб’єктності у ци-
вільних та адміністративних правовідноси-
нах.

Виклад основного матеріалу
Із прийняттям 24 січня 1995 р. Закону 

України «Про органи і служби у справах не-
повнолітніх та спеціальні установи для не-
повнолітніх» №20/95-ВР (з 7 лютого 2007 
року Закон України «Про органи і служби у 
справах дітей та спеціальні установи для ді-
тей») [1] були внесені зміни в правовий ста-

тус органів опіки та піклування радянського 
виміру, які поклали початок формуванню 
нової моделі організації опіки та піклування 
за дітьми в України.
На сьогодні в Україні проживає понад 

7,5 мільйонів дітей, з яких понад 70 тисяч 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-
ських прав, близько 155 тисяч дітей з інва-
лідністю, 720 тисяч дітей з багатодітних та 
малозабезпечених дітей, 236 тисяч дітей, 
зареєстрованих як внутрішньо переміщені 
особи. Таким чином, допомоги держави та 
контролю за дотриманням їх прав та інте-
ресів потребує 15,5% дітей [2]. При цьому 
в національній системі ювенальних органів 
нині функціонує понад 700 служб у справах 
дітей. Соціально важливі функції щодо соці-
ального захисту дітей, запобігання дитячій 
бездоглядності та безпритульності тощо, які 
виконує служба, зумовлюють необхідність 
оперативності діяльності та певну самостій-
ність служби у справах дітей від інших дер-
жавних органів та органів місцевого само-
врядування [3].
Відповідно до статті 4 вказаного Закону 

органи і служби у справах дітей є органами 
виконавчої влади. Така публічно-право-
ва природа служб вбачається і з приписів 
пункту 1 Типового положення про службу 
у справах дітей обласної, Київської та Севас-
топольської міської державної адміністрації 
та Типового положення про службу у спра-
вах дітей районної, районної у містах Києві 
та Севастополі державної адміністрації, за-
тверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 30 серпня 2007 р. №1068, служ-
ба у справах дітей обласної, Київської та 
Севастопольської міської держадміністрації 
є структурним підрозділом обласної, Київ-
ської та Севастопольської міської держадмі-
ністрації, який утворюється головою облас-
ної, Київської та Севастопольської міської 
держадміністрації, підзвітний та підконт-
рольний відповідно голові обласної, Київ-
ської та Севастопольської міської державної 
адміністрації [4].
У той же час, в окремих територіальних 

громадах вони перебувають у системі орга-
нів місцевого самоврядування [1]. Таким чи-
ном, органи і служби у справах дітей можуть 
формуватися за двома моделями. Перша – в 
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структурі органів державної виконавчої вла-
ди, друга – в системі виконавчих органів міс-
цевого самоврядування.
У цій ситуації виникає проблема, 

пов’язана з тим, що одне і те ж повноважен-
ня здійснюється органами місцевого само-
врядування як власне (самоврядне) повно-
важення, визначене пунктом 1 частини 2 
статті 38 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні» [5], і як повноважен-
ня державне, визначене статтею 4 Закону 
України «Про органи і служби у справах ді-
тей та спеціальні установи для дітей») [1].
Процес укрупнення територіальних 

громад, що здійснюється в порядку Зако-
ну України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» [6] та, в основно-
му, завершився виборами до місцевих рад 
25 жовтня 2020 року, істотно вплине на 
практику організаційних моделей дослі-
джуваних суб’єктів, фактично повністю пе-
редавши повноваження місцевих органів 
і служб у справах дітей органам місцевого 
самоврядування. Більше того, сьогодні ви-
значення курсу децентралізації влади при-
водить до того, що держава намагається 
перекласти на органи місцевого самовря-
дування окрему сферу відповідальності за 
забезпечення прав дитини. Підтверджен-
ням цієї тези слугує й той факт, що ще під 
час обговорення питання реалізації Плану 
заходів першого етапу Національної стра-
тегії реформування системи інституційного 
догляду та виховання дітей на 2017−2026 
роки Уповноважений Президента Украї-
ни з прав дитини відзначив, що «основне 
завдання в умовах децентралізації – збуду-
вати спроможну громаду, яка буде відпові-
дальною за безпеку та благополуччя кож-
ної дитини, яка проживає на її території, 
аби діти не відривались від сім’ї і отримали 
всі необхідні послуги, щоб не потрапити в 
інтернатні заклади» [7].
З цього слідує, що реформування струк-

тури служб повинно здійснюв атися шляхом 
їхнього створення в усіх без виключення 
об’єднаних територіальних громадах.
Очевидним є те, що передача повно-

важень передбачає певну взаємодію між 
рівнями органів публічної влади та займає 
певний час для тих органів державної вико-

навчої влади районного рівн я, що досі реа-
лізують ці повноваження.
Значимість органів та служб у справах 

дітей у забезпеченні конституці йних прав 
людини випливає з приписів статті 51 Кон-
ституції України [8], тож в основі їхньої ді-
яльності лежить принцип державного за-
хисту дитинства.
Відповідно до статті 4 Закону України 

«Про органи і служби у справах дітей т а спе-
ціальні установи для дітей» основними за-
вданнями служб у справах дітей є:
розроблення і здійсненн я самостійно або 

разом з відповідними органами виконавчої 
влади, органами місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами та організація-
ми незалежно від форми власності, громад-
ськими організаціями заходів щодо захисту 
прав, свобод і законних інтере сів дітей;
координація зусиль центральних та міс-

цевих органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, 
установ та організацій незалежно від форми 
власності у вирішенні питань соціального 
захисту дітей та організації р  оботи із запо-
бігання дитячій бездоглядності;
забезпечення додержання вимог законо-

давства щодо встановлення опіки та піклу-
вання над дітьми, їх усиновлення;
здійснення контролю за умовами утри-

мання і виховання дітей у закладах для 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, спеціальних установах і 
закладах соціального захисту для дітей не-
залежно від форми власності;
ведення державної статистики щодо ді-

тей відповідно до законодавства України та 
міжнародних стандартів;
ведення обліку дітей, які опинились у   

складних життєвих обставинах, дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання, усиновлених, влаштованих до при-
йомних сімей, дитячих будинків сімейного 
типу та соціально-реабілітаційних центрів 
(дитячих містечок);
проведення роботи з соціально-право-

вого захисту дітей, запобігання бездогляд-
ності та правопорушенням серед них, із со-
ціально-психологічної реабілітації найбільш 
уразливих категорій дітей, контроль та ко-
ординація діяльності служб у справах дітей;
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здійснення з питань, що належать до їх 
компетенції, координації та методологіч-
ного забезпечення діяльності центральних 
та місцевих органів виконавчої влади, ор-
ганів місцевого самоврядування стосовно 
соціального захисту дітей-сиріт, дітей, по-
збавлених батьківського піклування, осіб із 
їх числа, а також забезпечення додержання 
законодавства щодо встановлення опіки і 
піклування над дітьми-сиротами та дітьми, 
позбавленими батьківського піклування, їх 
усиновлення, застосування інших передба-
чених законодавством форм влаштування 
дітей;
сприяння розвитку різних форм вихо-

вання дітей-сиріт і дітей, позбавлених бать-
ківського піклування [1].
Виходячи з вищенаведеного ми можемо 

класифікувати повноваження служб у спра-
вах дітей на три групи:

1) захист прав дітей, які залишилися без 
піклування батьків;

2) захист прав дітей, що виховуються в 
сім’ях;

3) організаційна діяльність у сфері охо-
рони та захисту прав дітей.
Діяльність служб у справах дітей здій-

снюється на принципах: законності; за-
стосування переважно методів виховання 
і переконання, що передбачають вжиття 
примусових заходів лише після вичерпання 
всіх інших заходів впливу на поведінку ді-
тей; гласності, тобто систематичного інфор-
мування про стан справ щодо захисту прав 
дітей, правопорушень серед дітей, роботу 
центрального органу виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики 
з питань сім’ї та дітей, центрального орга-
ну виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері сім’ї та дітей, органу вико-
навчої влади Автономної Республіки Крим 
у сфері сім’ї та дітей, служб у справах дітей, 
спеціальних установ і закладів соціального 
захисту для дітей у відкритій державній ста-
тистиці, засобах масової інформації; збере-
ження конфіденційності інформації про ді-
тей, які вчинили правопорушення і до яких 
застосовувалися заходи індивідуальної про-
філактики; неприпустимості приниження 
честі і гідності дітей, жорстокого поводжен-
ня з ними [1].

Діяльність досліджуваних суб’єктів пу-
блічного права по наданню дітям, їхнім 
батькам, опікунам чи попечителям допомо-
ги щодо отримання освіти, медичної, пра-
вової допомоги, у тому числі у запобіганні 
домашньому насильству, соціальних послуг, 
а також діяльність із підбору та підготовці 
громадян, що висловили бажання стати опі-
кунами чи усиновителями дітей, або при-
йняти їх у сім’ю на виховання в інших, вста-
новлених законодавством формах, здійсню-
ється у взаємодії з іншими органами публіч-
ної адміністрації, медичними та освітніми 
установами, правоохоронними органами, 
установами, що надають соціальні послуги, 
у тому числі для дітей сиріт та дітей що за-
лишились без батьківського піклування. 
Слід зазначити, що у здійсненні соціально-
го захисту і профілактики правопорушень 
серед дітей та інших, визначених законом 
функцій, можуть брати участь підприємства, 
установи та організації незалежно від форми 
власності, окремі громадяни, а також інсти-
тути громадянського суспільства.
Пріоритетним напрямком діяльності 

служб у справах дітей є організація профі-
лактичної діяльності (перш за все із соці-
ально уразливими сім’ями) у сфері захисту 
права дитини на сім’ю, яка передбачає ство-
рення умов для своєчасного виявлення і ко-
рекції проблем на ранній стадії неблагопо-
луччя, забезпечення дитині в усіх можливих 
випадках виховання у рідній сім’ї.
Як об’єкти профілактичної та реабіліта-

ційної роботи служб у справах дітей повинні 
розглядатись не лише діти, що залишились 
без батьківського піклування, але й діти, які 
заходяться в становищі, що є загрозою їх-
ньому життю, здоров’ю чи перешкоджає їх-
ньому вихованню. Це діти із сімей, де батьки 
чи опікуни не виконують своїх обов’язків, 
встановлених сімейним законодавством, по 
вихованню, навчанню та утриманню своїх 
дітей, негативно впливають на їхню пове-
дінку чи жорстоко поводяться з ними. 
Спрямовуючи свою діяльність на вирі-

шення поставлених стратегічних завдань, 
а напрям визнання принципу дитиноцен-
тризму є одним з них, держава повинна на-
діляти відповідні органи влади конкретною 
достатньою та необхідною компетенцією 
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для їх вирішення у сфері забезпечення прав 
дитини [9, с.206].
Питання правосуб’єктності служб у 

справах дітей врегульовано пунктом 14 Ти-
пового положення про службу у справах 
дітей районної, районної у містах Києві та 
Севастополі державної адміністрації, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 30 серпня 2007 р. №1068, визна-
чаючи їх юридичними особами [4], тож ме-
ханізм участі цих органів у цивільних пра-
вовідносинах є зрозумілим. Однак, вказане 
Типове положення не є обов’язковим для 
органів місцевого самоврядування, то служ-
би у справах дітей, що створенні при орга-
нах місцевого самоврядування, часто не ма-
ють такого статусу. Тож виникає суперечли-
ва ситуація у правозастосовній практиці при 
визначенні правосуб’єктності цих суб’єктів.
Проте, сам по собі факт відсутності у пу-

блічно-правового органу статусу юридичної 
особи не позбавляє його участі в цивільно-
правових та адміністративно-правових від-
носинах. У зв’язку з цим заслуговує на увагу 
питання про особливу правоздатність таких 
органів, відмінну від загальної правоздатнос-
ті, яка дозволяє виконувати публічно-право-
ві функції. У правовій науці ми зустрічаємо 
позначення такого виду правоздатності, як 
надспеціальною, або виключною [10, с.66]. 
Варто зазначити, що вітчизняна правозас-
тосовна практика не відмовляє у визнанні 
процесуальної правоздатності органам пу-
блічної адміністрації, які не наділені стату-
сом юридичної особи. Служби у справах ді-
тей, які мають спеціальну правосуб’єктність, 
вчиняють юридично значимі дії з метою 
здійснення своєї компетенції.
Ті служби, які не наділені органами міс-

цевого самоврядування статусом юридичної 
особи, здійснюють свої публічно-правові 
функції у сфері ювенальних правовідносин 
через інші виконавчі органи місцевого само-
врядування, зазвичай через виконавчі комі-
тети.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 

26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні» питання затвердження 
структури виконавчих органів ради нале-
жить до повноважень сільських, селищних, 
міських рад [5], що, очевидно, має супрово-

джуватися наданням відповідним службам 
статусу юридичної особи. Такий підхід ви-
пливає із змісту пункту 5 згаданої Постанови 
Кабінету Міністрів України, яким органам 
місцевого самоврядування рекомендовано 
розробити положення про службу у спра-
вах дітей на основі Типового положення 
про службу у справах дітей обласної, Київ-
ської та Севастопольської міської державної 
адміністрації та Типового положення про 
службу у справах дітей районної, районної 
у містах Києві та Севастополі державної ад-
міністрації, тобто з наданням відповідним 
службам статусу юридичної особи [4].
Констатуючи публічно-правову природу 

повноважень служб у справах дітей, заува-
жимо, що вони вступають у правовідносини 
не від свого власного імені і не у своїх інте-
ресах, а є публічно-правовим утворенням – 
державним або муніципальним.
Наявність відомчої вертикалі на усіх ор-

ганізаційних ланках – від місцевої служби у 
справах дітей до центрального органу ви-
конавчої влади, що реалізує державну по-
літику у сфері усиновлення та захисту прав 
дітей, вказує на централізовану діяльність 
цих органів, яка перебуває під пильною ува-
гою і контролем держави, та здійснюється у 
рамках єдиної національної політики у сфе-
рі забезпечення прав дітей з регулятивними 
і контрольними повноваження ми централь-
ного органу.
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BODIES AND SERVICES IN 
CHILDREN’S AFFAIRS IN THE SYSTEM 

OF PUBLIC ADMINISTRATION BODIES: 
ISSUES OF LEGAL ENTITY

The article deals with the public and legal 
status of juvenile services performing their 
functions in the fi eld of protection of children’s 
rights in Ukraine. The legal basis for their ac-
tivities has been analyzed. The main functions 
and powers of juvenile services have been de-
scribed. Two models of the Ukrainian juvenile 
system have been elucidated: in the system of 
state executive bodies and in the municipal 
system. The characteristic feature of the public 
and legal nature of the powers of the juvenile 
units is that they represent not their own inter-
ests.

It has been discovered that the Ukrainian 
juvenile services which are not registered as a 
legal entity perform their functions through 
other executive bodies, usually through execu-
tive committees.

There is a vertical from the local juvenile 
service to the central executive body imple-
menting state policy in the fi eld of adoption 
and protection of children’s rights and it poits 
at centralization of these functions. Activities in 
the fi eld of the protection of children’s rights 
are closely monitored and controlled by the 
state and are carried out within a single nation-
al policy with regulatory and supervisory pow-
ers of the central body.

Key words: child, children’s rights, protec-
tion of rights, public administration, juvenile 
service.
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В статье проанализированы вопросы не-
разглашения (сохранения) адвокатской тай-
ны как составляющей принципа конфиденци-
альности. Изучен правовой статус адвоката, 
адвокатского бюро и адвокатского объедине-
ния как специально определенных субъектов 
первичного финансового мониторинга в кон-
тексте нерешенных вопросов, касающихся ад-
вокатской тайны.
Ключевые слова: адвокат, конфиденциаль-

ность, адвокатская тайна, профессиональная 
тайна, финансовый мониторинг, субъект 
первичного финансового мониторинга.
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Стан дослідження проблеми
Новий Закон № 361-IX набув чиннос-

ті 28 квітня 2020 року, тому якщо питання 
принципу конфіденційності, нерозголо-
шення (збереження) адвокатської таємниці 
досліджувалися у багатьох дисертаційних 
роботах, монографіях та наукових статтях, 
то зміни, які були внесені цим Законом, 
були розглянуті адвокатами та науковцям 
ще недостатньо.
Адвокатська таємниця була досліджена 

у контексті принципів адв окатської діяль-
ності Н. Бакаяновою, Т. Варфаламеєвою, 
Т. Вільчик, Ю. Загуменною та Е. Наджаф-
лі, С. Іваницьким, Р. Теліженком та інши-
ми.
Статус адвоката як суб’єкта фінансово-

го моніторингу вивчали В. Гайворонська, 
К. Павлуненко, В. Гвоздій, О. Джабу-
рія, О. Дроздов та О. Дроздова, І. Костін, 
В. Шкурко та інші.

Мета і завдання дослідження
Аналіз чинного законодавства та зако-

нів, які втратили чинність, практики Єв-
ропейського суду з прав людини. Зверну-
ти увагу адвокатів, науковців на проблемні 
питання, відсутність юридичної визначе-
ності щодо адвокатської таємниці адво-
ката, адвокатського бюро та адвокатсько-
го об’єднання як спеціально визначених 
суб’єктів первинного фінансового моніто-
рингу, та запропонувати підходи до вирі-
шення деяких питань.

Постановка проблеми
Принцип конфіденційності є одним із 

основних принципів здійснення адвокат-
ської діяльності. Із прийняттям нового За-
кону України «Про запобігання та проти-
дію легалізації (відмиванню) доходів, одер-
жаних злочинним шляхом, фінансуванню 
тероризму та фінансуванню розповсюджен-
ня зброї масового знищення» (далі – Закон 
№ 361-IX) від 6 грудня 2019 року, попере-
дній закон від 14 жовтня 2014 року, який 
вносив зміни до статті 22 «Адвокатська та-
ємниця» Закону України «Про адвокатуру 
та адвокатську діяльність», втратив чин-
ність. Крім того, у прийнятому Законі вне-
сено зміни, що стосуються нерозголошення 
адвокатської таємниці. У зв’язку з цим зна-
йдено декілька дискусійних питань, поро-
джених та невирішених із прийняттям но-
вого закону.
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Виклад основного матеріалу
Згідно з частиною першою статті 4 За-

кону України «Про адвокатуру та адвокат-
ську діяльність» від 05 липня 2012 року--
№ 5076-VI (далі – Закон № 5076-VI), адво-
катська діяльність здій снюється на прин-
ципах верховенства права, законності, не-
залежності, конфіденцій ності та уникнення 
конфлікту інтересів [1]. 
Деякі науковці ототожнюють принцип 

конфіденційності зі збереженням адвокат-
ської таємниці, однак С. Іваницький на-
полягає, що принцип конфіденційності є 
ширшою категорією, ніж інститут адвокат-
ської таємниці. Тим не менше, адвокатська 
таємниця виступає фундаментом й утворює 
основний обсяг змісту конфіденційності як 
принципу адвокатури [2, с. 329-330].
У частині першій статті 22 Закону-

№ 5076-VI адвокатська таємниця визначе-
на як будь-яка інформація, що стала відо-
ма адвокату, помічнику адвоката, стажисту 
адвоката, особі, яка перебуває у трудових 
відносинах з адвокатом, про клієнта, а та-
кож питання, з яких клієнт (особа, якій від-
мовлено в укладенні договору про надання 
правової допомоги з передбачених цим за-
коном підстав) звертався до адвоката, адво-
катського бюро, адвокатського об’єднання, 
зміст порад, консультацій, роз’яснень адво-
ката, складені ним документи, інформація, 
що зберігається на електронних носіях, та 
інші документи і відомості, одержані адво-
катом під час здійснення адвокатської ді-
яльності [1].
Існують різні підходи до визначення 

меж адвокатської таємниці: вона розгляда-
ється і як категорія, відносна з можливістю 
встановлення законних та етичних випад-
ків її розголошення, і як категорія абсолют-
на, яка не дозволяє жодних виключень та 
послаблень у питаннях збереження адво-
катської таємниці.
Так, Р. Теліженко, прирівнюючи адво-

катську таємницю з нотаріальною, медич-
ною, а також з таємницею сповіді, пропо-
нував визначити у законі адвокатську та-
ємницю як поняття абсолютне і незмінне, 
яке не підлягає розголошенню у жодному 
з випадків: при виконанні адвокатом сво-
їх професійних обов’язків, після закінчен-

ня виконання ним таких обов’язків чи за 
будь-якого іншого стороннього впливу [3, 
с. 406].
У свою чергу, Н. Бакаянова називає 

адвокатську таємницю «відносно-абсолют-
ною», адже законодавець допускає випад-
ки можливості ї ї  розголошення [4, с. 177]. 
Винятки, у яких дозволяється ї ї  відкриття, 
визначено в Законі № 5076-VI. Відповідно 
до цього нормативно-правового акту, адво-
кат звільняється від обов’язку збереження 
адвокатської таємниці:

1) за письмовою заявою клієнта (осо-
би, якій відмовлено в укладенні договору 
про надання правової допомоги з передба-
чених цим законом підстав) (частина 2 стат-
ті 22);

2) у разі пред’явлення клієнтом вимог 
до адвоката у зв’язку з адвокатською діяль-
ністю в межах, необхідних для захисту його 
прав та інтересів (частина 4 статті 22);

3) у разі подання адвокатом в установ-
леному порядку та у випадках, передбаче-
них Законом України «Про запобігання та 
протидію легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінансу-
ванню тероризму та фінансуванню роз-
повсюдження зброї масового знищення», 
інформації центральному органу виконав-
чої влади, що реалізує державну політику 
у сфері запобігання та протидії л егалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження зброї масо-
вого знищення (частина 6 статті 22) [1].
Найновішим та найсуперечливішим 

вважається саме третій виняток, тому роз-
глянемо його детальніше.
Відповідно до пункту 21 Прикінцевих 

положень Закону України «Про запобіган-
ня та протидію легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищен-
ня» від 14 жовтня 2014 року № 1702-VII 
(далі – Закон № 1702-VII), статтю 22 Зако-
ну № 5076-VI було доповнено частинами 6 
та 7 наступного змісту:

6. «Подання адвокатом в установленому 
порядку та у випадках, передбачених Зако-
ном України «Про запобігання та протидію 
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легалізації (відмиванню) доходів, одержа-
них злочинним шляхом, фінансуванню те-
роризму та фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення», інформації цен-
тральному органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері запобі-
гання та протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення, 
не є порушенням адвокатської таємниці».

7. «Адвокат не несе дисциплінарної, ад-
міністративної, цивільно-правової та кри-
мінальної відповідальності за подання цен-
тральному органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері запобі-
гання та протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення, 
інформації про фінансову операцію, навіть 
якщо такими діями завдано шкоди юри-
дичним або фізичним особам, та за інші дії, 
якщо він діяв у межах виконання Закону 
України «Про запобігання та протидію ле-
галізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню теро-
ризму та фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення» [5].
А у частині 5 статті 8 Закону № 1702-VII 

встановлювалося, що нотаріуси, адвокати, 
адвокатські бюро та об’єднання, особи, які 
надають юридичні послуги, аудитори, ау-
диторські фірми, суб’єкти господарюван-
ня, що надають послуги з бухгалтерського 
обліку, можуть не повідомляти спеціально 
уповноваженому органу про свої підозри 
у разі, коли відповідна інформація стала 
їм відома за обставин, що є предметом їх 
професійної таємниці, або має привілей 
на збереження службової таємниці, а та-
кож у випадках, коли вони виконують свої 
обов’язки щодо захисту клієнта, представ-
ництва його інтересів у судових органах та 
у справах досудового врегулювання спорів 
[5].
Тобто між цими двома цитованими за-

конами (Законом № 5076-VI та Законом 
№ 1702-VII) існував зв’язок та взаємодія: 
крім того, що вони у своїх текстах містили 
посилання один до одного, Закон № 1702-

VII згадував про адвокатську таємницю, 
узагальнюючи це поняття до «професій-
ної таємниці» (оскільки вона стосувалась 
не тільки адвокатів, адвокатських бюро та 
об’єднань, а й інших суб’єктів).
У статті 6 Закону № 361-IX передба-

чено, що адвокатські бюро, адвокатські 
об’єднання та адвокати, які здійснюють ад-
вокатську діяльність індивідуально входять 
до системи фінансового моніторингу, яка, 
у свою чергу, складається з первинного та 
державного рівнів. Адвокатські бюро, ад-
вокатські об’єднання та адвокати, які здій-
снюють адвокатську діяльність індивідуаль-
но, є спеціально визначеними суб’єктами 
первинного фінансового моніторингу. Ви-
ключення становлять особи, які надають 
послуги в рамках трудових правовідносин 
[6].
Статтею 8 Закону № 361-IX визначено 

завдання, обов’язки та права суб’єкта пер-
винного фінансового моніторингу. Аналіз 
таких обов’язків, на думку О. Дроздова та 
О. Дроздової, не тільки свідчить про накла-
дення на адвокатів додаткового бюрокра-
тичного тягаря, але може значно ускладни-
ти формування між адвокатом та клієнтом 
довірливих відносин, особливо якщо в їх 
основу законодавець намагається покласти 
певні підозри [15].
Статтею 10 Закону 361-IX встановлено, 

що виконання обов’язків суб’єкта первин-
ного фінансового моніторингу забезпечу-
ється, зокрема, адвокатськими бюро, ад-
вокатськими об’єднаннями та адвокатами, 
які здійснюють адвокатську діяльність ін-
дивідуально, якщо вони беруть участь, ді-
ючи від імені та/або за дорученням клієнта, 
у будь-якій фінансовій операції та/або допо-
магають клієнту планувати чи здійснювати 
операцію щодо:

1) купівлі-продажу нерухомості або 
управління майном при фінансуванні бу-
дівництва житла;

2) купівлі-продажу суб’єктів господарю-
вання та корпоративних прав;

3) управління коштами, цінними папе-
рами або іншими активами клієнта;

4) відкриття та/або управління банків-
ським рахунком або рахунком у цінних па-
перах;
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5) залучення коштів, необхідних для 
створення юридичних осіб та фондів, за-
безпечення їх діяльності або управління 
ними;

6) створення, забезпечення діяльності 
або управління юридичними особами, фон-
дами, трастами або іншими подібними пра-
вовими утвореннями [6].
Разом з цим, у новому законі не зна-

йшлось місця «професійній таємниці», на-
томість маємо частину 3 статті 10 Закону 
№ 361-IX такого змісту: «Нотаріуси, ад-
вокатські бюро, адвокатські об’єднання, 
адвокати, які здійснюють адвокатську ді-
яльність індивідуально, особи, які надають 
юридичні послуги, можуть не виконувати 
обов’язки щодо здійснення належної пере-
вірки клієнта та не повідомляти спеціально 
уповноважений орган про свої підозри у 
разі надання послуг щодо захисту клієнта, 
представництва його інтересів у судових 
органах та у справах досудового врегулю-
вання спорів або надання консультацій 
щодо захисту та представництва клієнта» 
[6].
Адвокат, Яків Воронін, за таких умов, 

робить висновок, що оскільки норма За-
кону № 1702-VII, якою внесено зміни до 
статті 22 Закону № 5076-VI, втратила чин-
ність, то статтю 22 Закону № 5076-VI слід 
застосовувати без частин 6 та 7. Консти-
туційний Суд України у своїй ухвалі про 
відмову у відкритті конституційного про-
вадження у справі за конституційним по-
данням 102 народних депутатів України 
щодо відповідності Конституції України 
(конституційності) Закону України «Про 
внесення змін до Конституції України», 
Закону України «Про внесення зміни до 
розділу IV «Прикінцеві та перехідні по-
ложення» Закону України «Про Консти-
туційний Суд України» від 5 лютого 2008 
року № 6-у/2008 зробив висновок, що по-
ложення закону про внесення змін до Кон-
ституції України після набрання ним чин-
ності стають невід’ємною складовою Кон-
ституції України – окремими її положен-
нями, а сам закон вичерпує свою функцію 
[8]. Тобто Конституційний Суд України за-
провадив нову категорію «закон вичерпує 
свою функцію» [7].

Проте, враховуючи, що Конституцій-
ний Суд України застосував цю категорію 
(не пояснюючи що саме потрібно розуміти 
під цими словами) лише в зазначеному рі-
шенні та виключно по відношенню до за-
конів України, якими вносяться зміни до 
Конституції України, та більше не викорис-
товував її, а в чинному законодавстві Укра-
їни така категорія взагалі відсутня, вва-
жаємо, що застосовувати її як аргумент на 
противагу висловленій позиції Я. Вороніна 
недоцільно.
Натомість, можна згадати інше рішен-

ня Конституційного Суду України у спра-
ві щодо відповідності Конституції України 
(конституційності) положення підпункту 2 
пункту 3 розділу IV Закону України «Про 
Конституційний Суд України» стосовно 
правових актів органів Верховної Ради 
України від 23 червня 1997 року № 2-зп, у 
мотивувальній частині якого Суд зауважив, 
що за своєю природою ненормативні пра-
вові акти, на відміну від нормативних, вста-
новлюють не загальні правила поведінки, 
а конкретні приписи, звернені до окремого 
індивіда чи юридичної особи, застосову-
ються одноразово й після реалізації вичер-
пують свою дію [9]. І такий висновок, на-
приклад, узгоджується із правовими пози-
ціями Конституційного Суду України, ви-
кладеними у рішеннях від 27 грудня 2001 
року № 20-рп/2001 та від 16 квітня 2009 
року № 7-рп/2009, а також використаний 
у постанові Верховного Суду у складі ко-
легії суддів об’єднаної палати Касаційного 
адміністративного суду від 13 березня 2019 
року у справі № 712/8985/17, у якій Суд за-
значає, що дія нормативно-правового акту 
є постійною тривалий час і не обмежується 
його разовим застосуванням [10].
Тобто категорія «акт вичерпує свою 

дію», на противагу категорії «закон вичер-
пує свою функцію», активно використову-
ються сьогодні судами та є зрозумілою для 
використання, але все ж таки дана катего-
рія не стосується нормативно-правових ак-
тів, у тому числі й законів.
Отже, у підсумку ми бачимо, що дійсно 

системний зв’язок, який існував між За-
коном № 5076-VI та Законом № 1702-VII, 
відсутній між Законом № 5076-VI та Зако-
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ном № 361-IX. Навіть в електронній вер-
сії Закону № 5076-VI, представленій на 
сайті Верховної Ради України (zakon.rada.
gov.ua), на сьогодні у самому тексті статті 
22 встановлено гіперпосилання на Закон-
№ 1702-VII, який вже втратив чинність. 
Вірогідно, що законодавець не мав на меті 
розірвати цей зв’язок, і проблема, яка ви-
никла, стосується виключно питань юри-
дичної техніки, що не виключає потреби в 
знаходженні шляхів вирішення цього пи-
тання.

 Вважаємо, що цієї та інших проблем 
можна було б уникнути, ухваливши новий 
закон із «старим підходом» до врегулюван-
ня питання адвокатської таємниці.
Що саме ми маємо на увазі під «ста-

рим підходом»? У частині 7 статті 8 Зако-
ну України «Про запобігання та протидію 
легалізації (відмиванню) доходів, одержа-
них злочинним шляхом, або фінансуванню 
тероризму» від 28 листопада 2002 року-
№ 249-IV (далі – Закон № 249-IV), який 
втратив чинність, було сказано, що адвока-
ти, особи, які надають юридичні послуги, 
аудитори, аудиторські фірми, фізичні особи 
– підприємці, які надають послуги з бухгал-
терського обліку, не повідомляють Спеці-
ально уповноважений орган про свої підо-
зри щодо фінансових операцій у разі, якщо 
відповідна інформація стала їм відома за 
обставин, що є предметом їх адвокатської 
таємниці та професійної таємниці, коли 
вони виконують свої обов’язки щодо захис-
ту клієнта, представництва його інтересів 
у судових органах та у справах досудового 
врегулювання спорів [11].
У рішенні Європейського суду з прав 

людини «Мішо проти Франції» (Michaud 
v. France, No. 12323/11) Суд встановив, що 
адвокати підпадають під обов’язок повідо-
мляти про підозру лише у двох випадках:

1) коли в рамках професійної діяль-
ності вони беруть участь від імені і за ра-
хунок клієнта в угодах щодо фінансів або 
нерухомості або діють  як довірителі;

2) коли в рамках професійної діяльнос-
ті вони допомагають клієнту у підготовці 
або здійсненні трансакцій стосовно певних 
визначених операцій [12].

Тобто обов’язок повідомляти про пі-
дозру стосується лише діяльності, віддале-
ної від довіреної адвокатам місії захисту, і 
подібної до діяльності представників інших 
професій, які підпадають під цей обов’язок. 
Адже сутність місії захисту є основою для 
професійної таємниці адвоката.
Варто зазначити, що Т. Вільчик додає, 

хоча Європейський суд з прав людини під-
твердив наявність обов’язків у адвокатів 
співпрацювати з компетентними органами 
по боротьбі з відмиванням грошей , отрима-
них злочинним шляхом, у той  же час Суд 
підтвердив недоторканність професій ної  
таємниці адвокатів щодо ї х діяльності, 
пов’язаної  з судовими розглядами справ 
щодо ї х клієнтів. Що ж стосується правових 
консультацій, то Т. Вільчик вважає, що про 
дотримання адвокатської  таємниці може 
й ти мова у випадку, якщо адвокат особисто 
не бере участі в діяльності по відмиванню 
грошових коштів, не надає консультації  
з метою відмивання грошових коштів або 
якщо адвокату не відомо про те, що й ого 
клієнт бажає отримати консультацію з 
метою здій снення злочинної  фінансової  
операції  [13, с. 338].
Отже, якщо у Законі № 249-IV (на від-

міну від чинного Закону № 361-IX) згадува-
лось про адвокатську таємницю та не було 
надано можливості порушувати її адвока-
там, «коли вони виконують свої обов’язки 
щодо захисту клієнта, представництва його 
інтересів у судових органах та у справах до-
судового врегулювання спорів», то в Законі 
№ 361-IX щодо таких же випадків сформу-
льовано, що адвокати «можуть не викону-
вати обов’язки щодо здійснення належної 
перевірки клієнта та не повідомляти спе-
ціально уповноважений орган про свої пі-
дозри»[6], що, на нашу думку, означає «мо-
жуть не виконувати, а можуть й виконува-
ти». Вважаємо, що зазначена «можливість» 
породжує невизначеність та незахищеність 
адвоката від майбутнього переслідування у 
правовій площині за дії, які, по суті, є роз-
голошенням адвокатської таємниці.

Висновки
Закон № 361-IX регулює діяльність ад-

воката як спеціально визначеного суб’єкта 
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первинного фінансового моніторингу, 
проте й досі містить невирішені питання, 
пов’язані з дотриманням адвокатом прин-
ципу конфіденційності, складовою якого є 
нерозголошення адвокатської таємниці.
По-перше, у Законі № 361-IX відсутня 

згадка про «адвокатську таємницю» або 
хоча б «професійну таємницю адвокатів», 
не містить жодної згадки чи посилання на 
Закон № 5076-VI; а Закон № 1702-VII, який 
вносив зміни до Закону № 5076-VI, втратив 
чинність. У зв’язку з чим на сьогодні мож-
ливість застосування частин 6 та 7 статті 22 
Закону № 5076-VI є дискусійною.
По-друге, Закон № 361-IX допускає 

«можливість» розголошення адвокатської 
таємниці навіть у разі надання послуг щодо 
захисту клієнта, представництва його ін-
тересів у судових органах та у справах до-
судового врегулювання спорів або надання 
консультацій щодо захисту та представни-
цтва клієнта.
Враховуючи вищевикладене, пропонує-

мо законодавцю звернути увагу на зазначе-
ні проблеми та вирішити питання, які по-
роджують дискусії та сумніви у трактуван-
ні та застосуванні норм Закону № 361-IX. 
Адже, як зазначила Європейська Комісія 
«За демократію через право» (Венеціан-
ська комісія) у Доповіді щодо верховенства 
права, однією зі складових верховенства 
права є юридична визначеність; вона ви-
магає, щоб правові норми були чіткими й 
точними, спрямованими на забезпечення 
того, щоб ситуації та правовідносини за-
лишались передбачуваними (пункти 41, 46 
Доповіді) [14].
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Mokanyk M. R. Advocate and fi nancial 
monitoring: unresolved issue of advocate 
secrecy

The article analyzes the issues of non-
disclosure (preservation) of advocate secrecy 
as a component of the confi dentiality 
principle. The legal status of an advocate, an 
advocate fi rm and an advocate association as 
specially defi ned subjects of primary fi nancial 
monitoring in the context of unresolved issues 
related to advocate secrecy were investigated.

The purpose of this work is to analyze and 
compare the current legislation and laws that 
have expired, the case law of the European 
Court of Human Rights.

Through a review and analytical study, the 
problematic issues related to the entry into 
force of the Law of Ukraine «On Prevention and 
Counteraction to Legalization (Laundering) 
of Proceeds from Crime, Terrorist Financing 
and Financing of Proliferation of Weapons 
of Mass Destruction» of December 6, 2019--
№ 361- IX.

The result of the work was the establishment 
that in the above-mentioned law there is no 
mention of «advocate secrecy», «professional 
secrecy». The law does not contain any 
reference to the law governing advocacy. In 
addition, the law allows for the «possibility» 
of disclosing advocate secrecy even in the case 
of providing services to protect the client, 
representing his interests in court and in pre-
trial dispute resolution or providing advice 
on the protection and representation of the 
client.

Paying attention to and improving 
legislation on this issue is important for 
advocacy, advocate fi rms and advocate 
associations of the principle of confi dentiality 
as specially designated subjects of primary 
fi nancial monitoring.

Key words: advocate, confi dentiality, 
advocate secrecy, professional secrecy, fi nancial 
monitoring, the subject of primary fi nancial 
monitoring.
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ÑÓÁ’ªÊÒÈ Ó ÏÐÀÂÎÂ²ÄÍÎÑÈÍÀÕ 
ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÑÓÄÎ×ÈÍÑÒÂÀ

В статье сделана попытка анализа катего-
рии «субъект в правоотношениях администра-
тивного судопроизводства». Проанализированы 
подходы к пониманию сущности администра-
тивного судопроизводства и отмечено, что си-
стема субъектов административного процес-
суального права рассматривается как единая 
целостная совокупность субъектов различных 
категорий (индивидуальных и коллективных), в 
которой они находятся в состоянии структур-
но-функциональных связей между собой с целью 
обеспечения оптимальной деятельности в рам-
ках правовых отношений, которые по своей при-
роде являются социально-правовыми целями, 
которые определяют особенности организации, 
законодательного закрепления и реализации си-
стемы юридических средств административно-
правового регулирования. Установка системы 
субъектов административного процессуального 
права обеспечивается соответствующей си-
стемной правовой регламентацией в законода-
тельстве, которая входит составной частью в 
систему юридических средств административ-
но-правового регулирования;
Указано, что особое значение для характе-

ристики субъектов в правоотношениях адми-
нистративного судопроизводства играет их 
классификация, осуществляется по различным 
критериям.
Ключевые слова: субъекты в правоотноше-

ниях административного судопроизводства, 
административное судопроизводство, адми-
нистративная юстиция, административное 
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дело, административный процесс, публично-
правовой спор, субъект властных полномочий, 
участники судебного процесса

Постановка проблеми
Судова система становить один з ключових 

державних інститутів, що контролює належне 
виконання своїх повноважень іншими ланка-
ми державного механізму, здійснює охорону 
конституційного ладу й забезпечує право-
порядок у державі, а також припиняє пору-
шення прав громадян, відновлює їх і вживає 
заходb для попередження таких порушень. 
Вагома соціальна роль і своєрідне місце у дер-
жавному механізмі зумовлюють формування 
цілісної нормативно-правової бази організації 
та функціонування судової системи України, 
закладення необхідних механізмів реалізації 
судової влади й правових гарантій відправлен-
ня судами правосуддя в Україні.
Стан правосуддя в Україні є одним із кри-

теріїв оцінки рівня демократії та законності. 
Світовий досвід доводить, що правова дер-
жава може існувати лише тоді, коли в краї-
ні є сильна, незалежна і авторитетна судова 
влада. Призначення судової влади полягає в 
тому, щоб укріплювати престиж права, все-
бічно сприяти утвердженню демократичних 
принципів державного ладу, його стабільнос-
ті, спонукати до утвердження високої право-
вої культури. Постійні намагання української 
держави здійснити судово-правову реформу, 
удосконалити національне законодавство, зо-
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крема адміністративне (адміністративно-про-
цесуальне), вносять свої корективи у розвиток 
правосуддя.

Аналіз дослідження проблеми
Варто зауважити, що характеристика 

суб’єктів у правовідносинах адміністративного 
судочинства є особливим напрямом наукових 
досліджень: значний науковий доробок у цій 
сфері складають роботи А. Берлача, В. Білоуса, 
Е. Демського, Р. Ігоніна, М. Коваліва, В. Кол-
пакова, А. Комзюка, Т. Коломоєць, О. Кузь-
менко, І. Личенко, Д. Лук’янця, Т. Мацелик, 
Н. Нижник, О. Остапенка, С. Пєткова, Д. При-
ймаченка, О. Рябченко, А. Суббота, В. Тиль-
чика, М. Тищенка, В. Шамрая, В. Шкарупи, 
X. Ярмакі та ін. Окрім того, питанням, що тор-
каються суб’єктів адміністративного судочин-
ства, зокрема суб’єктів владних повноважень, 
присвятили свої роботи В. Бевзенко, М. Віль-
гушинський, Ю. Ільницька І. Коліушко, К. Пу-
данс-Шушлебіна, Г. Ткач, Н. Янюк та інші.

Метою статті є дослідження сутності кате-
горії суб’єкт у правовідносинах адміністратив-
ного судочинства, у контексті загального розу-
міння терміну «суб’єкт права», під яким розу-
міють особу (фізичну або юридичну), що за за-
коном володіє здатністю мати і реалізовувати 
безпосередньо або через представника права і 
юридичні обов’язки (тобто правосуб’єктність).

Виклад основного матеріалу
Враховуючи невизначеність понятійно-ка-

тегоріального апарату щодо положень теорії 
адміністративного судочинства, для з’ясування 
сутності категорії «суб’єкт адміністративного 
судочинства» доцільно звернутися насамперед 
до положень теорії права. Так, С.І. Архіпов 
обґрунтовує сутність категорії «суб’єкт права» 
як правової абстракції. Підставою для такого 
сприйняття є критика змістових положень су-
часної загальної теорії права. Вчений, зокрема, 
зазначав, що сучасна загальна теорія суб’єкта 
права, по суті, є нічим іншим як позиченим із 
цивілістичної доктрини приватно-науковим 
уявленням про суб’єкт цивільно-правових 
відносин. Наслідком примату цивілістичних 
підходів до визначення сутності категорій пу-
блічного права став натуралістичний розгляд 
понять «фізична особа» і «юридична особа». 

Фізична особа розглядається як реально існу-
юча особа, природна істота, а юридична — як 
сукупність людей, певне майно, майновий та 
людський конгломерат. Таке уявлення про 
правову особу як особу матеріальну суперечить 
уявленням про право як світ свідомості, певну 
«другу природу», духовне і моральне [1, с. 7-8].
У ході формування нових підходів до теорії 

адміністративного права не залишилося поза 
увагою натуралістичне сприйняття категорії 
«суб’єкт права». Суб’єктом адміністративного 
права визначають учасників суспільних відно-
син, які мають суб’єктивні права та виконують 
юридичні (суб’єктивні) обов’язки, встановлені 
адміністративно-правовою нормою. При цьо-
му вказується на різницю між суб’єктом адмі-
ністративних правовідносин і суб’єктом адмі-
ністративного права. На відміну від першого, 
суб’єкт адміністративного права має лише по-
тенційну здатність вступати у правовідносини 
[2, с. 183]. А.О. Селіванов серед інших концеп-
туальних проблем, які необхідно вирішувати, 
запропонував замислитися над категорією 
«суб’єкт прямого доступу до адміністративно-
го судочинства» [3, с.42].
Досліджуючи проблему сутності співвідно-

шення понять «суб’єкти процесу (проваджен-
ня)» та «учасники процесу (провадження)», 
О.В. Кузьменко пропонує визначити суб’єкт 
адміністративного процесу як носія прав і 
обов’язків з реалізації процесуальної діяль-
ності у сфері публічного управління, здатним 
надані права щодо процесуальної діяльності 
реалізовувати, а покладені обов’язки викону-
вати. Учасником – реально існуючого індивіда 
адміністративного процесу [4, c. 176]. 
Отже, поряд з суддею в адміністративному 

судочинстві принципову роль відіграють та-
кож і інші особи, перш за все, його учасники. 
Дійсно, саме від свідомої та вольової поведін-
ки як окремого індивідуума, так і групи людей 
залежить розвиток публічно-правового спору, 
його подальша доля.
З огляду на масштабність державно-влад-

них відносин та їх поширеність на переважну 
більшість сфер суспільного життя, в Україні 
спостерігається тенденція збільшення кількос-
ті правових конфліктів публічного характеру. 
Серед адміністративних справ найбільшу кіль-
кість становлять справи про спори фізичних та 
юридичних осіб із суб’єктом владних повно-
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важень щодо оскарження його дій або безді-
яльності, рішень щодо правових актів індиві-
дуальної дії (76,5 %), про спори, пов’язаних із 
виборчим процесом чи процесом референду-
му (15,5 %), про спори з приводу прийняття 
громадян на публічну службу, її проходження, 
звільнення з публічної служби (4,7 %). Мож-
ливістю судового захисту своїх виборчих прав 
намагалися скористатися 8500 виборців, 328 
кандидатів у народні депутати України, 3153 
кандидати у депутати місцевих рад та канди-
дати на посади сільських, селищних, міських 
голів. До суду зверталися: представники від 
політичних партій, виборчих блоків політич-
них партій – 2899; офіційні спостерігачі від 
партій − 215, а також виборчі комісії – 197 [5].
Отже, до участі у публічно-правових спо-

рах як із суб’єктивних, так і об’єктивних при-
чин залучаються різні за статусом та організа-
ційною структурою суб’єкти: органи держав-
ної влади, органи місцевого самоврядування, 
їх посадові особи, державні підприємства, 
установи, організації, інші юридичні особи, 
громадяни, іноземці, особи без громадянства.
У зв’язку із значною кількістю суб’єктів, ко-

трі вступають у адміністративні процесуальні 
відносини, важливе значення для вивчення 
існуючих видів учасників адміністративного 
судочинства, перш за все, має їх класифікація, 
яка не просто систематизує таких учасників у 
окремі групи, але й дозволяє навести специ-
фічні ознаки, завдання, повноваження усіх хто 
так чи інакше причетний до адміністративної 
справи.
Класифікація учасників адміністративного 

судочинства здійснюється за різними критері-
ями: 1) їх суспільно-державна роль, 2) адміні-
стративний процесуальний статус і мета участі 
у процесі, 3) організаційна структура.
Залежно від 1) суспільно-державної ролі 

учасники адміністративного судочинства по-
діляються на суб’єктів владних повноважень, 
фізичних та юридичних осіб. Конституційна 
гарантія судового захисту законних прав і сво-
бод людини і громадянина (ст.ст. 8, 55 Консти-
туції України) отримала подальший розвиток 
у нормах Закону України “Про судоустрій і 
статус суддів” та Кодексу адміністративного 
судочинства України [6]. Зокрема, ст. 2 вка-
заного кодексу закріплено, що завданням ад-
міністративного судочинства є захист прав, 

свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб 
у сфері публічно-правових відносин від пору-
шень з боку органів державної влади, орга-
нів місцевого самоврядування, їх посадових і 
службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні 
ними владних управлінських функцій на осно-
ві законодавства, у тому числі на виконання 
делегованих повноважень [6].
Зазначимо, що національним процесуаль-

ним законодавством урегульована не лише 
безпосередня реалізація конституційного 
права фізичних і юридичних осіб на судовий 
захист, але й визначено суб’єкта правовідно-
син, який поряд із фізичними та юридичними 
особами є одним із основних учасників адмі-
ністративного судочинства. Тобто у порядку 
адміністративного судочинства передбачена 
можливість оскарження рішень, дій або без-
діяльності суб’єкта владних повноважень (на-
приклад, ч.ч. 2, 3 ст. 2 КАС України) [6].
На відміну від суб’єктів владних повно-

важень, які здійснюють державні функції, 
фізичні та юридичні особи вступають в адмі-
ністративне судочинство задля забезпечення 
власних матеріально- й процесуально-право-
вих інтересів. Крім того, узагальнюючи по-
ложення КАС України (Глава 5 Розділ ІІ), у 
яких закріплено статус учасників адміністра-
тивного процесу, можна зробити висновок, 
що суб’єкти владних повноважень, фізичні та 
юридичні особи у свою чергу, класифікуються 
на дві групи осіб, які беруть участь у справі:

1) з метою захисту власних прав, свобод та 
інтересів (такими особами є сторони – позивач 
та відповідач; треті особи) (ст. 47 КАС Украї-
ни);

2) з метою захисту прав, свобод та інтересів 
інших осіб (до цієї групи відносяться пред-
ставники сторін і третіх осіб, органи та особи, 
яким законом надано право захищати права, 
свободи та інтереси інших осіб у суді) (ст.ст. 56, 
60 КАС України). Наприклад, у відповідності 
із ч. 2 ст. 37 Закону України “Про Кабінет Мі-
ністрів України” інтереси Кабінету Міністрів 
України у судах загальної юрисдикції пред-
ставляє Міністерство юстиції України, якщо 
інше не передбачено законами або актами Ка-
бінету Міністрів України [7].
Термін “фізична особа” є узагальнюючим 

і містить у собі такі поняття, як громадяни 
України, іноземець та особа без громадянства. 
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Вказані поняття отримали своє закріплення у 
національному законодавстві.
Громадянин України – особа, яка набула 

громадянство України в порядку, передбаче-
ному законами України та міжнародними до-
говорами України (ст. 1 Закону України “Про 
громадянство України”) [8].
Як передбачено ст. 1 Закону України “Про 

правовий статус іноземців та осіб без грома-
дянства” іноземець – особа, яка не перебуває 
у громадянстві України і є громадянином (під-
даним) іншої держави або держав. Особа без 
громадянства – особа, яку жодна держава від-
повідно до свого законодавства не вважає сво-
їм громадянином [9].
Поняття “юридична особа” та його зміст 

закріплені у Цивільному кодексі України, згід-
но із ст. 80 якого юридична особа – організа-
ція, створена і зареєстрована у встановленому 
законом порядку [10].
За 2) адміністративним процесуальним 

статусом і метою участі у судочинстві учасни-
ки класифікуються на основних і допоміжних. 
Основними учасниками адміністративного 
судочинства вважаються: сторони (позивач і 
відповідач), треті особи, їх процесуальні пред-
ставники. Ці особи порушують адміністратив-
не судочинство, змінюють його, від волі сторін, 
третіх осіб, представників залежить, зокрема, 
виникнення апеляційного, касаційного оскар-
ження, відкриття виконавчого провадження.

Допоміжними учасниками адміністративно-
го судочинства є особи, які суттєво не впливають 
на перебіг такого судочинства в цілому, однак у 
силу свого призначення та повноважень забез-
печують його якість, повноту та об’єктивність. 
До переліку таких учасників слід віднести: се-
кретаря судового засідання, судового розпоряд-
ника, свідка, експерта, спеціаліста, перекладача.
Класифікація учасників адміністративно-

го судочинства за процесуальним статусом 
отримала певне закріплення у КАС України. 
Зокрема, Главою 5 Розділу ІІ кодексу перед-
бачено групу осіб, які беруть участь у справі 
(сторони, треті особи, представники сторін та 
третіх осіб) та групу інших учасників адміні-
стративного судочинства (секретар судового 
засідання, судовий розпорядник, свідок, екс-
перт, спеціаліст, перекладач).
У залежності від 3) організаційної структу-

ри учасників адміністративного судочинства 

можна класифікувати на індивідуальних (фі-
зичні особи) та колективних (юридичні осо-
би, колективні суб’єкти без статусу юридичної 
особи – об’єднання мешканців будинку, квар-
тальні, вуличні комітети тощо).
Для забезпечення можливості здійснен-

ня учасниками адміністративного судочин-
ства своїх суб’єктивних інтересів, виконан-
ня ними завдань, адміністративним проце-
суальним законодавством (Глава 5 Розділ І 
КАС України) закріплено їх процесуальну 
правосуб’єктність. Традиційно в адміністра-
тивно-правовій науці це поняття розгляда-
ється як сукупність певних елементів [11]. 
Отже, учасники адміністративного судочин-
ства наділені адміністративною процесуаль-
ною правосуб’єктністю, яка утворена із пра-
воздатності та дієздатності. Адміністративна 
процесуальна правосуб’єктність – категорія, 
яка нерозривно пов’язана із особою, виникає з 
моменту її появи у суспільстві та припиняєть-
ся із її вибуттям із суспільних відносин. Тому 
правоздатність та дієздатність, як складові 
правосуб’єктності – поняття, які характеризу-
ють конкретного учасника правовідносин.

Висновки
Отже, адміністративна процесуальна пра-

воздатність означає можливість фізичних, 
юридичних осіб мати права та обов’язки, об-
сяг та зміст яких обумовлюються процесуаль-
ною роллю конкретного учасника адміністра-
тивного судочинства. Наприклад, позивач 
наділений правом змінити підставу або пред-
мет адміністративного позову (ч. 1 ст. 51 КАС 
України), відповідач – визнати позов повністю 
або частково.
Водночас, учасники адміністративного су-

дочинства, крім власних специфічних прав та 
обов’язків, наділені правоздатністю, яка од-
наковою мірою характерна для всіх суб’єктів 
адміністративної справи. Зокрема, особи, які 
беруть участь у справі, мають право знати про 
дату, час і місце судового розгляду справи, про 
всі судові рішення, які ухвалюються у справі 
та  стосуються їхніх інтересів (ч. 3 ст. 49 КАС 
України). Тому адміністративна процесуальна 
правоздатність учасників адміністративного 
судочинства класифікується на два види: 1) за-
гальна та 2) спеціальна.
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SUMMARY 
The article attempts to analyze the category 

“subject in the legal relations of administrative pro-
ceedings. Approaches to understanding the essence 
of administrative proceedings are analyzed and it 
is noted that the system of subjects of administrative 
procedural law is considered as a single whole set 
of subjects of different categories (individual and 
collective), in which they are in a state of struc-
tural and functional relations. ensuring optimal 
activities within the legal relations, which by their 
nature are socio-legal goals that determine the fea-
tures of the organization, legislative consolidation 
and implementation of the system of legal means of 
administrative and legal regulation. The establish-
ment of a system of subjects of administrative pro-
cedural law is ensured by the relevant systemic legal 
regulation in the legislation, which is an integral 
part of the system of legal means of administrative 
and legal regulation;

It is stated that of particular importance for the 
characterization of the subjects in the legal relations 
of administrative proceedings is their classifi cation, 
which is carried out according to different criteria.

Key words: subjects in legal relations of ad-
ministrative proceedings, administrative proceed-
ings, administrative justice, administrative case, 
administrative process, public-law dispute, subject 
of power, participants in court proceedings.

АНОТАЦІЯ 
У статті зроблено спробу аналізу категорії 

«суб’єкт у правовідносинах адміністративного су-
дочинства». Проаналізовано підходи до розуміння 
сутності адміністративного судочинства та зау-
важено, що система суб’єктів адміністративного 
процесуального права розглядається як єдина ці-
лісна сукупність суб’єктів різних категорій (інди-
відуальних і колективних), у якій вони знаходять-
ся в стані структурно-функціональних зв’язків 
між собою з метою забезпечення оптимальної 
діяльності у межах правових відносин, які за сво-
єю природою є соціально-правовими цілями, які 
визначають особливості організації, законодав-
чого закріплення і реалізації системи юридичних 
засобів адміністративно-правового регулювання. 
Встановлення системи суб’єктів адміністратив-
ного процесуального права забезпечується відпо-
відною системною правовою регламентацією в 
законодавстві, яка входить складовою частиною 
в систему юридичних засобів адміністративно-
правового регулювання;
Вказано, що особливе значення для харак-

теристики суб’єктів у право відносинах адміні-
стративного судочинства відіграє їх класифіка-
ція, яка здійснюється за різними критеріями.
Ключові слова: суб’єкти у правовідносинах 

адміністративного судочинства, адміністра-
тивне судочинство, адміністративна юстиція, 
адміністративна справа, адміністративний 
процес, публічно-правовий спір, суб’єкт владних 
повноважень, учасники судового процесу.
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ÌÅÒÎÄÈÊÀ Ä²ÀÃÍÎÑÒÈ×ÍÎÃÎ ÒÀ 
²ÄÅÍÒÈÔ²ÊÀÖ²ÉÍÎÃÎ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß ÇÁÐÎ¯ ÇÀ ¯¯ 

ÑË²ÄÀÌÈ ÍÀ Ò²Ë² Ï²ÄÎÇÐÞÂÀÍÎ¯ ÎÑÎÁÈ

Розглянуті можливості використання ди-
фузно-контактного методу для встановлення 
факту незаконного носіння вогнепальної зброї 
за її слідами на долоні підозрюваної особи під 
час розслідування злочинів, пов’язаних з її за-
стосуванням. 
Проаналізовані методи ідентифікації осо-

би за виявленими на поверхні зброї слідами 
пальців рук та за наявністю продуктів зго-
ряння пороху на тильній стороні кисті особи, 
що стріляла.
Розглянуті проблемні питання щодо вияв-

лення слідів застосування вогнепальної зброї у 
курців та слідів металізації на долоні від по-
верхні корпусу ручної гранати Ф-1.
Приведені експериментальні результати 

застосування методики встановлення групо-
вої належності зброї і можливості її іденти-
фікації.
Ключові слова: сліди вогнепальної зброї, 

механізм утворення слідів, дифузно-контак-
тний метод, групова належність зброї, іден-
тифікація зброї.
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У Кримінальному кодексі України пе-
редбачено чимало злочинів, вчинення яких 
пов’язане із застосуванням вогнепальної 
зброї. Серед таких злочинів, спрямованих, 
зокрема, проти життя, здоров’я і власності 
громадян, громадської безпеки та порядку, 
слід відзначити умисне вбивство (ст. 115 КК), 
розбій (ст. 187 КК), погроза вбивством (ст. 129 
КК), бандитизм (ст. 257 КК), хуліганство 
(ст.296 КК) [3].
Незаконне носіння, зберігання, ремонт, 

придбання, виготовлення або збут вогне-
пальної зброї без належного дозволу утворює 
окремий склад злочину, кримінальна відпо-
відальність за вчинення якого передбачена-     
ст. 263 КК України [3].
У зв’язку з цим, на практиці часто виникає 

необхідність встановити факт носіння і збері-
гання вогнепальної зброї. Носіння зброї осо-
бою може бути встановлено під час проведення 
особистого обшуку, огляду речей та одягу осо-
би, огляду трупа або освідування в порядку? 
передбаченому ст.ст. 236, 237, 238, 241 Кримі-
нального процесуального кодексу України [2].
На цей факт вказують: наявність самої 

зброї, а також сліди у вигляді нашарувань час-
тинок металів, іржі, мастильних матеріалів або 
відбитків деталей зброї на одязі і тілі особи, 
сліди пострілу. Так, якщо за слідами пострілу 
на одязі і тілі підозрюваного встановлено, що 
постріл проведено з короткоствольної зброї, 
яка знаходилася під час пострілу під верхнім 
одягом, слідчий одночасно встановлює і факт 
носіння зброї цією особою, хоча під час огля-

Вступ
Конституція України визначає як най-

вищу соціальну цінність людину її життя, 
здоров’я, честь і гідність, недоторканність і 
безпеку [1]. Тільки за умов захисту особи від 
кримінальних правопорушень, охорони прав, 
свобод та законних інтересів учасників кримі-
нального провадження можливе виконання 
завдань кримінального судочинства [2].
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ду ( обшуку, освідування ) зброї у підозрюва-
ного не було виявлено [4, с. 353].

Мета статті полягає у розкритті змісту та 
можливостей запропонованої нової методики, 
яка стосується діагностичного та ідентифіка-
ційного дослідження зброї за її слідами на тілі 
підозрюваної особи.

Наукова дослідженість проблеми:
У криміналістичній літературі питання 

встановлення факту зберігання та носіння 
вогнепальної зброї за її слідами розглядається 
епізодично [4,с. 353; 5, с. 129]. У багатьох літе-
ратурних джерелах, зокрема нових [6, с. 151, 
161; 7, с.], основну увагу зосереджено на вста-
новленні факту застосування вогнепальної 
зброї за слідами, які залишені нею на тілі та 
одязі особи, що стріляла, на трупі та на різно-
манітних уражених зброєю перешкодах.

Виклад основного матеріалу
Носіння і зберігання вогнепальної зброї є 

прикладами пасивного використання зброї, 
а тому розслідування такого злочину по-
винно бути особливо повним, всебічним і 
об’єктивним.
У зв’язку з цим, велике значення має про-

ведення комплексних експертних досліджень 
у галузі судово-балістичної трасології, судової 
медицини, дактилоскопії, судової хімії.
За фактом носіння вогнепальної зброї 

ідентифікація особи може здійснюватися за 
виявленими на поверхні зброї слідами паль-
ців рук, а факт проведення пострілу – за наяв-
ністю продуктів згоряння пороху на тильній 
стороні кисті особи, що стріляла. Сліди паль-
ців рук виявляють дактилоскопічними мето-
дами, а сліди кіптяви і незгорілих порошинок 
– якісною реакцією на нітрати з розчином 
дифеніламіну. Однак, виникає питання щодо 
особи курця, у якого під час і після куріння 
на поверхні кисті відкладаються нітрати, що 
містяться у сигаретному димі, і, вочевидь, мас-
кують сліди від пострілу.
Нами запропонована методика виявлен-

ня і дослідження слідів металізації від ручної 
вогнепальної зброї на долоні умовно підозрю-
ваної особи із застосуванням дифузно-контак-
тного методу, а також встановлення системи, 
моделі зброї та її ідентифікації.

Ця методика розширює та доповнює фун-
даментальні трасологічні уявлення про харак-
тер утворення слідів і може бути основою для 
вивчення слідоутворення від різних видів зброї.
Об’єктами дослідження були вогнепальна 

зброя, яка має відкриту тильну сторону руко-
ятки (зі щічками), та долоня експериментато-
ра. Для експерименту були відібрані пістолети 
ТТ (калібр 7, 62 мм), Беретта (калібр 9, 0 мм), 
МЦ (Марголіна) (калібр 5, 6 мм) і сигнальний 
пістолет-ракетниця СПШ (калібр 26, 0 мм).
Дослідження проводили за наступною 

методикою. Пістолет протягом приблизно 
15 с утримували в руці, тричі натискаючи на 
спусковий гачок. Після цього, долоню з не-
значним зусиллям прикладали до аркуша від-
фіксованого фотопаперу, який попередньо був 
зволожений 25-процентним розчином оцто-
вої кислоти. Отриманий відбиток проявляли 
1%-ним водним розчином діетилдітіокарба-
мату натрію, який утворює стійкі комплексні 
сполуки з іонами заліза. Під час проявлення 
спостерігали утворення зображення слідів від 
металевої частини рукоятки зброї, які вияви-
лись співрозмірними із шириною рукоятки 
зброї. На зображеннях також зберігається від-
стань від краю рукоятки до центру гвинтів (за-
клепок) кріплення щічок. На контактограмах 
сліди утворювались незалежно від того, у якій 
руці утримувалась зброя, а після проведеного 
пострілу з даної зброї вони відзначалися біль-
шою чіткістю зображення внаслідок віддачі 
зброї. Також встановлено, що відбитки зброї 
на долоні зберігаються протягом 4 год при не-
вимушеній поведінці експериментатора (такій, 
як тримання за поруччя у громадському тран-
спорті, відкривання дверей за ручку замка, 
контакт з іншими металевими предметами).

На контактограмі, отриманій з пістолета 
Беретта, чітко проявилася будова його руко-
ятки. Крім основного сліду, спостерігається зо-
браження металевої декоративної смужки за-
вширшки 2, 5 мм, яка обрамляє контури щічок.
Під час вивчення слідів, утворених ру-

кояткою пістолета Марголіна, крім родових 
ознак, були також виявлені індивідуальні 
ознаки, такі як ступінь закручування та на-
прямок розташування шліца головки гвинтів 
кріплення щічок.
Застосована методика дослідження до-

зволяє визначити модель зброї за такими гру-
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повими ознаками, як форма, будова, ширина 
рукоятки та місце розташування гвинтів крі-
плення щічок рукоятки зброї.
Проблемним залишається питання щодо 

механізму утворення слідів як наслідок розчи-
нення металу рукоятки зброї у потожировій 
речовині долоні, тертя контактуючих повер-
хонь або їх комбінованої дії. Для вирішення 
цього питання проводились дослідження 
екранованої шкіряною рукавицею поверхні 
долоні, у яку вкладали зброю. На отриманій 
контактограмі спостерігали відбитки метале-
вої частини рукоятки зброї, що дає підстави 
стверджувати їх утворення внаслідок тертя 
контактуючих поверхонь.
Отже, за результатами проведених дослі-

джень утворення відбитків зброї на долоні 
можна розглядати як результат комбінованої 
дії, яка полягає у розчиненні металу рукоят-
ки у потожировій речовині долоні і терті кон-
тактуючих поверхонь. Для підтвердження 
цієї гіпотези проводились експерименти з на-
вчальною гранатою Ф-1 з частково відсутнім 
лакофарбовим покриттям поверхні її корпусу. 
Вибір для дослідження цього виду зброї зу-
мовлений усе частішим використанням руч-
них бойових гранат (Ф-1, РГД-5) у злочинних 
цілях та у побутових конфліктах.
Дослідження проводили за методикою до-

слідження слідів від вогнепальної зброї.
У результаті дослідження на контактограмі 

будь-які сліди від корпусу гранати були відсут-
ні, що можна пояснити різним ступенем роз-
чинності матеріалу (чавун) корпусу гранати і 
рамки (сталь) вогнепальної зброї в органічних 
кислотах і солях, що входять до складу потожи-
рової речовини долоні. У цьому випадку пояс-
нити отримання відбитків внаслідок тертя кон-
тактуючих поверхонь за аналогією з попередні-
ми дослідженнями виявилось неможливим.
Дослідження механізму утворення слідів 

від зброї на поверхні долоні трупа особи також 
дало б можливість вирішити деякі проблемні 
питання, які пов’язані з інсценуванням само-
губства із застосуванням вогнепальної зброї.

Висновки
Таким чином, описана вище методика дає 

можливість встановити факт незаконного но-

сіння та застосування вогнепальної зброї, а в 
окремих випадках – ідентифікувати зброю.
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SUMMARY 
Considered the possibilities of the use of dif-

fuse-contact method are considered with the pur-
pose of establishment the fact of the illegal carry-
ing of a fi rearm according to its tracks on the palm 
of the suspected person at investigation of crimes 
related to its application.

Methods of identifi cation of the person by fi n-
gerprints found on the surface of the weapon and 
by the presence of gunpowder combustion products 
on the back of the shooter’s hand are analyzed.

The problematic issues concerning the detec-
tion of traces of the use of fi rearms in smokers 
and traces of metallization on the palm from the 
surface of the body of a hand grenade F-1 are 
considered.

The experimental results of application of the 
offered method are resulted for establishment of 
group belonging of a fi rearm and possibility of its 
authentication.

Key words: tracks of a fi rearm, mechanism 
of formation of tracks, diffuse-contact method, 
group belonging of a fi rearm, authentication of 
a fi rearm.
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ÏÐÀÂÎÂÀ ÏÎË²ÒÈÊÀ Ó ÑÔÅÐ² 
²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÎ¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²: 

ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÂÈÌ²Ð

В статье рассмотрены вопросы право-
вой политики в сфере инноваций и интел-
лектуальной собственности. Анализируются 
вопросы становления и развития законода-
тельства, регулирующего инновационную де-
ятельность и интеллектуальную собствен-
ность в Украине, рассматриваются вопросы 
административно-правового регулирования 
инновационной деятельности и интеллекту-
альной собственности. Определено состояние 
административно-правовой охраны сферы 
интеллектуальной собственности как осно-
вного элемента инновационной деятельнос-
ти. Представлен анализ административно-
правовых основ формирования и реализации 
государственной политики в сфере инноваци-
онной деятельности. Систематизированы 
основные мотивационные инструменты, 
которые могут быть использованы для 
повышения эффективности действующего за-
конодательства в указанной сфере. Подчер-
кивается, что правовой культуры по правам 
интеллектуальной собственности, защиты 
прав интеллектуальной собственности мо-
жет обеспечиваться именно в процессе ин-
новационной деятельности. Определены на-
правления правовой политики, направленной 
на активизацию инновационного развития 
через развитие охраны и защиты интеллек-
туальной собственности как составной инно-
вационной деятельности.
Отмечено, что инновационная поли-

тика выступает составляющей социально-
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экономической и правовой политики, 
направленная на стимулирование интеллек-
туальной деятельности, создает предпосылки 
для эффективного развития инновационной 
системы государства. Право является ин-
струментом регулирования общественных, 
в частности экономических отношений. 
Эффективность права в регулировании 
экономических отношений зависит и от того, 
насколько полно оно отражает экономические 
потребности общества.
Ключевые слова: правовая политика, ин-

новация, инновационная деятельность, ин-
теллектуальная собственность, инновацион-
ное развитие, правовое регулирование.

Постановка проблеми
В умовах європейської інтеграції та ін-

формаційного суспільства, що формується 
увагу вчених, які представляють різні га-
лузі наукового знання, приділяється інно-
ваціям як матеріалізованим результатам 
інтелектуальної діяльності. Під іннова-
ційною діяльністю розуміється сукупність 
взаємопов’язаних дій зі створення, освоєн-
ня та поширення інновацій, яка складаєть-
ся з низки послідовних стадій, регулюється 
різними нормами права: цивільного, адміні-
стративного, фінансового, податкового, тру-
дового та інших галузей національної сис-
теми права. Виходячи з цього, інноваційна 
діяльність становить міжгалузевий комплек-
сний інститут.
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Стан дослідження
Загальні та окремі питання правової 

політики у сфері інновацій та інтелектуаль-
ної власності розглядали в працях вчені: 
В. Б. Авер’янов, В. М. Бевзенко, А. Л. Бор-
ко, М. Г. Вербенський, К. Ф. Гуценко, 
І. В. Зозуля, Н. В. Камінська, Т. О. Коломо-
єць, В. К. Колпаков, А. Т. Комзюк, К. Б. Лев-
ченко, В. Я. Малиновський, Р. С. Мельник, 
О. І. Миколенко, І. І. Сидорук, В. Л. Син-
чук, О. Ю. Синявська, О. Л. Соколенко, 
С. Г. Стеценко, Ю. С. Шемшученко та ін. 
Ці вчені зробили значний вклад у розвиток 
проблем правового регулювання у контексті 
адміністративного права. Але в умовах адап-
тації національного законодавства до вимог 
Європейського Союзу низку питань зазна-
ченої теми залишаються дискусійними.

Мета статті – дослідження правової по-
літики у сфері інновацій та інтелектуальної 
власності.

Виклад основного матеріалу
Ефективна інноваційна діяльність є од-

ним з пріоритетних напрямів розвитку дер-
жави. Це твердження підтверджують при-
йняті програмні документи щодо розвитку 
інноваційного середовища в країні. Право-
ва політика у сфері інновацій – це складова 
державної науково-технічної та промисло-
вої політики, метою якої є формування еко-
номічних умов для виведення на ринок кон-
курентоспроможної інноваційної продукції.
Інноваційна політика виступає складо-

вою соціально-економічної та правової по-
літики, спрямована на стимулювання інте-
лектуальної діяльності, створює передумови 
для ефективного розвитку інноваційної сис-
теми держави. Право є інструментом регу-
лювання суспільних, зокрема економічних 
відносин. Ефективність права в регулюванні 
економічних відносин залежить і від того, 
наскільки повно воно відображає економіч-
ні потреби суспільства.
Державна інноваційна політика зна-

чною мірою складається з різноманітних 
планів, стратегій і програм. Це положення 
пояснюється тим, що правове регулювання 
інноваційної діяльності ґрунтується на мо-
делюванні майбутніх суспільних відносин, 

ніж закріплює вже сформовані відносини. 
Зазначена особливість цього виду правовід-
носин визначає більш тісний зв’язок право-
вого регулювання та правової політики саме 
у сфері інтелектуальної діяльності та іннова-
цій.
У літературі, під правовою політикою у 

сфері інновацій розуміють науково обґрун-
товану, послідовну, системну діяльність 
державних і недержавних структур, спря-
мовану на визначення тактики та стратегії 
правотворчості у сфері інновацій, створення 
соціально-правової інфраструктури реаліза-
ції інтелектуальних прав громадян і органі-
зацій, формування у наукових і юридичних 
кадрів спеціальних правових компетенцій, 
що відповідають запитам інноваційного 
розвитку.
Правова політика у сфері інновацій по-

кликана поєднувати публічно-правові та 
приватно-правові інтереси може бути ви-
ражена в таких формах: правотворча полі-
тика; політика реалізації права; політика ін-
терпретації права; політика правової освіти; 
правоохоронна та правозахисна політика.
Правотворча політика у сфері іннова-

цій – це науково обґрунтована, послідовна 
та системна діяльність органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, 
інститутів громадянського суспільства щодо 
створення необхідних правових умов для 
ефективної інноваційної діяльності шляхом 
розробки і прийняття нормативної бази у 
галузі інноваційного розвитку.
Політика реалізації права у сфері інно-

вацій становить науково обґрунтовану, по-
слідовну та системну діяльність органів дер-
жавної влади та місцевого самоврядування, 
недержавних структур зі створення право-
вої інфраструктури з метою реалізації інте-
лектуальних прав.
Водночас, політика інтерпретації пра-

ва у сфері інновацій становить науково об-
ґрунтовану, послідовну, системну діяльність 
органів державної влади та місцевого само-
врядування, недержавних структур щодо 
тлумачення чинного законодавства у сфері 
інновацій та охорони й захисту об’єктів ін-
телектуальної власності. 
Окрім того, політика правової освіти у 

сфері інновацій становить науково обґрун-
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товану, послідовну, системну діяльність ор-
ганів державної влади та місцевого самовря-
дування, недержавних структур щодо ство-
рення умов для підвищення якісного складу 
наукових і науково-педагогічних працівни-
ків, стимулювання припливу молоді в науку. 
Правоохоронна політика в сфері інно-

вацій спрямована на створення єдиного 
правового поля з охорони прав і законних 
інтересів суб’єктів інтелектуальної та інно-
ваційної діяльності здійснюється завдяки 
впорядкованим діям уповноважених орга-
нів з виявлення або розслідування право-
порушень, відновлення порушених прав, 
захисту правопорядку, наглядом за додер-
жанням законності, активною і цілеспрямо-
ваною взаємодією [1, с. 150].
Під правозахисною політикою розумі-

ють науково обґрунтовану, послідовну та 
комплексну діяльність державних і недер-
жавних структур щодо оптимізації захисту 
прав людини, вдосконалення засобів і спо-
собів захисту, формування повноцінної пра-
возахисної системи.
Сьогодні загальновизнаними є два базові 

підходи до визначення поняття інновація. У 
широкому сенсі під інновацією розуміється 
результат творчої діяльності, застосування 
якого призводить до істотних змін у функці-
онуванні системи.
У вузькому сенсі інновація – це нове рі-

шення технічного завдання, здійснене в 
практичній діяльності. Ознаками інновацій 
виступають: новизна, сукупність власти-
востей, що свідчать про кардинальні зміни 
об’єкта, внаслідок яких задовольняється 
нова потреба або задовольняється по-новому 
наявна потреба, знижуються витрати тощо; 
спрямованість на конкретне перетворення, 
мається на увазі не різноманітні не зв’язані 
нововведення, що виникають миттєво під 
впливом подій, а тільки ті, які мають на 
меті конкретне перетворення; зв’язок з ін-
телектуальною діяльністю, тобто інновації є 
результатом науково-дослідної або іншої ін-
телектуальної діяльності; виробнича засто-
совність, можливість і здатність застосуван-
ня інновації і отримання на її основі нового 
або вдосконалення продукту; комерційна 
реалізація, тобто задоволення споживчого 
попиту, наявного на ринку, інакше кажучи, 

важливою ознакою інновацій є можливість 
комерціалізації інноваційного продукту, 
його залучення в економічний обіг метою 
отримання прибутку; отримання економіч-
ної вигоди або створення умов для її отри-
мання; ефективність, спрямованість на вдо-
сконалення процесу виробництва.
У контексті закону «Про інноваційну 

діяльність» інновації – це новостворені (за-
стосовані) і (або) вдосконалені конкуренто-
здатні технології, продукція або послуги, а 
також організаційно-технічні рішення ви-
робничого, адміністративного, комерцій-
ного або іншого характеру, що істотно по-
ліпшують структуру та якість виробництва 
і (або) соціальної сфери [2]. Інновацію слід 
розглядати у вигляді родового поняття, що 
об’єднує охоронювані результати інтелекту-
альної діяльності, які виникають у результа-
ті створення нововведень, нових технічних 
рішень, коли вони виражені в об’єктивній 
формі і можуть задовольняти суспільні по-
треби.
Під інновацією слід розуміти результат 

інтелектуальної праці, що одержав втілення 
у вигляді нового або вдосконаленого про-
дукту (товару, робіт, послуг), технічного 
процесу, який володіє комерційним потен-
ціалом.
С. Г. Гордієнко і О. В. Соснін, розгляда-

ючи сутність, зміст, практика інноваційної 
діяльності та захисту інтелектуальної влас-
ності в Україні зазначають, що інноваційна 
діяльність є підставою створення нового 
знання та інтелектуальних продуктів, ви-
знаних на державному, регіональному та 
світовому рівнях, на які поширюється право 
власності [3, c. 245].
Інноваційною діяльністю є виконання 

робіт і (або) надання послуг, спрямованих 
на створення і організацію виробництва 
принципово нової або з новими споживчи-
ми властивостями продукції (товарів, робіт, 
послуг), з одного боку. З іншого боку, інно-
ваційна діяльність – це створення нових або 
модернізація наявних способів (технологій) 
виробництва продукції, її поширення та ви-
користання. 
У сучасних джерелах виділяють такі 

основні юридично значимі ознаки іннова-
цій: є результат наукової творчості, як пра-
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вило, наявного у вигляді об’єкта інтелекту-
альної власності; виступає у вигляді продук-
ту, технології, послуги, інших матеріальних 
форм, здатних до відтворення; призначена 
для задоволення потреб суспільства. Водно-
час інноваційна діяльність вимагає осмис-
лення основних понять і законів економіки.
Характерною особливістю розвитку на-

укового знання є створення своєрідного 
поля перетину, активної взаємодії і вза-
ємопроникнення різних наук, теоретичних 
концепцій і методів пізнання, що збагачує 
їх і приносить виключно плідні результати. 
Легітимне визначення того, яку діяль-

ність слід вважати інноваційною, подано в 
законі «Про інноваційну діяльність». У лі-
тературі класифікують інновації за різними 
підставами, виділяючи різноманітні види ін-
новацій. Продуктовими інноваціями висту-
пає новий або істотно поліпшений продукт. 
Процесними інноваціями є впровадження 
технологічно нових процесів виробництва 
або їх вдосконалення. Маркетингові іннова-
ції – це впровадження нового методу марке-
тингу. Організаційні інновації – це впрова-
дження нових організаційних методів.
За рівнем новизни виділяють такі види 

інновацій: базисні інновації і поліпшуючі 
інновації. Базисні інновації є нововведен-
ня, засновані на докорінні зміни, на фунда-
ментальних науково-технічних результатах, 
спрямовані на впровадження принципово 
нових технологій. Поліпшуючі інновації 
виражаються у створенні нових матеріалів 
і машин, вони спрямовані на поліпшення 
параметрів продукції, що випускається, по-
слуг, що надаються, технологій, що вико-
ристовуються.
О. В. Захарова та І. С. Барбанова під ін-

новаційною діяльністю розуміє сукупність 
скоординованих дій, робіт і послуг зі ство-
рення і практичного використання нової 
або удосконаленої продукції або нового або 
вдосконаленого процесу [4, c. 56].
Інноваційна діяльність складається з 

таких стадій технологічної реалізації: роз-
робка фундаментального наукового знання; 
створення прикладного наукового знання; 
застосування отриманого наукового знання 
для створення зразка результату іннова-
ційної діяльності; закріплення прав на ре-

зультат інтелектуальної власності; впрова-
дження результату інноваційної діяльності 
у виробництво; комерціалізація результату 
інноваційної діяльності та отримання при-
бутку.
Правова політика у сфері інновацій має 

бути націлена та всіляко сприяти створен-
ню і впровадженню інновацій у державі, 
стимулювати інноваційну та інтелектуаль-
ну діяльність. Результатом такої інновацій-
ної політики повинні виступати нові явища 
соціальної дійсності, такі як: технопарки, 
технополіси, бізнес-інкубатори, особливі 
економічні зони, територіально-галузеві ви-
робничі кластери, інші об’єкти інноваційної 
інфраструктури.
Необхідно підкреслити, що технополіси 

набули досить широкого розповсюдження в 
розвинених країнах Європейського Союзу 
та в Японії, причому відбувається подаль-
ший поступальний розвиток. В Україні про-
голошено прагнення держави до всебічно-
го розвитку інновацій, державну підтримку 
різних форм стимулювання творчої діяль-
ності, мінімізація сировинної залежності. 
Стратегія розвитку сфери інноваційної ді-
яльності на період до 2030 року визначає 
курс на інноваційний розвиток як пріори-
тетний напрям розвитку України [5].
Правова політика держави з метою все-

бічного розвитку інноваційної діяльності 
може включати низку стимулів, зокрема, 
фінансово-правові стимули: фіскальні піль-
ги, пов’язані з податковим стимулюванням; 
спеціальний пільговий субсидіарний режим 
гарантії від несприятливої зміни законодав-
ства про податки та збори; бюджетні асиг-
нування; ефективний доступ до фінансових 
ресурсів; інвестиційний податковий кредит.
Дуже важливим моментом є необхід-

ність створення сприятливих умов у держа-
ві для залучення інвестицій. Особлива роль 
тут належить інфраструктурі інновацій, пе-
редусім, венчурним інвестиційним фондам. 
Необхідно створити такі умови, при яких 
базові фундаментальні дослідження прово-
дилися не стільки за рахунок бюджетного 
фінансування, а в більшій мірі за рахунок 
приватних інвестицій, великих корпора-
цій, виробників і споживачів наукомісткої 
продукції. Для ефективної реалізації тако-
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го приватно-державного партнерства слід 
створювати спеціальні програми прямого 
співробітництва держави та приватного біз-
несу.
Метою державної інноваційної політики 

має стати створення умов для сталого еко-
номічного зростання, виходу інноваційної 
продукції на внутрішній і зовнішній ринки 
за рахунок підвищення технологічного рів-
ня та конкурентоспроможності виробни-
цтва.
Юридичними підставами правової по-

літики в сфері інновацій виступають міжна-
родні та внутрішньодержавні нормативно-
правові акти, що регламентують питання 
здійснення інноваційної діяльності та окре-
мі правозастосовні акти.
В Україні правова основа інноваційної 

діяльності базується на законі «Про іннова-
ційну діяльність». Але відсутній системний 
підхід щодо взаємного доповнення норма-
тивно-правового регулювання у сфері ін-
новаційної та інтелектуальної діяльності. 
На нашу думку, відсутні не просто будь-які 
нормативно-правові акти, немає системнос-
ті підходу, розуміння сутності та структури 
предмета правового регулювання, всеосяж-
ного охоплення організованих відносин. У 
зв’язку з цим, становлення правової полі-
тики України в сфері інновацій у контексті 
охорони та захисту інтелектуальної власнос-
ті відбувається в умовах недостатньо сфор-
мованої нормативно-правової бази.
Законодавчий масив про інноваційну ді-

яльність виглядає як самостійний правовий 
блок, практично не пов’язаний з уже існу-
ючими і цілком усталеними в системі пра-
ва інтелектуальної власності утвореннями. 
Курс на інноваційний розвиток України як 
важливий напрям правової політики держа-
ви закріплюється в Цілях сталого розвитку 
України на період до 2030 року як моделі 
розвитку держави [6]. 
Для досягнення зазначених цілей необ-

хідно вдосконалення нормативно-правової 
бази, на її основі, створення ефективного 
механізму реалізації конституційно закрі-
пленого права громадян на творчу діяль-
ність.
Необхідно внести зміни та доповнення 

до цілої низки законодавчих актів з метою 

узгодження, розробити тезаурус в сфері ін-
новаційної діяльності. Слід створити комп-
лекс нормативно-правової бази, який вра-
ховував би всі правовідносини, що можуть 
потенційно виникнути при здійсненні інно-
ваційної діяльності.
Державна політика в інноваційній сфері 

заснована на державних стратегіях і про-
грамах розвитку в різних галузях у рамках 
єдиної правової політики у сфері інновацій. 
Правова політика у сфері інновацій встанов-
лює цілі та пріоритети суспільного розви-
тку, визначає сучасне становище питання, 
сучасні проблеми та подальші перспективи 
вдосконалення інноваційного потенціалу 
країни. 
Потрібний комплексний, системний під-

хід до формування інноваційного середови-
ща й інноваційної інфраструктури, до ефек-
тивного державного управління інновацій-
ною системою як результат, широка інтегра-
ція у світове конкурентне середовище. Для 
досягнення зазначених орієнтирів і реаліза-
ції заявлених завдань необхідне прийняття 
цілої низки, політичних і правових актів. 
Важливим є створення життєздатної систе-
ми органів державного та місцевого рівнів з 
певними завданнями та повноваженнями в 
інноваційній сфері.
Державна інноваційна політика пови-

нна формуватися, виходячи з цілей не тіль-
ки організації та розвитку, а й заохочення 
творців інноваційної продукції. Правову по-
літику держави у сфері інновацій слід визна-
чати як складову державної науково-техніч-
ної та промислової політики, як сукупність 
здійснюваних соціальних, економічних і ін-
ших заходів. Зазначені заходи повинні бути 
спрямовані на формування умов для все-
бічного розвитку виробництва конкуренто-
спроможної інноваційної продукції на базі 
передових досягнень науки та техніки. 
Заходи повинні сприяти підвищенню 

частки такої продукції, так само як створен-
ня системи просування та реалізації іннова-
ційної продукції та послуг на європейському 
економічному просторі, на світовому ринку. 
Правова політика в сфері інновацій України 
значною мірою за змістом складається з різ-
номанітних проєктів, різного рівня планів і 
прогнозів перспективного розвитку.
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Базові основи, що визначають цілі та 
пріоритети правової політики у сфері інно-
вацій містяться в політико-правових доку-
ментах – концепціях або стратегіях. Цілями 
та пріоритетами державної правової політи-
ки у сфері інновацій є всебічний розвиток 
інноваційної системи, формування механіз-
му інноваційного розвитку регіонів, підви-
щення конкурентоспроможності суб’єктів 
інноваційної діяльності, зростання обсягів 
інноваційної продукції.
Слід враховувати нагальну потребу ство-

рення сприятливого клімату та підтрим-
ки учасникам інноваційної діяльності, на-
уково-технічної творчості, розвиток освітніх 
програм, системи підвищення кваліфікації 
фахівців з інтелектуальної власності, осво-
єння практичних навичок ведення підпри-
ємницької й іншої господарської діяльності 
в інноваційній сфері.
Говорячи про державні стратегії та про-

грами розвитку в рамках правової політики 
в інноваційній сфері, важливо зазначити, 
що формування ефективної національної 
інноваційної системи виступає одним із прі-
оритетних напрямів державної політики 
України.
Стратегії та програми розвитку у галузі 

інтелектуальної власності в інтересах техно-
логічного ринку України визначають цілі та 
пріоритети державної політики у сфері ін-
телектуальної власності, встановлює довго-
строкові орієнтири розвитку національної 
системи інтелектуальної власності. Цілями 
зазначених стратегічних планів заявлені 
розробка комплексу правових, організацій-
но-економічних та інституційних механізмів 
у галузі інтелектуальної власності, розвиток 
промислового наукоємного виробництва, 
примноження науково-технічного потенці-
алу країни, створення та введення в цивіль-
ний обіг конкурентоспроможної інновацій-
ної і високотехнологічної продукції, форму-
вання сприятливого економічного клімату, 
розвиток інноваційних підходів.
У їх основі містяться положення Страте-

гії розвитку сфери інноваційної діяльності 
на період до 2030 року, Цілей сталого розви-
тку України на період до 2030, рекоменда-
цій Всесвітньої організації інтелектуальної 
власності щодо формування національних 

стратегій у галузі інтелектуальної власності 
та рекомендацій Парламентських слухань 
на тему «Побудова ефективної системи охо-
рони інтелектуальної власності в Україні» 
[7].
Як зазначає О. П. Орлюк, досліджуючи 

проблеми та завдання освіти з інтелектуаль-
ної власності у системі вищої освіти України,  
державна програма розвитку освіти перед-
бачає організацію підготовки нового поко-
ління управлінських кадрів у сфері інтелек-
туальної власності в провідних міжнарод-
них університетах і стажування фахівців у 
патентних відомствах країн Європейського 
Союзу [8, c. 150].
Пріоритетним напрямом інноваційного 

розвитку є створення умов для формування 
здатності до творчого, критичного мислен-
ня, підприємливості, креативності, наявнос-
ті навичок і вміння ефективно працювати у 
творчому середовищі. Важливо сформувати 
правову культуру у сфері інтелектуальної 
власності, здатність до ділового та профе-
сійного спілкування у сфері інноваційного 
розвитку. З розвитком науково-технічно-
го прогресу суспільні відносини вступають 
у нову сферу, в Інтернет, який впливає на 
всі аспекти соціального життя. По суті, на-
роджується новий вид цивілізаційних від-
носин, який трансформує звичний уклад: 
змінюється зміст праці, істотні перетворен-
ня відбуваються в культурі й освіті [9, с. 150].
До пріоритетних напрямів інновацій-

ного розвитку відноситься: створення сис-
теми заохочень і гнучких регуляторів з ме-
тою вдосконалення механізму, що дозволяє 
здійснювати фінансову, організаційну та 
консультаційну підтримку ефективних ре-
зультатів інноваційної діяльності на всіх ста-
діях життєвого циклу; активізація підтрим-
ки виходу на зовнішні ринки інноваційних 
високотехнологічних компаній; удоскона-
лення нормативно-правової бази у сфері 
інноваційної діяльності; створення системи 
центрів колективного користування у сфе-
рі творчих індустрій, формування відкритої 
інформаційної системи моніторингу якості 
надання адміністративних послуг у галузі 
інтелектуальної власності та інновацій; роз-
робка та реалізація програм розвитку регіо-
нальної інноваційної інфраструктури, впро-
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вадження нових технологій і формування 
територіальних структур.
Сучасний стан в інноваційній сфері ха-

рактеризується збереженням застійних тен-
денцій і невиправданого адміністрування, з 
одного боку, з іншого, в останні роки країна 
втратила позиції лідера в інтелектуальній 
сфері, що дозволяє зробити висновок про 
низьку ефективність національної системи 
у сфері інновацій та назрілу необхідність у 
реформуванні. Особливостями завтрашньої 
системи державного управління повинні 
стати самостійність і відповідальність, ди-
намічний рух уперед, проходження загаль-
ної ідеології європейської інтеграції країни, 
ефективне використання ресурсів, неор-
динарні рішення, підтримка ініціативи та 
інновацій, змінюваність кадрів, компетент-
ність.

Висновки
Державні стратегії та програми розви-

тку інновацій повинні ґрунтуватися на пер-
спективній правовій політиці в цій галузі, 
визначати цілі і пріоритети розвитку, стиму-
лювати розвиток і впровадження інновацій-
них технологій. З метою дослідження юри-
дичних аспектів інноваційних явищ і про-
цесів, у літературі пропонується виробляти 
відповідний категоріальний апарат. Заяв-
лена потреба в чіткому визначенні таких 
понять: інноваційні явища, інноваційна ді-
яльність та низки інших. Інноваційні явища 
слід розуміти як кінцевий результат успіш-
ного впровадження нових елементів, змін 
форми якоїсь системи з метою підвищення 
її ефективності та оптимального вирішення 
нагальних соціально значущих завдань. Ін-
новаційна діяльність є істотне нововведен-
ня, докорінна модернізація певних галузей 
життєдіяльності суспільства, спрямованих 
на підвищення дієвості та значне збільшен-
ня цінності управлінських систем.
Під правовою політикою у сфері іннова-

цій пропонується розуміти науково обґрун-
товану, послідовну, системну та злагодже-
ну роботу державних структур і інститутів 
громадянського суспільства, спрямовану на 
формування правових передумов для ефек-
тивної інноваційної діяльності шляхом при-
йняття відповідних нормативно-правових 

актів, вибудовування дієвого механізму пра-
возастосування в галузі охорони і захисту 
інтелектуальної власності, підготовки квалі-
фікованих кадрів для роботи в інноваційній 
сфері.
Правова політика у сфері інновацій має 

бути націлена на правове забезпечення 
всебічного інноваційного розвитку країни 
в рамках єдиної стратегії та тактики, що 
включає закони, стратегічні плани та кон-
цепції розвитку. Це пояснюється тим, що 
правове регулювання інноваційної діяль-
ності ґрунтується на моделюванні майбутніх 
суспільних відносин і направлено на стиму-
лювання інтелектуальної діяльності у всіх 
сферах життєдіяльності держави.
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SUMMARY 
The article considers the issues of legal policy 

in the fi eld of innovation and intellectual prop-
erty. The issues of formation and development of 
the legislation regulating innovation activity and 
intellectual property in Ukraine are analyzed, the 
issues of administrative and legal regulation of 
innovation activity and intellectual property are 
considered. The state of administrative and legal 
protection of intellectual property as the main ele-
ment of innovation is determined. The analysis of 
administrative and legal bases of formation and 
realization of the state policy in the fi eld of in-
novative activity is given. The main motivational 
tools that can be used to increase the effectiveness 
of current legislation in this area are systematized. 
It is emphasized that the increase of legal culture 
on intellectual property rights, protection of in-
tellectual property rights can be provided in the 
process of innovation. The directions of the legal 
policy directed on activization of innovative de-
velopment through development of protection and 
protection of intellectual property as a component 
of innovative activity are outlined.

It is emphasized that innovation policy is a 
component of socio-economic and legal policy 
aimed at stimulating intellectual activity, creates 
preconditions for the effective development of the 
innovation system of the state. Law is an instru-
ment of regulation of social, in particular econom-
ic relations. The effectiveness of law in regulating 
economic relations also depends on how fully it 
refl ects the economic needs of society.

Key words: legal policy, innovation, innova-
tive activity, intellectual property, innovative de-
velopment, legal regulation.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто питання правової 

політики у сфері інновацій та інтелектуаль-
ної власності. Аналізуються питання станов-
лення та розвитку законодавства, що регулює 
інноваційну діяльність та інтелектуальну 
власність в Україні, розглядаються питання 
адміністративно-правового регулювання інно-
ваційної діяльності та інтелектуальної влас-
ності. Визначено стан адміністративно-пра-
вової охорони сфери інтелектуальної власності 
як основного елемента інноваційної діяльності. 
Подано аналіз адміністративно-правових засад 
формування та реалізації державної політики 
у сфері інноваційної діяльності. Системати-
зовано основні мотиваційні інструменти, що 
можуть бути використаними для підвищення 
ефективності чинного законодавства у вка-
заній сфері. Підкреслюється, що підвищення 
правової культури щодо прав інтелектуальної 
власності, захисту прав інтелектуальної влас-
ності може забезпечуватися саме у процесі 
інноваційної діяльності. Окреслено напрями 
правової політики, направленої на активізацію 
інноваційного розвитку через розвиток охорони 
та захисту інтелектуальної власності як скла-
дової інноваційної діяльності.
Наголошено, що інноваційна політика ви-

ступає складовою соціально-економічної та 
правової політики, спрямована на стимулю-
вання інтелектуальної діяльності, створює 
передумови для ефективного розвитку інно-
ваційної системи держави. Право є інстру-
ментом регулювання суспільних, зокрема 
економічних відносин. Ефективність права в 
регулюванні економічних відносин залежить і 
від того, наскільки повно воно відображає еко-
номічні потреби суспільства.
Ключові слова: правова політика, іннова-

ція, інноваційна діяльність, інтелектуальна 
власність, інноваційний розвиток, правове ре-
гулювання.
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ÏÐÎÁËÅÌÈ ÐÅÀË²ÇÀÖ²¯ ÑÒÐÀÒÅÃ²¯ 
ÁÎÐÎÒÜÁÈ Ç ÎÐÃÀÍ²ÇÎÂÀÍÎÞ 

ÇËÎ×ÈÍÍ²ÑÒÞ ÍÀ ÑÓ×ÀÑÍÎÌÓ ÅÒÀÏ²

Статья посвящена анализу существую-
щих сегодня проблем реализации Стратегии 
борьбы с организованной преступностью в 
Украине. Автор, в ходе анализа широкого ко-
личества источников и мощной статисти-
ческой базы, приходит к выводу о крайне низ-
кой эффективности существующей стратегии 
борьбы с организованной преступностью.
Детальное рассмотрение действующего 

регуляторного законодательства, ориенти-
рованного на формирование государственного 
механизма противодействия организованной 
преступности, свидетельствует о постепен-
ном целенаправленой деструкции органов по 
борьбе с организованной преступностью и 
системы противодействия этому явлению в 
целом.
Автор убедительно доказывает, что дей-

ствующие сегодня Стратегия борьбы с орга-
низованной преступностью, Стратегия на-
циональной безопасности, многочисленные 
законы и подзаконные нормативно-
правовые акты, в значительной степени не 
согласованы между собой, в контексте про-
тиводействия организованной преступности 
на национальном и международном уровнях. 
Свидетельством этого и доказательством 
целенаправленного деструктивного влия-
ния на государственно и правотворческие 
процессы в этой сфере, является деятель-
ность отечественных и иностранных олигар-
хов, которые постоянно влияют на все ветви 
власти, не только ограничивая активность 
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противодействия организованной преступ-
ности, но и формируя собственную неприкос-
новенность и полностью нивелируя принцип 
неотвратимости наказания за совершенное 
правонарушение. Такие тенденции, которые 
наблюдаются уже не один год, неустанно дви-
гают Украину к обострению криминогенной 
обстановки, ухудшению качества жизни на-
селения, усилению протестных настроений 
в обществе, подрывают идеи патриотизма и 
служения своему народу и Родине, и представ-
ляют стратегическую угрозу существованию 
нашего государства.
Акцентировано на уместности опти-

мизации использования зарубежного опыта 
и непосредственного сотрудничества с 
иностранными структурами в сфере безопас-
ности и правоохранительными структурами 
по меньшей мере - на паритетных началах.
Особое внимание исследователя посвящено 

необходимости создания института ответ-
ственности руководства правоохранительных 
органов за невыполнение стратегических и 
доктринальных положений в установленные 
сроки.
Ключевые слова: организованная пре-

ступность, борьба с организованной пре-
ступностью, Стратегия борьбы с орга-
низованной преступностью, коррупция, 
законодательство, олигархат, государствен-
ная служба, государственная безопасность, 
национальная безопасность, стратегичес-
кое планирование.
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Актуальність теми дослідження обу-
мовлена тотальним поширенням корупції, 
зростанням впливу організованої злочин-
ності за активної підтримки вітчизняного та 
зарубіжного олігархату, що відбувається на 
фоні численних суперечностей у чинному 
законодавстві та відчутності дієвої стратегіч-
ної ініціативи у протистоянні цим явищам. 
Зазначені фактори, навіть поодинці, варті 
прискіпливої уваги не лише науковців, але й 
державних службовців усіх рівнів. У сукуп-
ності ж, такі фактори вимагають нагально-
го реагування, оскільки без перебільшення, 
становлять загрозу національній безпеці, і 
створюють ризик не лише для стабільності, 
але й для самого існування нашої держа-
ви. Однак найголовнішою загрозою висту-
пає навіть не сама злочинність як явище, а 
радше – відсутність системної реакції на неї 
з боку держави, особливо – на рівні страте-
гічних та концептуальних документів і їх 
практичної реалізації. Такий стан справ обу-
мовлює гостроту і своєчасність дослідження 
проблем реалізації Стратегії боротьби з ор-
ганізованою злочинною діяльністю, що на-
разі є надзвичайно актуальними.

Огляд останніх досліджень 
з цієї тематики

Проблематика боротьби з організова-
ною злочинністю є достатньою мірою ви-
світленою у вітчизняній правовій науці. Як 
окремим аспектам протидії організованій 
злочинності, а також державної безпеки, так 
і концептуальним засадам цих механізмів, 
присвячували  свою увагу такі відомі вітчиз-
няні дослідники, як: О. М. Бандурка, О. Ю. 
Бусол, В. Л. Грохольський, О. С. Доценко, 
В. О. Заросило, В. А. Ліпкан, П. Я. Пригунов, 
Д. Н. Прокоф’єва-Янчиленко та інші. Водно-
час, сучасний стан боротьби з організованою 
злочинністю та численні недоліки чинного 
законодавства, що регулює цю сферу, обу-
мовлюють потребу дослідження ключових 
проблем боротьби з організованою злочин-
ністю, особливо – стратегічного рівня.

Метою дослідження є аналіз проблем 
реалізації Стратегії боротьби з організова-
ною злочинною діяльністю на сучасному 
етапі.

Основний зміст дослідження
16 вересня 2020р. Кабінетом Міністрів 

України було прийнято Розпорядження 
1126-р «Про схвалення Стратегії боротьби 
з організованою злочинністю».  Відповідно 
до цього рішення, Міністерству внутрішніх 
справ, разом із зацікавленими центральни-
ми органами виконавчої влади, доручено 
розробити та подати у тримісячний термін 
Кабінетові Міністрів України проєкт плану 
заходів з реалізації Стратегії, схваленої цим 
розпорядженням [1]. Разом з тим, навіть по-
верхневий аналіз ситуації дає підстави вва-
жати, що реалізація державної політики у 
сфері боротьби з організованою злочинніс-
тю на сучасному етапі, вимагатиме докорін-
них змін в інстуціональних, організаційних 
та правових заходах щодо ефективного за-
безпечення боротьби з цим антисуспільним 
явищем. Тобто діючі інституції та наявне 
нормативно-правове забезпечення бороть-
би з організованою злочинністю на сучасно-
му етапі розвитку України не дають змоги 
до наступальних дій з боку правоохоронної 
та судової систем у боротьбі з організованою 
злочинністю.
Слід звернути увагу на документ вищо-

го рівня стратегічного планування у нашій 
країні, а саме – на Стратегію національної 
безпеки України, затверджену Указом Пре-
зидента України №392/2020 від 14 вересня 
2020р. У розділі II зазначеної стратегії «По-
точні та прогнозовані загрози національній 
безпеці та національним інтересам Украї-
ни з урахуванням зовнішньополітичних та 
внутрішніх умов» (а саме – у пункті 19) ви-
значено, що «спеціальні служби іноземних 
держав, насамперед Російської Федерації, 
продовжують розвідувально-підривну ді-
яльність проти України, намагаються під-
живлювати сепаратистські настрої, викорис-
товують організовані злочинні угруповання 
і корумпованих посадових осіб, прагнуть 
зміцнити інфраструктуру впливу» [2]. Тобто 
акцент боротьби з організованою злочин-
ністю робиться на державну безпеку, яка 
визначена окремим видом безпеки у Кон-
ституції України (п.3 ст. 17) [3].
У пункті 24 Стратегії національної безпе-

ки України зазначено, що непослідовність 
та незавершеність реформ і корупція пере-
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шкоджають виведенню української економі-
ки з депресивного стану, унеможливлюють 
її стале і динамічне зростання, підвищують 
уразливість до загроз, підживлюють кримі-
нальне середовище [2]. Це дає змогу ствер-
джувати, що інституціональне та органі-
заційно-правове забезпечення боротьби з 
організованою злочинністю потребуватиме 
перегляду та впровадження сучасних форм 
та методів боротьби.
У розділі III. «Основні напрями зовніш-

ньополітичної та внутрішньополітичної ді-
яльності держави для забезпечення її на-
ціональних інтересів і безпеки» у пункті 45 
зазначено, що «державний суверенітет, те-
риторіальна цілісність, демократичний кон-
ституційний лад та інші життєво-важливі 
національні інтереси мають бути захищені 
також від невоєнних загроз з боку Росій-
ської Федерації та інших держав, зокрема 
спроб спровокувати внутрішні конфлікти. 
Пріоритетними завданнями правоохорон-
них, спеціальних, розвідувальних та інших 
державних органів відповідно до їх компе-
тенції є:

 активна та ефективна протидія роз-
відувально-підривній діяльності, спеціаль-
ним інформаційним операціям та кіберата-
кам, російській та іншій підривній пропа-
ганді;

 запобігання, виявлення та припи-
нення проявів сепаратизму, тероризму, 
екстремізму, припинення діяльності неза-
конних збройних формувань, політично мо-
тивованого насильства та інших зазіхань на 
конституційний лад;

 отримання повної і достовірної упе-
реджувальної інформації про ситуацію в 
Україні та світі, протидія зовнішнім загро-
зам національній безпеці України, сприян-
ня реалізації національних інтересів Украї-
ни» [2].
Крім того, ця ж Стратегія національної 

безпеки України у розділі IV. «Напрями та 
завдання реформування й розвитку сектору 
безпеки і оборони» у межах п.63 визначає, 
що «для системного захисту України від за-
гроз національній безпеці необхідним є роз-
виток сектору безпеки і оборони». Для цього 
Україна, серед іншого, «забезпечить систем-
ність реформування Національної поліції 

України, посилить кримінальну поліцію та 
органи досудового розслідування, зокрема у 
сфері боротьби з організованою і транснаці-
ональною злочинністю» [2].
Таким чином, у документі вищого  Стра-

тегічного планування окреслено кроки для 
вдосконалення реалізації державної полі-
тики у сфері боротьби з організованою зло-
чинністю та визнано її важливість. Однак, 
слід звернути увагу, що серед документів 
стратегічного планування, які повинні бути 
розроблені відповідно до Стратегії націо-
нальної безпеки, передбачено розробку 14 
безпекових Стратегій та однієї Програми, 
серед яких, на жаль, відсутня Стратегія 
боротьби з організованою злочинністю, яка 
була схвалена Урядом уже через два дні піс-
ля схвалення Стратегії національної безпе-
ки України. Це свідчить про те, що сучасні 
фахівці з національної безпеки не відносять 
до внутрішніх загроз безпеки України, за-
грози з боку організованої злочинності, хоча  
статистична інформація доводить хибність 
такого підходу. Тільки за це півріччя, за да-
ними Офісу Генерального прокурора щодо 
боротьби з організованою злочинністю, опу-
блікована наступна інформація:
Правоохоронними органами виявлено 

227 організованих груп та злочинних орга-
нізацій, що на 14,6% перевищує показник за 
аналогічний період 2019 року(198). Водночас 
зафіксовано спад цього показника у Черні-
вецькій (з 8 до 5, або -37,5%), Вінницькій 
(з 7 до 5, або -28,6%), Харківській (з 14 до 
10, або -28,6%), Львівській (з 15 до 12, або 
-20%), Миколаївській (з 6 до 5, або -16,7%) 
областях. Натомість в Одеській (12), Закар-
патській (8), Івано-Франківській, Сумській, 
Тернопільській (по 6), Черкаській (5) облас-
тях та місті Києві (16) цей показник залиша-
ється сталим [4].
При цьому, узагальнення наявних ста-

тистичних даних дозволяє прослідкувати 
наступні позитивні й негативні тенденції.
До позитивних тенденцій можна відне-

сти:
 збільшення кількості виявлених зло-

чинних груп і злочинних організацій (227 
проти 198, або +14,6%);

 зростання числа викритих організо-
ваних злочинних груп і злочинних організа-
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цій з міжрегіональними зв’язками (27 проти 
15), з транснаціональними зв’язками (8 про-
ти 4), сформованими на етнічній основі (22 
проти 9), у банківській системі (4 проти 1), 
у тому числі комерційних банках (3, торік – 
жодного), фінансово-кредитній системі (4, 
торік – 1), вчинених у сфері земельних пра-
вовідносин (3, торік – 2);

 збільшення кількості направлених 
до суду кримінальних проваджень з обвину-
вальним актом або клопотанням про засто-
сування примусових заходів медичного або 
виховного характеру (243 проти 216, або 
+12,5%);

 зростання питомої ваги відшкодова-
них збитків (з 417 млн. грн. відшкодовано 
129,9 млн. грн., або 31,1% проти 3,6%) [4].
Проте, наявні і негативні тенденції, зо-

крема:
 дещо зменшилась кількість виявле-

них злочинних організацій (10 проти 11, або 
-9,1%);

 виявлено менше організованих зло-
чинних груп з корумпованими зв’язками (17 
проти 21), у тому числі в органах влади та 
управління (7 проти 11);

 жодного організованого злочинного 
угруповання не виявлено у сфері привати-
зації, вугільній промисловості та в електро-
енергетичному комплексі (як і торік) [4].

 За інформацією керівника Депар-
таменту Стратегічних розслідувань Націо-
нальної поліції України Руслана Марчука, 
до головних «сфер інтересів» організованої 
злочинності нині можна віднести:

 вимагання;
 шахрайство та привласнення коштів 

(тут майже ніколи не обходиться без «допо-
моги» чиновників;

 незаконне виробництво та розпо-
всюдження наркотиків;

 злочини проти природніх ресурсів 
(незаконні порубка лісу, видобуток буршти-
ну) [5].
Таке різноманіття демонструє, як орга-

нізована злочинність проникає практично 
у будь-яку сферу життя і буквально спусто-
шує матеріальні, природні і навіть людські 
ресурси держави.
Отож, статистична інформація ще раз 

підтверджує, що організована злочинність 

є реальною внутрішньою загрозою для на-
ціональної безпеки держави, що свідчить 
про потребу внесення відповідних змін до 
Стратегії національної безпеки України. 
Водночас, Стратегія боротьби з організова-
ною злочинністю повинна визначатися як 
документ стратегічного планування держа-
ви і повинна бути відображена у Стратегії 
національної безпеки України.
У зв’язку з набуття чинності Закону 

України «Про розвідку» [6] виникає на-
гальна потреба внесення змін до чинного 
законодавства України, яке регламентує 
здійснення оперативно-розшукової діяль-
ності та діяльності з протидії організованій 
злочинності, щодо здійснення працівника-
ми правоохоронних органів діяльності, яка 
має елементи розвідувальної, відноситься 
до внутрішньої (кримінальної розвідки), ро-
боти під прикриттям і направлена на упе-
реджене виявлення підготовки до скоєння 
злочинів з боку організованої злочинності 
та її лідерів.
На наш погляд, настав час підняти пи-

тання про потребу розробки окремої галу-
зі законодавства, яка регламентує боротьбу 
правоохоронних та інших органів зі злочин-
ністю. Тому ми вважаємо, що необхідно роз-
почати роботу з підготовки Правоохоронного 
кодексу України, який повинен включати в 
себе конституційні поняття та ознаки право-
охоронних органів, закони, які регламенту-
ють діяльність вітчизняних правоохоронних 
органів та особливу частину, яка пов’язана з 
діяльністю правоохоронних органів по бо-
ротьбі з організованою злочинністю (у т. ч. – 
здійснення відповідними підрозділами пра-
воохоронних органів превентивних, розвід-
увальних заходів з упередження злочинної 
діяльності з боку організованої злочинності, 
впровадження штатних негласних співро-
бітників у кримінальне середовища з метою 
отримання розвідувальної інформації про 
кримінальні наміри та засоби фінансування 
організованої злочинності).
Переходячи до аналізу схваленої Кабі-

нетом Міністрів України, (Розпоряджен-
ням №1126-р від 16.09.2020р.) «Стратегії 
боротьби з організованою злочинністю» [1], 
зазначимо, що сам факт прийняття такого 
урядового акту є суттєвим позитивним кро-
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ком нашої держави у боротьбі з цим антисо-
ціальним явищем. Зазначений акт визначає 
напрями формування державної політики у 
сфері боротьби з організованою злочинніс-
тю та визначає дієві механізми щодо її реа-
лізації. 
У преамбулі Стратегії зазначено, що 

«Стратегія визначає напрями розвитку сис-
теми боротьби з організованою злочинністю 
та механізми реалізації державної політики 
в цій сфері в сучасних умовах» [1]. У той же 
час, метою Стратегії є формування держав-
ної політики у сфері боротьби з організова-
ною злочинністю  на основі запровадження 
міжнародних стандартів. Також  у меті цієї 
Стратегії визначено, що передбачає форму-
вання державної політики у цієї сфері. На 
наш погляд, Стратегія боротьби з  органі-
зованою злочинністю повинна визначати 
напрями та завдання державної політики у 
сфері боротьби з організованою злочинніс-
тю та визначати механізми її реалізації. Що 
ж стосується окреслення шляхів та конкре-
тизації окремих кроків реалізації цієї Стра-
тегії, то вони визначаються окремим доку-
ментом, який має назву «План заходів з реа-
лізації Стратегії», затверджується Кабінетом 
Міністрів України у тримісячний термін 
після схвалення Стратегії, і є деталізованим 
планом реалізації державної політики у цій 
сфері.
Відповідно до Закону України «Про ор-

ганізаційно-правові основи боротьби з ор-
ганізованою злочинністю», який визначає 
державну політику у сфері боротьби з ор-
ганізованою злочинністю, окреслено таку 
мету зазначеної бороть би:

- встановлення контролю над органі-
зованою злочинністю, її локалізація, нейтра-
лізація та ліквідація;

- усунення причин і умов існування 
організованої злочинності [7].
Стратегія за своїм змістом, як доку-

мент стратегічного планування, повинна 
вказувати шляхи, напрями та механізми 
реалізації державної політики у цієї сфері. 
Тобто Закон формує політику, а Стратегія 
та План її реалізації – визначають шляхи її 
 досягнення.

Прийняття Конституційним судом рі-
шень, щодо неконституційності окремих по-
ложень Законів України: «Про НАБУ», «Про 
ДБР», «Про НАЗК», Статей Кримінального 
Кодексу України, щодо незаконного збага-
чення та кримінальної відповідальності за 
подання недостовірної інформації у декла-
рації тощо [8] свідчить про системну кризу 
у всіх гілках влади, яка, на нашу думку, обу-
мовлена:

- нехтуванням вимогам основного за-
кону України – Конституцією України з 
боку п’ятого Президента України П. Поро-
шенка, щодо визначення його повноважень 
виключно Конституцією України (ст.106 
Конституції України) [3];

- слабким професійним та правовим 
рівнем підготовки Народних депутатів 
України, які входять до «моно більшості», 
діяльністю Верховної Ради України у «турбо 
режимі», що призводить до прийняття зако-
нодавчих актів, які не відповідають або від-
верто суперечать Конституції України;

- недосвідченістю чинного Президен-
та України та слабким рівнем підготовки 
його найближчого оточення, щодо страте-
гічного бачення державотворення та шля-
хів формування правових засад розвитку 
демократичної держави;

- змовою олігархів та можновладців 
щодо неможливості функціонування неза-
лежних антикорупційних органів, шляхом 
утворення довкола них постійних конфлік-
тів, виведення їх діяльності з правового 
поля та неодноразовими спробами встанов-
лення контролю за їх діяльністю;

- відсутністю в України єдиної ефек-
тивної правоохоронної системи, яка мала 
б змогу ефективно здійснювати боротьбу з 
організованою злочинністю та її складовими 
– олігархатом та корупцією;

- високою корумпованістю представ-
ників усіх гілок влади та оточення Прези-
дента України, які не зацікавлені в ефектив-
ній боротьбі з корупцією і лобіюють власні 
інтереси, навіть коли ті протирічать держав-
ним інтересам;

- зовнішнім впливом представників 
міжнародного олігархату на систему дер-



123

Ëèòâèíåíêî Â.². - Ïðîáëåìè ðåàë³çàö³¿ ñòðàòåã³¿ áîðîòüáè...

жавного управління, з метою її контролю та 
забезпечення подальшого особистого збага-
чення тощо.
Все це, безумовно, впливає на формуван-

ня та реалізацію Стратегії боротьби з орга-
нізованою злочинністю та всіма її складови-
ми (у т.ч. – корупцією). Більше того, за сво-
їм змістом Стратегія, яка схвалена Урядом, 
більше нагадує відповідну Концепцію, тоб-
то визначає систему поглядів на боротьбу з 
цим антисуспільним явищем, але не шляхи 
реалізації державної політики у сфері бо-
ротьби з організованою злочинністю. Усе це 
свідчить про системну кризу як у правоохо-
ронній системі, так і у системі державного 
управління.
У процесі аналізу Стратегії боротьби з 

організованою злочинністю ми повинні ви-
значити, чи буде забезпечено реалізацію 
державної політики у сфері боротьби з орга-
нізованою злочинністю при виконанні цієї 
Стратегії шляхом: встановлення контролю 
над організованою злочинністю, її локалі-
зації, нейтралізації та ліквідації; усунення 
причин і умов існування організованої зло-
чинності.
По-перше, викликає сумнів ефективність 

впровадження трьохетапної моделі форму-
вання державної політики у сфері боротьби 
з організованою злочинністю, яка базуєть-
ся на прикладі політики Європейського 
Союзу у боротьбі з тяжкими злочинами та 
організованою злочинністю. Слід зазна-
чити, що державна політика визначається 
законами України і у тих рамках, що сто-
суються боротьби з організованою злочин-
ністю, вона вже визначена відповідним За-
коном України. 
Саме по собі впровадження інформацій-

но-аналітичної системи «SOCTA Україна», 
сприятиме аналізу стану розвитку та впливу 
організованої злочинності на суспільно-еко-
номічне життя українського суспільства, але 
вона буде тільки констатувати ті чи інші про-
яви організованої злочинності, відповідно 
до досвіду розвинутих Європейських країн. 
Слід зазначити, що ця інформаційно-аналі-
тична система не є аналогом вітчизняного 
«СКОРПІОНА» і не може бути використана 
суб’єктами боротьби з організованою зло-
чинністю без врахування вітчизняного до-

свіду та створення окремого модулю, який 
би враховував зв’язки організованої злочин-
ності з олігархатом та представниками вла-
ди.
По-друге, дискусійним видається утво-

рення національного координатора. Питан-
ня дуже актуальне, проте утворення нової 
інституції, а саме Національного координа-
тора, повинно визначатися відповідним За-
коном України, а не розпорядженням Кабі-
нету Міністрів України. Це обумовлено тим, 
що суб’єктами боротьби з організованою 
злочинністю є не тільки органи виконавчої 
влади, а й інші органи, які є незалежними 
(не відносяться до жодної гілки влади) або 
підпорядковуються Президенту України. 
Тому утворення Національного коорди-
натора тільки розпорядженням Кабінету 
Міністрів України не надасть йому змоги 
ефективно працювати і зведе його роботу 
до формальних засідань. Окремий Закон 
України повинен надати право Кабінету 
Міністрів України координувати боротьбу 
з організованою злочинністю і визначати 
рішення дорадчого органу при Прем’єр-
міністрові України обов’язковими для вико-
нання всіма суб’єктами, які входять до його 
складу. Також Закон повинен визначати 
обов’язки суб’єктів щодо звітування перед 
Кабінетом Міністрів України, щодо стану 
боротьби з організованою злочинністю та її 
складовими, реалізації державної політики 
у цій сфері.  
По-третє, комплексні плани повинні 

чітко відображати конкретні заходи, які 
спрямовані на реалізацію державної полі-
тики у сфері боротьби з організованою зло-
чинністю і відповідати на питання: «Для 
чого вони реалізуються?» Чи призводить 
це до встановлення контролю над організо-
ваною злочинністю, з метою її локалізації, 
нейтралізації та ліквідації, чи сприятиме 
усуненню причин і умов існування органі-
зованої злочинності в Україні? Кожен план 
органу, що є суб’єктом боротьби з органі-
зованою злочинністю, повинен бути обго-
ворений на засіданні Національного коор-
динатора і затверджений рішенням Уряду. 
Керівники органів – суб’єктів боротьби з 
організованою злочинністю повинні хоча б 
двічі на рік інформувати Кабінет Міністрів 
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України щодо їх виконання і нести персо-
нальну відповідальність за ефективність їх 
впровадження. При розробці Планів щодо 
усунення причин і умов функціонування ор-
ганізованої злочинності можуть залучатися 
профільні громадські об’єднання та окремі 
громадяни, залучення яких визначається 
Законом. Це пов’язано з тим, що деякі відо-
мі громадські організації мають фінансуван-
ня за межами України та намагаються впли-
вати на діяльність по розслідуванню певних 
справ у правоохоронних органах та судах.
По-четверте, зосередження розгляду 

організованої злочинності, як інструменту, 
який використовується спецслужбами іно-
земних держав для дестабілізації ситуації в 
Україні та завдання шкоди національним 
інтересам, передумови використання орга-
нізованої злочинності як засобу політичної 
боротьби та придушення демократії має міс-
це, але не є, на наш погляд, обґрунтованим 
у повній мірі, що знайшло своє відображен-
ня у Стратегії національної безпеки і у цій 
Стратегії. На наше переконання, організо-
вана злочинність трансформується, і сьогод-
ні інтенсивно позбавляється від криміналь-
ної субкультури та її атрибутів. Організова-
на злочинність 90-х років минулого століття 
відрізняється від організованої злочинності 
20-х років XXI століття саме впливом олі-
гархату на її функціонування. Олігархат ви-
користовує і очолює організовану злочин-
ність, для контролю у певних секторах еко-
номіки. Сьогодні чітко визначається тріада: 
олігарх-корумповані державні службовці 
(не залежно від органу де вони знаходять-
ся)- організована злочинність. Саме олігар-
хи утворюють та забезпечують управління 
організованою злочинністю для забезпе-
чення особистого збагачення, через конт-
роль певних секторів економіки та відвер-
того «дерибану» державного бюджету. Ми 
вважаємо, що спроба перевести боротьбу з 
організованою злочинністю у сферу держав-
ної безпеки, тобто зосередження боротьби 
з нею тільки з боку спецслужб, є «шляхом 
у нікуди» і дуже схоже на спробу вітчизня-
них олігархів забезпечити собі можливість 
використовувати організовану злочинність 
виключно в економіко-політичній площи-
ні. Адже основна загроза організованої зло-

чинності, в умовах сьогодення, зосереджена 
саме в економічній площині, яка безпосе-
редньо пов’язана з корупцією. Тому осно-
вним суб’єктом боротьби з таким явищем 
повинні бути саме правоохоронні органи, а 
не спецслужби.
По-п’яте, виникає питання щодо мети 

ухвалення цієї Стратегії. Діюча на момент 
ухвалення Стратегії, попередня Концепція 
боротьби з організованою злочинністю, так і 
не була реалізована. Починаючи з 2014 року, 
питання боротьби з організованою злочин-
ністю жодного разу не обговорювалися на 
засіданнях Уряду. Не були підведені підсум-
ки щодо її реалізації. Таким чином, ми ма-
ємо професійну безвідповідальність посадо-
вих осіб вищого рангу, які повинні забезпе-
чувати реалізацію Концепції, як основи для 
реалізації державної політики у цій сфері. І 
виникає питання, чи зможуть ці ж посадо-
ві особи ефективно реалізовувати прийняту 
Стратегію, коли ними вже було повністю 
провалено заходи з реалізації відповідної 
Концепції? Чи може прийняття Стратегії є 
черговою оманою для наших західних парт-
нерів, з метою отримання від них коштів на 
«боротьбу з організованою злочинністю». 
Адже після їх отримання можна робити вид, 
що боротьба з організованою злочинністю в 
Україні здійснюється вдало. Тобто в черго-
вий раз запустити «процес заради процесу», 
коли його результат можновладців не хви-
лює, але дуже хвилює фінансування проце-
су.
По-шосте, дискусійним є зміст самої 

Стратегії. До нього є багато запитань. І пер-
ше запитання – чому ця стратегія не визна-
чає місце вітчизняного та міжнародного олі-
гархату в системі управління організованою 
злочинністю? У той час, коли всі розуміють, 
що олігархат, особливо вітчизняний, по-
єднує корупцію з діяльністю організованої 
злочинності на регіональному, національно-
му та міжнародному (транснаціональному) 
рівнях, очолює її, розробники Стратегії це 
питання чомусь сором’язливо обходять сто-
роною, таким чином виводячи олігархат за 
межі боротьби з організованою злочинніс-
тю.  
По-сьоме, невизначеним лишається пи-

тання відповідальності за ефективність бо-
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ротьби з організованою злочинністю перед 
українським народом. За каденцію чинного 
Міністра внутрішніх справ зроблено все, що 
можливо, для розмиття персональної відпо-
відальності за стан боротьби зі злочинністю 
та її складовою частиною – організованою. 
Більше того, Міністром МВС робиться все 
для нівелювання боротьби з найбільш склад-
ною частиною організованої злочинності 
– олігархатом та попередження і розкрит-
тя економічних злочинів. Прикладом такої 
діяльності є його ініціювання для прийнят-
тя Урядом акту про ліквідацію підрозділів 
по боротьбі з економічною злочинністю у 
структурі Національної поліції, нехтування 
законом «Про організаційно-правові засади 
по боротьбі з організованою злочинністю», 
щодо утворення спеціальних підрозділів і 
їх законодавчого визначення. У той же час, 
утворення Департаменту стратегічних роз-
слідувань, який одночасно веде боротьбу з 
організованою та економічною злочинніс-
тю, законодавчо не визначено спеціальним 
суб’єктом боротьби з організованій злочин-
ністю. Тобто більш-менш наявною є проти-
дія лише вуличній організованої злочиннос-
ті, натомість вітчизняний та міжнародний 
олігархат досі поза увагою правоохоронних 
органів.. 
По-восьме, є малореальною діяльність 

держаних органів по викриттю корупці-
онерів національного масштабу, відсутні 
можливості їх притягнення до криміналь-
ної відповідальності, у т.ч. – за дії по ство-
ренню організованих злочинних угрупу-
вань та злочинних спільнот. Адже коли це 
стосується відомих у нашій країні олігархів, 
рівня П. Порошенка та ін., на їх захист ста-
ють усі гілки влади на чолі з діючим Прези-
дентом України. Ми всі були свідками при-
йняття Конституційним Судом рішення від 
27.10.2020 р. №13-р./2020, яким визначено 
неконституційність окремих положень За-
кону України «Про запобігання корупції», 
відповідно до якого Національне агентство 
з питань запобігання корупції втратило пра-
во здійснювати повну перевірку декларацій 
можновладців та народних депутатів [8]. 
Але мало хто знає, що саме НАЗК 22 липня 
2020 року розпочало перевірку декларації 
П. Порошенка за 2019 рік [9]. А відповід-

ним рішенням Конституційного Суду НАЗК 
було позбавлено прав здійснити повну пе-
ревірку декларації П. Порошенка. Тобто 
П. Порошенко не може бути притягнутий 
до кримінальної відповідальності за можли-
ве недостовірне декларування та можливе 
неправомірне особисте збагачення під час 
перебування на посаді Президента України. 
Відтак, ми можемо констатувати, що опе-
рація «Врятувати олігарха П. Порошенка» 
- яскравого представника вітчизняного олі-
гархату, завершилась успішно. До цієї опе-
рації були безпосередньо залучені діючий 
Президент України, який знав про проєкт 
рішення Конституційного Суду за кілька 
днів до його оприлюднення, Голова Кон-
ституційного Суду та інші представники-ке-
рівники законодавчої, судової та виконавчої 
гілок влади. Про що це свідчить? Про по-
вний контроль олігархату за діями всіх гі-
лок влади. Коли виникає реальна загроза 
їх кримінальній діяльності, олігархи ініці-
юють проведення своєрідних «спеціальних 
операцій» на рівні держави, втягуючи до 
цього Президента України. Для того щоб 
такі операції здійснювати успішно, олігархи 
мають відповідні, заздалегідь утворені ор-
ганізовані злочинні спільноти. Аналогічний 
випадок стався в ході ліквідації статті ККУ 
«незаконне збагачення», у зв’язку із загро-
зою  кримінальної відповідальністю оточен-
ню П. Порошенка та інших олігархів кілька 
років тому. Тобто ми маємо системні ознаки 
кримінального впливу олігархату на рівні 
держави.
І, наостанок, важливою проблемою 

Стратегії боротьби з організованою злочин-
ністю є питання взаємодії суб’єктів боротьби 
з організованою злочинністю України між 
собою та їх взаємодія з міжнародною спіль-
нотою. Так, прийнята до виконання програ-
ма  «SOCTA Україна», передбачає обмін опе-
ративною інформацією між суб’єктами бо-
ротьби з організованою злочинністю Укра-
їни при відсутності дієвих механізмів, що на 
практиці унеможливлює їх виконання. Так, 
Законом України «Про розвідку» [6] чіт-
ко визначено, хто може отримувати розві-
дувальну інформацію, і Міністр МВС Укра-
їни до цього кола осіб не належить. Більше 
того, передбачено передачу узагальненої  
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інформації  (у т.ч. -  оперативної) єврострук-
турам. У той же час, наявними документами 
не передбачено отримання такої інформації 
від європейських структур. 

Висновки
Узагальнення результатів аналізу стану 

справ у сфері протидії організованій зло-
чинності в Україні дозволяє зробити наступ-
ні висновки:

1. Стратегія боротьби з організова-
ною злочинністю, її зміст, не в повній мірі 
відповідає напрямам державної політики у 
цієї сфері та не дає змоги її реалізації у по-
вному обсязі. Стратегія потребує суттєвого 
доопрацювання, зокрема у контексті визна-
чення дієвих шляхів реалізації державної 
політики, яка передбачена законом України 
«Про організаційно-правові основи бороть-
би з організованою злочинністю». За своїм 
змістом цей документ є більш Концепцією 
ніж стратегією.

2. Необхідно сформувати пакет доку-
ментів стратегічного планування та реалі-
зації державної політики у сфері боротьби з 
організованою злочинністю. У першу чергу, 
до нього має увійти Концепція боротьби з 
організованою злочинністю, яка визначати-
ме систему поглядів на реалізацію державної 
політики у сфері боротьби з організованою 
злочинністю. На підставі затвердженої Кон-
цепції, розробляється Стратегія боротьби 
з організованою злочинністю яка визначає 
шляхи до досягнення мети держави щодо 
боротьби з організованою злочинністю. 
План заходів з реалізації Стратегії боротьби 
з організованою злочинністю, є норматив-
но-правовим документом, що визначає пев-
ні кроки та заходи суб’єктів боротьби з орга-
нізованою злочинністю щодо реалізації цієї 
Стратегії. Таким чином ми повинні мати:  
відповідний Закон України, який визначає 
державну політику у сфері боротьби з орга-
нізованою злочинністю; Концепцію, яка ви-
значає систему поглядів на реалізацію цієї 
політики у державі; Стратегію – що визна-
чає  шляхи реалізації державної політики у 
цій сфері; План заходів, що визначає певні 
кроки та заходи щодо реалізації державної 
політики  у сфері боротьби з організованою 
злочинністю суб’єктами її забезпечення. 

3. Стратегія боротьби з організованою 
злочинністю повинна визначати напрями 
дій державних установ, щодо зниження ри-
зику загроз національній безпеці України з 
боку організованої злочинності, її складових 
(олігархату та корупції), нейтралізації нега-
тивного впливу організованої злочинності 
на процес досягнення національних інтер-
есів держави тощо. Тобто боротьба з органі-
зованою злочинністю повинна розглядатися 
не тільки на рівні забезпечення державної 
безпеки, а й ширше, виходячи з того, що За-
кону України «Про державну безпеку Украї-
ни» поки що немає. Зміст Стратегії боротьби 
з організованою злочинністю повинен  бути 
складовою частиною та відображатися в ін-
ших документах стратегічного державного 
планування, а саме: Стратегії національної 
безпеки України, Стратегії протидії коруп-
ції тощо.

4. Реалізація Стратегії боротьби з орга-
нізованою злочинністю потребуватиме здій-
снення певних заходів інституціонального, 
правового та організаційного характеру. До 
інституціональних необхідно віднести утво-
рення спеціальних підрозділів по боротьбі з 
організованою злочинністю у системі право-
охоронних органів України. Це обумовлено 
тим, що боротьба з організованою злочин-
ністю несе упереджувальний  характер і має 
певну специфіку, що відрізняє її від роботи 
інших оперативних підрозділів правоохо-
ронних органів. 
До правових заходів слід віднести вдо-

сконалення на сучасному етапі  вітчизня-
ного законодавства, яке визначає права та 
обов’язки суб’єктів боротьби з організова-
ною злочинністю, законодавчого визначен-
ня національного координатора, як держав-
ного органу, що зобов’язаний координувати 
роботу суб’єктів боротьби з організованою 
злочинністю, забезпечувати реалізацію дер-
жавної політики у цієї  сфері тощо. Потре-
бує окремого законодавчого визначення 
питання деолігархізації, суттєве зниження, 
а з часом і унеможливлення впливу олігар-
хів на систему державного управління та ві-
тчизняну економіку тощо.
До організаційних заходів слід відне-

сти діяльність по формуванню дієвих меха-
нізмів взаємодії та обміну інформацією між 



127

Ëèòâèíåíêî Â.². - Ïðîáëåìè ðåàë³çàö³¿ ñòðàòåã³¿ áîðîòüáè...

суб’єктами боротьби з організованою зло-
чинністю, які мають різне підпорядкування 
і частина з яких не відноситься до органів 
виконавчої влади.

5. Нагальною є потреба визначення 
персональної відповідальності керівників 
суб’єктів боротьби з організованою злочин-
ністю за стан реалізації державної політики 
у цій сфері та стан реалізації заходів, визна-
чених документами стратегічного плануван-
ня по боротьбі з організованою злочинніс-
тю. За часи незалежності України питання 
персональної відповідальності керівників 
за стан справ у сфері боротьби з організова-
ною злочинністю було розмито, і як наслідок 
– жоден керівник не несе відповідальності 
та не звітує за виконання попередніх доку-
ментів стратегічного планування у цій сфе-
рі. При ухваленні документів стратегічного 
планування у сфері боротьби з організова-
ною злочинністю, на наш погляд, керівники 
суб’єктів боротьби з організованою злочин-
ністю повинні надавати звіт щодо виконання 
попередніх документів стратегічного плану-
вання і визначати обґрунтовану необхідність 
прийняття нового документа у цій сфері.

6.  Стратегія боротьби з організова-
ною злочинністю повинна бути реальним 
документом, який вказує шлях до реалі-
зації державної політики у сфері боротьби 
з організованою злочинністю, при її роз-
робці повинен бути врахований вдалий ві-
тчизняний досвід, який було накопичено з 
1993 по  2015 рік – за час існування ГУБОЗ 
МВС України, досвід діяльності підрозділів 
«К» СБ України тощо. Що стосується між-
народного досвіду, його потрібно не тільки 
вивчати, а й вдало адаптувати до вітчизня-
них умов. А щодо обміну інформацією між 
вітчизняними правоохоронними органами 
та європейською поліцейською спільнотою, 
то такий обмін повинен бути двостороннім, 
із забезпеченням усіх умов зберігання таєм-
ності, в питаннях, які стосуються здійснення 
оперативно-розшукової діяльності.

7. На наш погляд, Стратегія боротьби 
з організованою злочинністю потребує сут-
тєвого доопрацювання, а її реалізація у тому 
вигляді, у якому вона схвалена Урядом, не 
призведе до ефективних кроків у боротьбі з 
організованою злочинністю. 
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SUMMARY 
The article is devoted to analysis of the existing 

problems of the implementation of the Strategy for 
combating organized crime in Ukraine. The author, 
in the course of analyzing a wide number of sources 
and a powerful statistical base, concluded that the 
current strategy of combating organized crime has 
extremely low effectiveness.

Detailed examination of the current regulatory 
legislation which it focused on the formation of a 
State mechanism for countering organized crime, 
testifi es to the gradual purposeful destruction 
of bodies for combating organized crime and the 
system of countering this phenomenon as a whole.

The author conclusively proves that the current 
strategy for combating organized crime, the national 
security strategy, numerous laws and act laws, are 
largely in confl ict with each other, in the context 
of combating organized crime at the national and 
international levels. Evidence of this and proof of 
a targeted destructive infl uence on the state and 
law-making processes in this area is the activity 
of domestic and foreign oligarchs who constantly 
infl uence all branches of government, not only 
limiting the activity of countering organized 
crime, but also forming their own inviolability and 
completely leveling the principle of inevitability 
of punishment for a committed offense. Such 
tendencies, which have been observed for more than 
one year, tirelessly move Ukraine to an aggravation 
of the crime situation, a deterioration in the quality 
of life of the population, an increase in protest 
moods in society, undermine the ideas of patriotism 
and service to our people and the motherland, and 
pose a strategic threat to the existence of our state.

Emphasized on the appropriateness of 
optimizing the use of foreign experience and direct 
cooperation with foreign security structures and 
law enforcement agencies, at least on a parity basis.

Special focus of the researcher is assigned to the 
need to create an institution for responsibility of the 
law enforcement agencies leadership concerning 
failure to comply with strategic and doctrinal 
provisions in a timely manner.

Key words: organized crime, combating 
organized crime, Strategy for combating organized 
crime, corruption, legislation, oligarchy, civil 
service, state security, national security, strategic 
planning.

АНОТАЦІЯ 
Статтю присвячено аналізу наявних сьо-

годні проблем реалізації Стратегії боротьби з 
організованою злочинністю в Україні. Автор, 
у ході аналізу широкої джерельної та потужної 
статистичної бази, доходить до висновку про 
вкрай низьку ефективність наявної Стратегії 
боротьби з організованою злочинністю.
Детальний розгляд чинного регуляторного 

законодавства, орієнтованого на формування 
державного механізму протидії організованій 
злочинності, свідчить про поступову цілеспря-
мовану деструкцію органів по боротьбі з органі-
зованою злочинністю та системи протидії цьо-
му явищу в цілому. 
Автор переконливо доводить, що чинні на 

сьогодні Стратегія боротьби з організованою 
злочинністю, Стратегія національної безпеки, 
численні закони і підзаконні нормативно-право-
ві акти значною мірою не узгоджені між собою, 
у контексті протидії організованій злочиннос-
ті на національному та міжнародному рівнях. 
Свідченням цього та доказом цілеспрямованого 
деструктивного впливу на державотворчі і пра-
вотворчі процеси у цій сфері є діяльність ві-
тчизняних та іноземних олігархів, які невпинно 
впливають на всі гілки влади, не лише обмежую-
чи активність протидії організованій злочин-
ності, але й формуючи власну недоторканність 
та повністю нівелюючи принцип невідворот-
ності покарання за вчинене правопорушення. 
Такі тенденції, які спостерігаються вже не один 
рік, невпинно рухають Україну до загострення 
криміногенної обстановки, погіршення якості 
життя населення, посилення протестних на-
строїв у суспільстві, підривають ідеї патріотиз-
му та служіння своєму народові і Батьківщині, 
і є стратегічною загрозою існуванню нашої дер-
жави.
Наголошено на доречності оптимізації вико-

ристання зарубіжного досвіду та безпосередньої 
співпраці з іноземними безпековими і правоохо-
ронними структурами щонайменше – на пари-
тетних засадах.
Окрему увагу дослідника присвячено потре-

бі створення інституту відповідальності керів-
ництва правоохоронних органів за невиконан-
ня стратегічних і доктринальних положень у 
встановлені терміни. 
Ключові слова: організована злочинність, 

боротьба з організованою злочинністю, Стра-
тегія боротьби з організованою злочинністю, 
корупція, законодавство, олігархат, державна 
служба, державна безпека, національна безпека, 
стратегічне планування.
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ÊÎÍÖÅÏÖ²É ÁÅÇÏÅÊÈ, Ì²Æ ßÊÈÌÈ 

²ÑÍÓª ÓÊÐÀ¯ÍÀ

Статья посвящена анализу двух домини-
рующих в современном мире концепций без-
опасности. Учитывая длительную биполяр-
ность мира, обусловленную доминированием 
Ордынской и Вестфальской концепций без-
опасности, встает вопрос о месте Украины в 
этой системе координат.
В процессе исследования осуществлен 

исторический анализ возникновения, форми-
рования и распространения двух, альтерна-
тивных концепций безопасности, характер-
ные для стран с разной моделью управления. 
Рассматривая причины дезинтеграции Киев-
ского государства в XI-XIII веках, автор под-
держивает позицию, согласно которой на-
шествие хана Батыя стало лишь одним из 
факторов упадка государственности. Ключе-
выми же факторами разрушения Киевского 
государства стали внутренняя борьба князей 
и упадок торгового пути «из варяг в греки».
Обосновано, что Россия, которую мы зна-

ем, была основана не в 862 году приглашением 
варягов на правление, не в 988 году крещением 
Руси, не Ярославом Мудрым и не Владимиром 
Мономахом, а в ХV веке, как преемница госу-
дарства Чингисхана, и в дальнейшем распро-
странила свое влияние на территории облом-
ков этой империи.
Выяснено, что Россия и Китай, учиты-

вая географическое и геополитическое поло-
жение, и особенности исторического процесса, 
адаптировали и творчески доработали ор-
дынского концепцию безопасности, присущую 
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государству Чингисхана. Зато, западноевро-
пейские страны, а затем и США, сформиро-
вали концепцию безопасности, основанной на 
принципах, заложенных Вестфальской систе-
мой в XVII веке.
Выделены основные признаки Ордынской 

концепции безопасности (по Г. Чхартишви-
ли), основаной на жесткой централизации 
сакральности личности правителя и домини-
ровании привилегий над правами. Приведены 
ключевые признаки Вестфальской концепции 
(по Г. Киссинджеру), основаной на балансе 
сил, плюрализме позиций и праве националь-
ных государств на самобытность. По мне-
нию автора, исторически Европа приучалась 
расценивать собственную многополярность, 
как залог достижения баланса сил, а Россия 
с Китаем формировали свою геополитическую 
модель в процессе соревнования за ресурсы на 
большой территории, с довольно условно фик-
сированными границами. Сейчас две систе-
мы находятся в условиях «равновесия Нэша».
Отдельное внимание посвящено необхо-

димости формирования в Украине такой 
концепции безопасности, которая должна 
учитывать две обозначенные мировые кон-
цепции и быть ориентированной на защиту 
интересов нашего государства в конкурирую-
щем биполярном мире.
Ключевые слова: безопасность, концепция 

безопасности, история, Вестфальская систе-
ма, Ордынская система, равновесие Нэша 
(Nash equilibrium), Россия, Европа, США.
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Обґрунтування актуальності теми 
дослідження

Навколишній світ стрімко та постійно 
змінюється. Ми стали свідками переходу 
від індустріальної ери до інформаційної. 
Але незважаючи на постійну еволюцію люд-
ської думки, окремих організації та всього 
суспільства, протягом останніх ста років за-
лишається дещо незмінне – наш світ, у тій 
чи іншій мірі, залишається біполярним.-             
У нашому розумінні це означає, що кон-
цепції адміністрування суспільної безпеки 
залишаються увесь час незмінними і, зазви-
чай, вони зводяться до одного з двох клю-
чових видів, які постійно конкурують одне 
з одним. Одні проповідують союз багатьох 
рівних членів, які стоять один за одного, 
створюючи власну систему безпеки, із роз-
поділом прав та обов`язків, у відповідності 
від обраних повноважень. Другі стоять на 
принципах індивідуалізму та абсолютизму в 
управлінні, протиставляючи собі всіх інших 
та сповідуючи підкорення спільників своїй 
особистій думці, причому, незважаючи на 
наявність власних інтересів та пояснюючи 
це тим, що будь-яка стороння думка буде 
шкідливою для загальної безпеки.
Одночасно з постійним протистоянням 

між собою, протягом кількох віків ці дві 
концепції випробовуються на витривалість 
загальносвітовими негараздами, такими 
як світові війни або теперішня пандемія 
COVID-19. При цьому, вони по-своєму до-
лають вказані небезпеки, слабшаючи та 
зміцнюючись одночасно, одна відносно ін-
шої, але продовжують співіснувати протя-
гом дуже тривалого терміну. Окремі ж сус-
пільства, які є прихильниками тієї чи іншої 
концепції безпеки, протистоять одне одно-
му в точках зіткнення як безпосередньо гео-
графічними кордонами, так і власними ін-
тересами. Саме в такій точці, і географічно 
і стратегічно опинилась українська земля. 
Народ український усю свою історію був за-
ручником такої «серединної» ситуації, і на-
віть здобуття визнаної всім Світом незалеж-
ності та прийняття власної Конституції [1], 
що закріпила суверенітет нашої держави, не 
поліпшило наш геополітичний стан.
Саме необхідність пошуку шляхів та ме-

тодів посилення позицій України в геополі-

тичному просторі й обумовлює актуальність 
дослідження двох домінуючих у сучасному 
світі концепцій безпеки та місця України в 
їх протистоянні.

Аналіз досліджень та публікацій           
з цієї тематики

Вітчизняні дослідники як Є. Воронкова, 
А. Гольцов, С. Забродін, Є. Магда, А. Потіха, 
М. Шульга
Проблематиці безпеки, в геополітично-

му контексті, присвячували численні праці 
такі зарубіжні дослідники, як З. Бзежин-
ський, Д. Джаред, Г. Кісінджер, Д. Уезер-
форд, Г. Чхартишвілі та інші. 
Проте, саме в українському науковому 

середовищі, лишається актуальною потреба 
узагальнення сучасних особливостей конку-
ренції двох ключових концепцій безпеки, 
зокрема – у контексті ролі України в геопо-
літичному протистоянні.

Метою дослідження виступає аналіз 
особливостей двох домінуючих у світі кон-
цепцій безпеки та їх впливу на Україну. 

Основний зміст дослідження
Наявна в сучасному світі біполярність 

породжує чимало питань. У чому полягає 
природа постійної біполярності? Чому про-
тягом відомої нам історії не вдалося прими-
рити ці два світи? Яким буде світ та його без-
пека в майбутньому? Якою буде подальша 
доля України? На ці та кілька інших запи-
тань ми спробуємо знайти зрозумілі відпо-
віді. Але спочатку варто визначити змістов-
не наповнення цих двох концепцій світової 
безпеки, які умовно можна назвати Вест-
фальською і Ординською, та ключові риси 
відмінності однієї від іншої. 
Відомо, що підхід до концепції забезпе-

чення безпеки залежить від властивостей 
управління та розподілу влади в суспільстві. 
Природа управління та влади витікає з ви-
знання батьківської та сімейної влади. По-
чинаючи з античних часів до середини XIX 
ст., усі мислителі вбачали в родині початко-
ве суспільство, своєрідну «базову клітину» 
подальшого суспільства. У батьківській вла-
ді вбачали першу форму управління, основу 
для всіх інших. «Сім’я - це природне суспіль-
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ство», – писав Аристотель. «Найдавніше з усіх 
товариств і єдине з них природне – це сім’я» 
- стверджував Руссо, а Луї Габрієль Амбруаз 
де Бональд зазначав: «Суспільство спочатку 
було сім’єю, а потім державою» [2; 3]. 
Більшість дослідників сходиться в по-

зиції, відповідно до якої перші суспільства, 
в прадавні часи формувалися внаслідок 
об’єднання кількох родин. Об’єднання, що 
складалися з декількох родин і мали на меті 
взаємне обслуговування не тільки коротко-
часних, але й довготривалих потреб, става-
ли першими селищами. 
Приблизно в ті прадавні часи й по-

чалось роздвоєння підходів до влади та 
управління. І хоча воно  тоді ще не набуло 
рис роздвоєння концепцій безпеки, про 
яке піде мова далі, коріння цього роздво-
єння спільні, адже вони витікають з самої 
природи влади.В одних народів ми знахо-
димо дійсну присутність, а в інших – сліди 
присутності двох різних персонажів, які 
співпадають із нашим поняттям керівни-
ка, а в ті часи – лідера, монарха. Перший 
персонаж, по суті, є жерцем, який вчиняє 
публічні обряди, консолідує національні 
сили і думки. А другий є військовим вож-
дем, який у разі необхідності очолює по-
ходи, керує суспільними силами для під-
тримання безпеки. 
Вождя неодмінно визнають хорошим 

суддею в тих аспектах, що стосуються не-
безпеки або сприятливого моменту. На його 
вимогу збирається рада, але він лише люди-
на серед людей. І щоб бути більш значним, 
набути нового, надлюдського статусу, йому 
треба до своєї функції управління додати 
функцію, яка має релігійний, сакральний 
тобто ідеологічний характер. Лише тоді вій-
ськовий лідер стане тим, у кого сконцентро-
вана стародавня магічна сила, функція свя-
щеннодійства. 
Натомість роль релігійного лідера, жер-

ця, нерозривно пов’язана з численними об-
меженнями та самообмеженнями. Він ску-
тий численними строгими табу, на нього на-
кладаються обмеження в їжі, обмеження в 
інформації, обмеження в спілкуванні. І хоча 
його образ оточений поклонінням, сама осо-
ба, будучи справді заступником і цілителем, 

є радше бранцем і жертвою своєї містичної 
ролі, аніж одноосібним правителем. 
Ключовим історичним моментом є своє-

рідне поєднання цих двох персонажів. Адже 
коли релігійним саном заволодіває військо-
вий лідер, він присвоює переваги магічно-
го положення, характерні для жерця, без 
прийняття його сакральних обмежень. І 
саме Монархи постають як фактор криста-
лізації міфологічного процесу, який збирає 
вірування і ріднить богів для окремих това-
риств. При цьому грецьке або римське сус-
пільство, від яких бере свій початок демо-
кратичне європейське суспільство, і взагалі 
– західна цивілізація, недостатньо велике й 
дуже різнорідне, а водночас – не достатньо 
релігійно налаштоване, щоб монархи зна-
йшли в ньому духовну зброю, яка гаранту-
ватиме їм безпеку [4]. 
Як і інші країни світу, в той чи інший час 

історії, українська держава сформувалася з 
протодержавних утворень на просторах від 
Чорного моря до білоруських лісів, від Дону 
до Карпат. Сьогодні можна довго дискуту-
вати про більш пізнє чи більш раннє утво-
рення України як самостійної держави, але 
фактично вона займала ту географічну по-
зицію, яку займає сьогодні, протягом всієї 
відомої нам історії. Історична ж відмінність 
полягає лише в тому, що змінювались назви 
держави та її повелителі. І саме своєму гео-
політичному розташуванню Україна може 
завдячувати своїми негараздами. Адже 
саме «серединним» місцезнаходженням між 
цими концепціями безпеки волелюбної Єв-
ропи та дикого Степу вона може пояснити 
свої численні коливання від однієї крайнос-
ті до іншої. І якщо для Європи Україна й 
досі постає своєрідним захисним буфером 
від нащадків монголів, то для останніх вона 
є певним плацдармом для самоствердження 
та коридором до Європи.
Для більш детального аналізу ситуації 

варто звернути увагу на інші державні утво-
рення, що історично оточували Україну, 
увесь час впливаючи на її безпеку. Відомо, 
що з півночі та сходу розташована російська 
земля, із півдня – Туреччина із мусульман-
ським світом, а західні кордони межують із 
Європейським Союзом. У принципі, схожа 
картина завжди спостерігалась протягом 
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століть. І Україну завжди відносили то до 
однієї сторони, то до іншої.
У процесі аналізу історичних подій, 

перш за все, слід забути глибоко вкорінені, 
але хибні уявлення про те, що нинішня ро-
сійська держава бере початок з варязьких, 
візантійських і київських (тобто – україн-
ських) коренів. Подібна діагностика ро-
сійської державності, на наше переконан-
ня, повністю помилкова. І найбільш вдало 
зобразив цю думку письменник Григорій 
Чхартішвілі у своєму творі «Історія росій-
ської держави». Серед іншого, Г. Чхартіш-
вілі писав, що Росія, яку ми знаємо, була за-
снована не в 862 році запрошенням варягів 
на правління, не в 988 році хрещенням Русі, 
не Ярославом Мудрим і не Володимиром 
Мономахом, який був наступником царго-
родського кесаря [5]. Автор спростовує ще 
одну розповсюджену оману, відповідно до 
якої давньокиївська держава була зруйно-
вана монголо-татарською навалою, а потім 
знову відновилося [5]. Хан Батий не мав 
жодного відношення до краху Київської 
Русі, оскільки вона розвалилася задовго до 
1237 року. І якщо вести мову про зовнішню 
агресію, то вона мала місце ще у другій по-
ловині XI століття, коли половецькі орди 
завдали Києву дві важкі військових пораз-
ки, спочатку в 1067-му, а згодом – в 1093-му 
році. Після цього колишню могутність уже 
не вдалося відновити. Остаточно ж велику 
східноєвропейську державу підірвав зане-
пад торгового шляху «із варяг у греки», на 
обслуговуванні якого, власне, і розвинулася 
початкова українська держава. До XII сто-
ліття виникли більш зручні маршрути ві-
зантійсько-європейської торгівлі, до того ж 
сама Візантія дуже ослабла й занепала [5]. 
Таким чином, крах Київської держави був 
обумовлений рядом зовнішніх факторів та 
внутрішніх протиріч. 
Київ перестав бути столицею єдиної дер-

жави після жахливого розгрому, якому в 
1169 році його піддав князь північно-схід-
них земель Андрій Боголюбський. На час 
же монгольської навали, яку часто звинува-
чують в усіх бідах, єдина держава вже розпа-
лася на безліч середніх і дрібних князівств. 
Протягом двох з гаком століть на землях 
нинішньої України жодної цілісної держа-

ви не існувало. Згодом же на наших землях 
кристалізувалися дві різні моделі держав-
ного розвитку: монархічно-аристократична 
литовська і, в середині XIV століття, москов-
ська, що була підвладна Орді та значною мі-
рою імітувала її державний устрій.
З цієї останньої моделі згодом і наро-

дилося російська держава, з її концепцією 
безпеки, явно відмінною від всього того, що 
відбувалося у IX-XII століттях під владою 
Києва. Тому роками народження сучасної 
російської моделі державності та її безпеки, 
слід вважати 1478-1480 роки, коли москов-
ське князівство формально вийшло з татар-
ського підданства і остаточно підкорило 
Новгородську республіку.
Становлення Російської держави прямо 

пов’язано з постаттю московського князя 
Івана ІІІ (1462-1505). Саме цей діяч, яко-
му вчені і белетристи чомусь приділяють 
значно менше уваги, ніж, наприклад, Іва-
ну Грозному, Петру Першому чи навіть 
іншим, почати зовсім миттєвим правите-
лям, на кшталт Бориса Годунова або Павла 
Першого, поза всяким сумнівом є головним 
персонажем російської історії. Саме Іван 
ІІІ заклав фундамент, який визначив архі-
тектурні параметри майбутнього російської 
держави, і зробив це так ґрунтовно, що про-
тягом століть, аж до наших часів, ніхто всер-
йоз змінити цю основу і не зміг. Хоча, за ми-
нулі п’ять століть верхні поверхи цієї будівлі 
неодноразово перебудовувалися [5].
Для того щоб зрозуміти логічні принци-

пи основ даної концепції безпеки, потрібно 
уявити себе на місці великого князя Івана 
Васильовича, який, зійшовши на престол у 
1462 році, повинен був вирішити задачу без-
пеки наданої йому держави. На той момент 
росіяни давно забули, що таке державна 
незалежність, втім, наукою державного бу-
дівництва вони і не володіли, а досвід Київ-
ської Русі їм уже давно не подобався. Отож 
запозичувати технології державного будів-
ництва Іван міг тільки у сусідів, а тут осо-
бливого вибору не було. На Заході все було 
похмуро. Майбутні європейські держави 
– Франція, Англія, Іспанія, Німеччина, Іта-
лія ще не пройшли через період об’єднання 
і були розірвані внутрішніми розбратами. 
Польсько-литовський союз після першого 
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енергійного підйому, що призвів до Грюн-
вальдської перемоги (1410), ослаб і пережи-
вав важку кризу. Колишній зразок для на-
слідування, Візантійська імперія нещодавно 
згинула під натиском турецьких мусульман.
Зате поруч існувала Орда, внутрішній 

механізм якої Іван ІІІ чудово знав, оскіль-
ки Русь була частиною татарської держави 
протягом двохсот з гаком років. Московські 
правителі, власне, і звеличилися, порівняно 
з іншими князями, лише за рахунок гарних 
відносин з татарами, виступаючи в ролі роз-
порядників, призначених стежити за збором 
ординського данини. Згодом ці злодійкува-
ті та брехливі прикажчики, у яких значна 
частина господарських грошей прилипала 
до рук, стали багатшими і могутнішими за 
самих ханів, проте за звичкою, дивилися на 
них знизу вгору і, як це часто буває у слуг, 
мріяли жити так само, як їх пани, тобто – на 
ординський манер.
Тобто культурно і політично Іван Васи-

льович був набагато ближчим до татарів, 
ніж до європейців. При дворі його батька 
Василя Темного існувала мода на все ор-
динське, московські вельможі одягалися 
по-татарськи, голили голови по-татарськи, а 
татарська мова була мовою світського спіл-
кування, як у майбутні часи французька. 
Найбільш надійними помічниками велико-
го князя були татарські принци і мурзи, що 
перейшли на службу до багатого москов-
ського двору. Символічно, що головна ре-
галія російського самодержавства, так звана 
«шапка Мономаха», не має жодного відно-
шення до візантійського імператора Моно-
маха, а була надіслана в подарунок з Орди, 
ймовірно – від Хана Узбека вірному васалу 
Івану Калиті.
Історія з шапкою Мономаха виразно пе-

редає справжню суть російської влади. Ого-
лошуючи себе наступницею великої Візантії, 
фактично вона буде спадкоємицею великої 
Чингисханії, прагнучи поширитися на всю 
територію колишньої монгольської імперії. 
Як відомо, до початку XX століття, коли в 
зону російського впливу потрапила частина 
сучасного Китаю, це їй майже вдалося.
Що ж представляє із себе ординська мо-

дель безпеки, взята на озброєння Іваном 
ІІІ? Забігаючи наперед, відзначимо, що ця 

система вдало працювала в сусідстві з роз-
дробленою середньовічної Європою і слаб-
ким Степом, проте виявилася архаїчною і 
малоефективною в умовах культурної, ідео-
логічної, технічної, наукової, промислової і 
соціальної революції, що почалася з Відро-
дження і потім усе більш набирала обертів, 
так що Росії постійно доводилося наздоганя-
ти Європу і не встигати за нею. 
Григорій Чхартішвілі чітко виділяє ві-

сім основних ознак концепції безпеки, яку 
російська держава взяла для зразка і які є 
генетично ординськими.

1. Ординська концепція безпеки і управ-
ління жорстко централізована. Усі більш-
менш важливі рішення – адміністративні, 
економічні, культурно-політичні, ідеологіч-
ні – приймаються в центрі або повинні бути 
ним санкціоновані. З одного боку, такий по-
рядок спрощує і прискорює мобілізаційні 
механізми, що не раз допомагали в моменти 
тяжких загроз – воєн, епідемій і катастро-
фічних неврожаїв. Але з іншого – сповіль-
нювала адміністрування. Іншими словами, 
подібна централізованість корисна в кризо-
вих ситуаціях, але шкідлива в нормальній 
обстановці.

2. Особистість носія верховної влади са-
кральна. Схиляння перед вищою владою 
добре забезпечує стабільну політику та без-
пеку. Держава такого типу менше схильна 
до всякого роду внутрішніх потрясінь і це, 
зрозуміло, є корисним. Однак, у вознесінні 
правителя на недосяжну висоту є і серйоз-
ні ризики, оскільки це жива людина, здатна 
помилятися. При необмеженій владі будь-
яка особиста слабкість правителя, його фі-
зичне або психічне нездоров’я здатні при-
вести країну до катастрофи.

3. Воля правителя є вищою за будь-які 
закони. Держава може на словах проголо-
шувати верховенство закону, але насправді 
всі зобов’язані схилятися перед рішенням 
правителя. Так само Орда знала і шанува-
ла закон Великої Яси, однак управлялася не 
його нормами, а ханськими указами. Стан 
нинішньої російської судової системи слух-
няно штампує будь-які рішення путінської 
влади, і це аж ніяк не є нововведенням. На-
впаки, це є поверненням до шістнадцятого 
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століття, коли грізний цар судив підданих 
не за буквою закону, а за власним бажанням.

4. Ординська держава завжди воєнізова-
на. Дана особливість концепції проявляєть-
ся не тільки в неодмінній могутності Зброй-
них сил і переважанні військових витрат 
над усіма іншими статтями бюджету, а й у 
відповідному принципі цивільного управ-
ління. Накази не обговорюються, а вико-
нуються. Колегіальність відсутня або слабо 
розвинена. Представники адміністрації не-
суть відповідальність за свої помилки не пе-
ред суспільством, а виключно перед началь-
ством, правитель не відповідає ні перед ким 
і недосяжний для будь-якої критики [5].

5. Вищою цінністю концепції безпеки є 
сама держава. Не держава захищає інтереси 
народу, а народ захищає інтереси держави. 
Взагалі особиста несвобода і безправ’я жи-
телів – важлива умова Ординський концеп-
ції безпеки, інакше вона просто не змогла б 
функціонувати. Всі жителі держави, від вер-
ху до низу, вважаються на державній служ-
бі, як це заповідав ще Чингісхан.

6. Замість системи особистих прав існує 
ієрархія особистих привілеїв. Різниця між 
правами і привілеями полягає в тому, що 
перші є чимось природним і невід’ємним, 
позбутися їх можна лише за скоєний злочи-
ну і за вироком суду. Другі надаються вла-
дою і так само можуть бути відібрані. Обсяг 
і якість привілеїв залежить від близькості їх 
користувача до вершини владної піраміди. 
Цей принцип надає структурі Ординської 
концепції безпеки кращу керованість, адже 
всякий чиновник знає, що його благополуччя 
цілком залежить від лояльності правителя.

7. Гіпертрофовану важливість має та-
ємна поліція. Вона підкоряється безпосе-
редньо правителю і контролює, а зазвичай 
і дублює, діяльність всієї вертикалі влади. 
За відсутності колегіальності і громадського 
контролю за роботою всіх рівнів державно-
го апарату у верховної влади, власне, і немає 
іншої можливості отримувати достовірну ін-
формацію про те, що відбувається в країні і 
запобігати всілякі невдоволення. Чингісхан, 
геній імперського будівництва, спирався на 
«чорний тумен»: контингент охоронців, на-
ділених особливими повноваженнями, які 
часто використовувалися як чиновники осо-

бливих доручень. Російські правителі теж 
постійно відтворювали аналогічні структу-
ри, які допомагали їм тримати країну під 
контролем. Ось такими були Опричний 
корпус Івана Грозного, шпигунське відом-
ство Семена Годунова – «правого вуха» Бо-
риса, Преображенський наказ Петра Пер-
шого, Таємна канцелярія, Охоронне відді-
лення, НКВД, КДБ і так аж до нинішнього 
ФСБ [5].

8. На завершення, така концепція без-
пеки не може існувати без відчуття якоїсь 
вищої мети. Сакральність влади, заснованої 
на несвободі і примусі, повинна виправдо-
вуватися ще більш священним завданням, 
заради якого народ зобов’язаний миритися 
з усіма стражданнями. Для підтримки цього 
ритуального вогню важливу роль виконує 
державна ідеологія. У Чингісхана був про-
єкт створення всесвітньої, від океану до оке-
ану, імперії, яка керувалася б єдиною волею, 
була б гармонійна, справедлива і безпечна 
для жителів. У російській монархії існував 
ідеал «Третього Риму» – такої собі всесвіт-
ньої імперії, осіненої світлом Православ’я і 
керованої російським царем. Розуміли важ-
ливість високої мети і більшовики, вони бу-
дували комунізм, свій «рай на Землі». Зараз 
ми спостерігаємо ідею глобального захисту 
російських громадян від усіх на світі і реані-
мацію Радянського Союзу, для чого масово 
видаються російські паспорти і застосову-
ються гібридні військові конфлікти [6].
З восьми зазначених основ Ординської 

концепції безпеки головною, безумовно, є 
перша: тотальна централізація. В ордин-
ській імперії ідея централізації була доведе-
на до кристалічної стрункості. По ланцюжку 
вниз спускалися всі прийняті в ставці рі-
шення. Прояв якої б то не було ініціативи 
у зворотному напрямку був немислимий [6].
Успіх такої концепції безпеки був за-

безпечений тільки тому, що світ сходу був 
влаштований простіше, він був пустелею із 
суворим кліматом або тайгою, по якій бро-
дили лихі люди, а принцип жорсткої субор-
динації непогано працював. За часів, коли 
суперечки між націями вирішувалися силою 
зброї, ординська держава майже завжди ви-
являлася сильнішою від держав, влашто-
ваних більш м’яким чином. Між іншим, у 
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ХІХ-му столітті вона навіть взяла гору над 
наймогутнішою в Європі, військовою, але 
не «ординською» імперією Наполеона Бона-
парта.
Російська політика завжди дотримувала-

ся ритму Ординський концепції, причому 
так тривало протягом багатьох століть. І в 
підсумку, держави, що дотримувалися цієї 
концепції безпеки, такі як Китай, Росія або 
Індія, розкинулися на території, що охо-
плює майже кожен клімат і кожну культуру 
на планеті. Час від часу експансія цих на-
родів припинялася через необхідність зала-
годити внутрішні конфлікти і видозмінити 
структури відповідно до масштабів та пла-
нів. І хоча від Петра Першого до Володи-
мира Путіна обставини змінювалися, проте 
ритм концепції безпеки залишався катего-
рично незмінним.
Тепер перемістимо нашу увагу на захід, 

щоб зрозуміти відмінність принципів про-
тилежної концепції безпеки, яка неодмінно 
виникла на привабливих та багатих землях 
із комфортним кліматом серед людей, які 
цінували свої привілеї. Численні релігійні і 
політичні конфлікти в Центральній Європі 
досягли кульмінації в Тридцятирічну війну 
1618-1648 років. У цьому глобальному по-
громі змішалися всі можливі суперечності 
головних населених пунктів. У результаті 
Центральна Європа втратила майже чверть 
населення – через війни, хвороби і голод.
Тоді виснажені супротивники зустрілися 

в регіоні під назвою Вестфалія, щоб домови-
тися про сукупність заходів, покликаних зу-
пинити кровопролиття. У підсумку вийшло 
так, що Європа вперше прийняла звичні 
умови сучасної для неї концепції безпеки – 
впровадження різноманітності політичних 
одиниць, жодна з яких не володіє міццю, 
достатньою для того, щоб перемогти всіх ін-
ших. Усі учасники процесу почали прагнути 
знайти якісь нейтральні правила, що регу-
люють поведінку і пом’якшують конфлікти.
Генрі Кісінджер стверджував, що Вест-

фальський мир слід трактувати як практич-
не наближення до реальності. Концепція 
безпеки західного світу, яку автор називає 
Вестфальською, теж має кілька принципів. 

1. Визнається лише співіснування неза-
лежних держав, які утримуються від втру-

чання у внутрішні справи одна одної і зі-
ставляють власні амбіції і амбіції інших з 
принципом загальної рівноваги влади.

2. Ніяке одноосібне домагання на воло-
діння істиною, ніяке універсальне правило 
не могло саме запанувати в Європі. Замість 
цього кожна держава обзавелося сувереніте-
том на своїй території.

3. Кожна окрема держава погоджувала-
ся визнавати внутрішні структури і релігійні 
переконання сусідів як життєві реалії і утри-
мувалася від заперечування їх статусу. 

4. Подібний баланс сил, для забезпечен-
ня безпеки відтепер розглядався як при-
родний і бажаний, а тому амбіції правителів 
виступали противагою один одному, обме-
жуючи масштаби конфліктів. У цьому сенсі 
зусилля європейців з гасіння їх загальноєв-
ропейського протистояння сприяли форму-
ванню і послужили прототипом теперішньої 
Вестфальської концепції безпеки, заснова-
ної на різноманітності і стримуванні [7].
На далекому Сході картина є менш зро-

зумілою, але правителям там керувати зна-
чно краще. По-перше, тому, що там силь-
ніше підкреслюється їх релігійна функція, 
а по-друге – за допомогою стрімкості їх те-
риторіальної експансії. Будь-який раз, коли 
численне товариство завойовується малою 
кочовою нацією, її монарху надається вели-
чезний шанс для встановлення абсолютиз-
му. У скореному населенні, в епоху, коли ще 
зовсім не сформоване національне почуття, 
він знаходить необхідну йому підтримку 
проти верхівки суспільства, у той час як все-
редині громади він міг розраховувати тіль-
ки на слабку підтримку черні.
На протилежному кінці євразійського 

материка Китай створив власну, ієрархічну і 
теоретично універсальну, концепцію безпе-
ки, також по ординському принципу, але з 
собою в її центрі. Китай, з китайської точки 
зору, повинен керувати світом, перш за все 
викликаючи благоговіння інших товариств 
своєю культурною пишністю і економічним 
достатком, залучати ці інші суспільства у 
відносини, які, при належному управлінні, 
здатні привести до мети – досягнення підне-
бесної гармонії.
Якщо розглядати простір між Європою 

та Китаєм, необхідно відзначити перевагу 
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на цій території схожих до Ординської кон-
цепцій безпеки, одну з яких запропонував 
іслам, з мрією про одноосібне, санкціонова-
не Аллахом правління, що єднає та прими-
рює світ. 
У ході аналізу природи та особливостей 

двох ключових концепцій безпеки виникає 
логічне запитання – чому ж з часом не пе-
ремогла якась одна з двох абсолютно різних 
концепцій, поглинувши ще у середньовіч-
ні часи іншу? Певно, причини ховаються в 
природних явищах і людському факторі, у 
тому числі – середовищі проживання [8].
Одним з таких факторів є чума, яка в се-

редньовіччі не тільки ізолювала Європу, а й 
відрізала татар від Персії і Русі, залишивши 
їх з Китаєм та Індією. Татари, що правили 
в Персії, більше не могли отримувати това-
ри. Золота Сім’я в Китаї не могла отримати 
свою частку данини з Русі або з Персії. Зруй-
нувалася взаємопов’язана система власності. 
Чума спустошила країну, деморалізувала на-
селення і, обірвавши торгівлю, обмін дани-
ною, зруйнувала систему безпеки її первин-
ного джерела доходів. Якщо протягом май-
же ста років татари використовували свої 
взаємні матеріальні інтереси для подолання 
політичної роздробленості, то чума знищи-
ла цю єдність, і складна система управління 
зруйнувалася. Ординська концепція безпе-
ки імперії татар залежала від швидкого і по-
стійного пересування людей, товарів та ін-
формації усюди по території імперії. Без цих 
зв’язків, не було вже ніякої імперії. Лише 
уламки Орди залишилися розвиватися на 
успадкованих землях, наслідуючи відому їм 
концепцію безпеки [8].
Аналізуючи минуле, помітно, що євро-

пейські імперії забезпечували своє пануван-
ня, в основному, за допомогою більш до-
сконалої військової структури і культурної 
привабливості. Китай за ординської моделі 
навпаки, в значній мірі спирався на ефек-
тивний бюрократичний апарат, керуючи 
імперією і зміцнюючи свою безпеку за раху-
нок сильно розвиненого почуття культурної 
вищості. Британці, так само як іспанці, гол-
ландці і французи, забезпечували собі пере-
вагу в міру того, як їх ідеологія слідувала за 
розвитком їх торгівлі. Їх контроль також 
підтримувався більш досконалою військо-

вою структурою і культурним самоствер-
дженням [8].
Отже, Європа поступово привчалася 

розцінювати власну багатополярність, як 
запоруку досягнення балансу сил, а Росія 
з Китаєм вивчали практику геополітики в 
суворій школі Степу, де безліч кочових орд 
змагалося за ресурси на великій території, з 
украй рідко фіксованими межами.
Згідно з Вестфальською концепцією без-

пеки, європейські державні діячі ототожню-
вали безпеку з балансом сил і обмеженнями 
на застосування насильства. Ординський же 
історичний досвід показував, що будь-яке 
обмеження влади веде до катастрофи. На-
приклад, нездатність Росії домінувати над 
найближчими околицями обернулася одно-
го разу трагічним Смутним часом.
Вестфальський мир трактував міжна-

родну концепцію безпеки як складний ме-
ханізм стримувань і противаг. Спадкоємці 
Орди ставилися до нього як до вічного зма-
гання прав і свобод, причому Росія прагну-
ла розширювати свої межі на кожному ета-
пі її життя до абсолютного максимуму ма-
теріальних ресурсів. Наприклад, саме тому 
Нащокін, міністр царя Олексія Михайло-
вича, у відповідь на прохання сформулюва-
ти поняття зовнішньої політики Росії дав у 
середині сімнадцятого століття просту від-
повідь: «На державні справи личить уявні 
очеса спрямовувати сумлінну і обраним лю-
дям до розширення держави з усіх боків, 
а це є справа одного Посольського наказу» 
[4].
Згаданий процес розширення перетво-

рився згодом у їх національну концепцію 
безпеки і забезпечив поширення скромного 
князівства Московського по Євразії, резуль-
татом чого стала територіально найбільша у 
світі імперія, а некваплива і, здається, нездо-
ланна експансія тривала аж до 1917 року.
Стара Вестфальська угода, історично 

створена державами Європи, перетворила-
ся в елемент концепції безпеки від зовніш-
ніх сил. Сьогоднішній Північноатлантич-
ний альянс забезпечує базу для регулярних 
консультацій США і Європи і служить опо-
рою в просуванні спільної концепції без-
пеки. По суті, у цей час Вестфальська кон-
цепція безпеки перестала визначатися суто 
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європейськими домовленостями. Спочатку 
вона була елементом системи стримування 
СРСР по всьому світу, перш за все за раху-
нок ядерного потенціалу Сполучених Шта-
тів. Потім виступила противагою підйому 
мусульманських країн, які стали пропові-ду-
вати свій варіант Ординській концепції без-
пеки.
Після шоку двох руйнівних воєн західно-

європейські країни зіткнулися зі зміною гео-
політичної перспективи і з викликом своїй 
історичній ідентичності. Традиційна Вест-
фальська концепція безпеки ґрунтувалася 
на рівності всіх учасників процесу. Кожен 
жертвував часткою своєї влади, звичайно – 
в міру своїх можливостей, заради спільної і в 
цілому обмеженої мети, тобто – безпеки. На-
приклад, організація Північноатлантичного 
договору, об’єднуючи збройні сили союзни-
ків у загальну структуру, спиралася багато в 
чому на американську військову міць, осо-
бливо – з урахуванням ядерного потенціалу 
США.
Серед усіх, подібних між собою, ордин-

ських концепцій безпеки Азійського кон-
тиненту китайська відрізняється найбільш 
давньою традицією, найбільш чітким фор-
мулюванням і якнайдалі відстоїть від вест-
фальських принципів. До того ж, Китай 
здійснив найбільш тривалу і складну подо-
рож в історії, від стародавньої цивілізації до 
класичної імперії, потім – до комуністично-
го режиму і, нарешті, до сучасної держави. 
Безумовно, в подальшому ця концепція сер-
йозно вплине на людство в цілому.
З моменту виникнення держави як по-

літичної одиниці в 221 році до нашої ери і 
до початку двадцятого століття концепція 
безпеки Китаю сприймалася місцевими 
елітами настільки очевидно, що в китай-
ській мові навіть не було слова, що позна-
чає це явище. Відповідно до прийнятої ним 
Ординської концепції, Китай бачив себе 
єдиною, в деякому сенсі, суверенною дер-
жавою у світі. Його імператор сприймався 
як фігура космічних масштабів, що з’єднує 
людське і божественне. Його володіннями 
був зовсім не Китай, але «Вся Піднебесна», 
де Китай виступав саме як центр цивілізації, 
така центральна держава, що надихає і веде 
за собою решту людства [8].

Поряд із традиційним та прямим проти-
стоянням між двома концепціями побудови 
безпеки, існують і такі серйозні відносини, 
як ринкова конкуренція, гонка озброєнь, 
забруднення навколишнього середовища, 
вибори, торгівля та інше. Наприклад, сус-
пільства, що конкурують, при прийнятті рі-
шень повинні озиратися на дії своїх супро-
тивників. 
Іншим, показовим прикладом є гонка 

озброєнь між Радянським блоком і НАТО в 
1950-1990-х роках. Протягом майже півсто-
ліття дві великі країни, які керували цими 
блоками – США та Радянський Союз, ви-
трачали купу ресурсів на озброєння, не від-
стаючи один від одного [9]. Не довіряючи 
одна одній, вони продовжували виробляти 
зброю і ніхто від цього не вигравав. Вияви-
лося, що, маючи кілька можливих шляхів 
подолання багатовікового конфлікту, дві 
світові концепції безпеки обирали не най-
більш вигідні для них шляхи подолання не-
порозумінь. 
Якщо говорити мовою математичного 

аналізу, то таке непорозуміння двох світів 
та їх концепцій безпеки можна пояснити за 
допомогою Рівноваги Неша. Автор згоден, 
що, діючи окремо, раціонально і розумно за 
власними уподобаннями, спільноти отриму-
ють достатні для них результати. Однак, це 
не найкращі результати для них. Завжди іс-
нує більш прийнятний для всіх варіант ви-
ходу із криз.
Напевно, кожен із супротивників, коли 

ухвалював рішення, міркував тільки про 
власні інтереси. Очевидно, що взаємна не-
довіра одного до іншого не дозволяла реалі-
зуватися ситуації, коли кожен виграє більшу 
користь. До того ж, протистояння не дозво-
ляє сторонам отримати достовірної інфор-
мації від опонента, з огляду на небезпеку 
бути обдуреним. Такий результат і назива-
ється Рівновагою Неша.
Рівновага Джона Неша (Nash equilibrium) 

– визначається як така комбінація стратегій 
і їх виграшів, при якій жоден із супротив-
ників не може покращити свій виграш, змі-
нивши свою стратегію, якщо при цьому інші 
учасники своїх стратегій не змінюють. Вона 
існує в ситуаціях, у яких супротивники ді-
ють незалежно один від одного і не можуть 
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об’єднуватися і координувати свої дії. До-
ступними до нашої теми словами, Рівнова-
га Неша – це таке положення сторін, коли 
концепція безпеки кожного супротивника 
є найкращою реакцією на концепції інших 
і жодному супротивнику невигідно окремо 
змінювати свою концепцію. Рівновага Неша 
– це не найкращий результат з усіх можли-
вих, але в ситуації, коли «кожен сам за себе», 
це оптимальний результат, тому що таким 
чином зводяться до мінімуму ризики і втра-
ти кожної сторони, які могли б мати місце в 
ситуації, коли інший супротивник вирішить 
обдурити або зрадити вже після досягнення 
певних домовленостей [10].
Для української концепції безпеки, яка 

повинна враховувати дві визначені нами 
світові концепції, між якими вимушена іс-
нувати, слід сприймати Рівновагу Неша, як 
стійку рівновагу. Головним супротивникам 
вигідно її зберігати, оскільки будь-яка зміна 
погіршить їхнє становище, а це відобразить-
ся на українській безпеці. Але якщо у відно-
синах між сторонами з’являється співпраця, 
Рівновага Неша перестає бути рівноважною, 
тому що з’являється можливість досягти 
значно кращого результату для обох сторін. 
Проте, це не означає, що такий результат 
буде кращим для України, яка завжди опи-
няється на межі впливу різних інтересів та 
протистоянь на геополітичній мапі Світу.
Рівновага Неша описує ситуацію, коли 

жоден з учасників конфлікту не може збіль-
шити свою перемогу, якщо змінить своє рі-
шення в односторонньому порядку, а інші 
нічого не змінять у своїй стратегії. Неш по-
казав, що в будь-якому протистоянні з дво-
ма або більше учасниками така ситуація 
можлива. І, звичайно, описав це математич-
но. Рівновага Неша показує, що кожен су-
противник може виграти більше, якщо між 
сторонами будуть існувати співробітництво, 
довіра і чесність, і кожен учасник, роблячи 
краще для інших, поліпшить для себе [10].
Україна, як серединний простір на по-

літичній євразійській території, є геополі-
тичним центром, тому що саме її існування 
як незалежної держави допомагає охороня-
ти Європу від всієї Азії. Без України Росія 
перестає бути євразійською імперією [9]. 
Без України Росія все ще може боротися за 

імперський статус, але тоді вона стає азій-
ською державою і, швидше за все, буде втяг-
нута у виснажливі конфлікти із Середньою 
Азією, яка активно підіймає голову. Китай, 
схоже, також заперечив би будь-якого роду 
реставрацію російського домінування над 
Середньою Азією, з огляду на його зроста-
ючий інтерес до держав цього регіону, які 
відносно недавно здобули незалежність.
Якщо Москві вдасться захопити україн-

ські території з її 40-мільйонним населен-
ням і великими ресурсами, а також виходом 
до Чорного моря, то Росія автоматично зно-
ву отримає ресурс перетворитися на потуж-
ну імперську державу, що розкинулося б і в 
Європі, і в Азії [9]. Втрата ж Україною неза-
лежності мала б негайні наслідки для Цен-
тральної Європи, трансформувавши тепер 
Польщу в геополітичний буфер на східних 
рубежах об’єднаної Європи, замість Украї-
ни.
Більше того, поява незалежної держави 

України в 1991 році не тільки змусила всіх 
росіян переосмислити характер їх власної 
політичної і етнічної приналежності, але і 
позначила велику геополітичну невдачу Ро-
сійської політики ординського зразку. Зре-
чення від більш ніж 300-річної імперської 
історії означало втрату потенційно багатої 
індустріальної і сільськогосподарської еко-
номіки і 40 мільйонів людей, етнічно і ре-
лігійно найбільш тісно пов’язаних з росія-
нами, які здатні були перетворити Росію в 
дійсно велику і впевнену в собі імперську 
державу. 
Незалежність України також позба-

вила Росію її домінуючого положення на 
Чорному морі, де Одеса служила життєво-
важливим портом для торгівлі з країнами 
Середземномор’я і всього світу в цілому.
В іншому ж регіоні Євразії, незважаючи 

на обмежені територіальні масштаби і не-
значне за чисельністю населення, Азербай-
джан з його величезними енергетичними 
ресурсами також у плані безпеки має ключо-
ве значення. Це скарб, який містить багат-
ства басейну Каспійського моря і Середньої 
Азії. Власну безпеку держав Середньої Азії 
можна розглядати як практично безглузде 
поняття, якщо Азербайджан буде повніс-
тю підпорядкований московському конт-
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ролю Ординської концепції безпеки. Влас-
ні і вельми значні нафтові ресурси Азербай-
джану можуть також бути підпорядковані 
контролю Росії, якщо незалежність цієї кра-
їни виявиться анульованою.
Незалежний Азербайджан, орієнтова-

ний на Вестфальську концепцію безпеки, 
через нафтопроводи, які не проходять че-
рез контрольовану Росією територію, та-
кож стає великою магістраллю для доступу 
передових і енергоспоживаючих економік 
до енергетично багатих республік Серед-
ньої Азії. Майбутнє Азербайджану і Серед-
ньої Азії майже тією ж мірою, як і у випад-
ку України, принципово залежить від того, 
який вплив буде на нього надавати Ордин-
ська концепція безпеки.
Навіть без Прибалтійських республік і 

Польщі Росія, зберігши контроль над Укра-
їною, могла б все ж спробувати не втрати-
ти місце лідера в Євразії, всередині якої 
Москва змогла б підпорядкувати своїй волі 
неслов’янські народи південного і південно-
східного регіонів колишнього Радянського 
Союзу. Більше того, беручи до уваги зни-
ження рівня народжуваності в Росії і бук-
вально вибух народжуваності в республіках 
Середньої Азії, будь-яка нова євразійська 
держава, що базується виключно на владі 
Росії, без України, неминуче з кожним ро-
ком буде ставати все менш європейською і 
все більш азійською.
Втрата Росією свого чільного місця на 

Балтійському морі повторилася і на Чорно-
му морі, і не тільки через отримання Укра-
їною незалежності, але також ще і тому, що 
нові незалежні держави Кавказу – Грузія, 
Вірменія та Азербайджан - посилили мож-
ливості Туреччини по відновленню одно-
го разу втраченого впливу в цьому регіоні. 
До 1991 року Чорне море було відправ-
ною точкою Росії в плані проекції своєї 
військово-морської могутності на регіон 
Середземномор’я. Однак, уже до середини 
90-х років Росія залишилася із невеликою 
береговою смугою Чорного моря і з неви-
рішеним спірним питанням з Україною, 
щодо права на базування в Криму залишків 
радянського Чорноморського флоту. Їй за-
лишалося з явним роздратуванням спосте-
рігати за проведенням спільних, України з 

НАТО, військово-морських десантних ма-
неврів, а також за зростанням ролі Туреччи-
ни в регіоні Чорного моря. Що, в кінцевому 
підсумку, призвело до розхитування влади в 
Україні та захоплення Криму.
Усе більша схильність США надавати 

високий пріоритет американо-українським 
відносинам і допомагати Україні зберегти 
свою недавно виборену національну свобо-
ду розглядається багатьма в Москві як полі-
тика, націлена на життєво важливі для Росії 
інтереси, пов’язані з Ординською концепці-
єю безпеки [11]. У результаті геополітичні 
та історичні сумніви Росії щодо самостійно-
го статусу України прямо зіткнулися з точ-
кою зору США, де владна еліта переконана 
в тому, що ординська Росія не може бути де-
мократичною, а демократична Росія – пере-
стане бути ординською імперією.

Висновки
Наразі доведено, що у світі домінуючи-

ми є дві концепції безпеки, які автор назвав 
– Вестфальська та Ординська. Стратегічне 
партнерство між цими двома концепціями 
безпеки є ілюзорним. Оскільки Росія, як 
представниця другої наразі є занадто відста-
лою і надто вже спустошеною в результаті 
комуністичного правління, щоб бути жит-
тєздатним рівноправним партнером Сполу-
чених Штатів. Тому єдиною загрозою рівно-
вазі у світі є Китай і ризик застосування Росі-
єю свого ядерного потенціалу з одночасним 
нехтуванням своїми людськими ресурсами.
Основною розбіжністю двох концепцій 

безпеки та причиною їх постійної конку-
ренції є їх корінна відмінність. Перша Вест-
фальська концепція спрямована назовні, на 
захист власних громадян, на більше зміц-
нення зовнішньої безпеки. Можна сказати, 
що вона обумовлена прагненням показува-
ти свою силу, щоб зовнішні вороги боялися 
на неї напасти. Друга Ординська концеп-
ція безпеки спрямована всередину. Її мета 
– створити напругу і єдине переконання 
всередині країни про «зовнішнього ворога», 
що дозволяє швидко мобілізувати свої сили. 
Крім цього, завдяки страху і напрузі влас-
ного населення, легко здійснювати захист і 
безпеку територій, які лишаються «за заліз-
ною завісою».
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Україні ж своє унікальне геополітичне 
становище варто послідовно використову-
вати для побудови власної концепції безпе-
ки, з врахуванням свого попереднього, пе-
реважно негативного досвіду у відносинах з 
сусідами.
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Serhii Lysenko
CONFRONTATION OF TWO 

DOMINANT SECURITY CONCEPTS, 
BETWEEN WHICH UKRAINE

The article is devoted to the analysis of two domi-
nant security concepts in the modern world. Given 
the long bipolarity of the world, due to the dominance 
of the Horde and Westphalian concepts of security, 
the question arises about the place of Ukraine in this 
coordinate system.

In the process of research, a historical analysis of 
the emergence, formation and dissemination of two, 

alternative concepts of security, which are character-
istic of countries with different governance models. 
Considering the reasons for the disintegration of the 
Kyiv state in the XI-XIII centuries, the author sup-
ports the position that the invasion of Khan Batu 
became only one of the factors in the decline of state-
hood. The key factors in the destruction of the Kiev 
state were the internal struggle of the princes and 
the decline of the trade route “from the Vikings to 
the Greeks.”

It is substantiated that Russia as we know it was 
founded not in 862 by the invitation of the Vikings 
to rule, not in 988 by the baptism of Russia, not by 
Yaroslav the Wise and not by Vladimir Monomakh, 
but in the fi fteenth century as the successor to Genghis 
Khan and further expanded its infl uence. territory of 
the wreckage of this empire.

It was found that Russia and China, given the 
geographical and geopolitical situation and the pe-
culiarities of the historical process, adapted and cre-
atively refi ned the Horde concept of security inher-
ent in the state of Genghis Khan. Instead, Western 
European countries, and later the United States, 
formed a concept of security based on the principles 
laid down by the Westphalian system in the seven-
teenth century.

The main features of the Horde concept of secu-
rity (according to G. Chkhartishvili), which is based 
on strict centralization, sacredness of the ruler’s per-
sonality and the dominance of privileges over rights, 
are highlighted. The key features of the Westphalian 
concept (according to G. Kissinger), which is based 
on the balance of power, pluralism of positions and 
the right of nation states to identity, are presented. 
According to the author, historically Europe has been 
accustomed to regard its own multipolarity as a guar-
antee of achieving a balance of power, and Russia 
and China have formed their geopolitical model in 
the process of competing for resources over a large 
area, with fairly fi xed boundaries. Currently, the two 
systems are in Nesh equilibrium.

Particular attention is paid to the need to form 
in Ukraine such a concept of security, which should 
take into account two specifi c global concepts and be 
focused on protecting the interests of our country in a 
competing bipolar world.

Key words: security, security concept, history, 
Westphalian system, Horde system, Nash equilibrium, 
Russia, Europe, USA.
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АНОТАЦІЯ 
Статтю присвячено аналізу двох доміну-

ючих у сучасному світі концепцій безпеки. З 
огляду на тривалу біполярність світу, обумов-
лену домінуванням Ординської та Вестфаль-
ської концепцій безпеки, постає питання про 
місце України в цій системі виміру.
У процесі дослідження здійснено історич-

ний аналіз виникнення, формування та по-
ширення двох альтернативних концепцій 
безпеки, що характерні для держав із різною 
моделлю управління. Розглядаючи причини 
дезінтеграції Київської держави у ХІ-ХІІІ сто-
літтях, автор підтримує позицію, відповідно 
до якої навала Хана Батия стала лише одним 
із факторів занепаду державності. Ключови-
ми ж факторами руйнації Київської держави 
стали внутрішня боротьба князів та занепад 
торгового шляху «із варяг у греки».
Обгрунтовано, що Росія, яку ми знаємо, 

була заснована не в 862 році запрошенням ва-
рягів на правління, не в 988 році хрещенням 
Русі, не Ярославом Мудрим і не Володимиром 
Мономахом, а в ХV столітті, як наступни-
ця держави Чингісхана та подальшому по-
ширила свій вплив на території уламків цієї 
імперії. 
З’ясовано, що Росія та Китай, з огляду 

на географічне та геополітичне становище й 
особливості історичного процесу, адаптували 
і творчо доопрацювали Ординську концепцію 

безпеки, притаманну державі Чингісхана. На-
томість, західноєвропейські країни, а згодом і 
США, сформували концепцію безпеки, що ба-
зується на принципах, закладених Вестфаль-
ською угодою у XVII столітті.
Виокремлено основні ознаки Ординської 

концепції безпеки (за Г. Чхартішвілі), що ба-
зується на жорсткій централізації, сакраль-
ності особи правителя та домінуванні приві-
леїв над правами.  Наведено ключові ознаки 
Вестфальської концепції безпеки (за Г. Кісін-
джером),  що базується на балансі сил, плюра-
лізмі позицій та праві національних держав 
на самобутність. На думку автора, історично 
Європа привчалася розцінювати власну бага-
тополярність як запоруку досягнення балансу 
сил, а Росія з Китаєм формували свою геополі-
тичну модель у процесі змагання за ресурси на 
великій території, з доволі умовно фіксовани-
ми межами. Наразі дві системи перебувають 
в умовах «рівноваги Неша».
Окрему увагу присвячено необхідності фор-

мування в Україні такої концепції безпеки, 
яка повинна враховувати дві визначені світо-
ві концепції та бути орієнтованою на захист 
інтересів нашої держави у конкуруючому біпо-
лярному світі.
Ключові слова: безпека, концепція безпеки, 

історія, Вестфальська система, Ординська 
система, рівновага Неша (Nash equilibrium),  
Росія, Європа, США.
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²ÌÏËÅÌÅÍÒÀÖ²ß ÍÎÐÌ ÑÒÀÌÁÓËÜÑÜÊÎ¯ 
ÊÎÍÂÅÍÖ²¯ Â ÊÎÍÒÅÊÑÒ² ÏÐÎÒÈÄ²¯ 

ÄÎÌÀØÍÜÎÌÓ ÍÀÑÈËÜÑÒÂÓ

У статті розглянуті положення Конвен-
ції Ради Європи про запобігання насильству 
стосовно жінок і домашньому насильству та 
боротьбу з цими явищами (Стамбульська кон-
венція). Зазначено, що домашнє насильство є 
комплексною проблемою, що зачіпає та пору-
шує цілу низку прав і свобод людини, зокрема, 
на життя, свободу недоторканність, жити 
вільно від принижуючого честь та гідність по-
водження тощо. Підкреслено, що в умовах пан-
демії COVID-19 домашнє насильство зростає, 
оскільки воно обумовлюється низкою обставин, 
зокрема, зростанням безробіття, психологіч-
ною депресією в суспільстві, тривожністю за 
майбутнє, конфліктністю в суспільстві. 
Наголошено на необхідності ратифікації 

Україною Стамбульської конвенції, що послугує 
внесенню комплексних змін у розробці ефек-
тивної політики запобіганню та протидії на-
сильству, особливо у частинах надання захисту 
жертвам домашнього насильства. 
Ключові слова: домашнє насильство, попе-

редження, захист, жертва, безпека, кривдник, 
конфлікт.
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про запобігання насильству стосовно жі-
нок і домашньому насильству та боротьбу з 
цими явищами (Стамбульська конвенція). 
Цей комплексний міжнародний акт, спря-
мований на захист, запобігання, судову від-
повідальність і вироблення стратегії у сфері 
протидії насильству стосовно жінок та до-
машньому насильству [1]. Нині необхід-
но ратифікувати Стамбульську конвенцію 
Верховною Радою України, що дасть мож-
ливість впровадити положення Конвенції в 
національне законодавство. 

Стан дослідження
Питання удосконалення національного 

законодавства про протидію домашньому 
насильству, у т.ч. і використання міжнарод-
ного досвіду та залучення норм міжнарод-
но-правових актів з протидії домашньому 
насильству вже розглядалися в наукових 
працях О.М. Бандурки, І.О. Бандурки, 
А.Б. Благої, П.О. Головка, К.Л. Левченко, 
О.М. Литвинова, В.В. Муранової, Т.М. Ма-
линовської та інших. Але питання імпланта-
ції норм Стамбульської конвенції в україн-
ське законодавство спеціально не розгляда-
лися. 

Мета і завдання статті полягають в 
тому, щоб охарактеризувати основні поло-
ження Конвенції Ради Європи про запобі-
гання насильству стосовно жінок і домаш-
ньому насильству та боротьбу з цими яви-
щами (Стамбульська конвенція).

Вступ
Українське законодавство, орієнтуючись 

на міжнародні стандарти в області правово-
го статусу людини, віддає пріоритет правам 
особистості та створює нові механізми їх за-
хисту. 
Урядом України 7 листопада 2011 року 

було підписано Конвенцію Ради Європи 
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Виклад основного матеріалу
Виходячи із цілей та змісту Конвенції, 

можна стверджувати, що вона побудована 
навколо забезпечення безпеки та підтрим-
ки жертв домашнього насильства. Важли-
вим положенням у цьому аспекті є ст. 5, 
що встановлює принцип «належної тур-
боти» держави у ситуації домашнього на-
сильства та насильства щодо жінок, який 
вперше на рівні міжнародного права був 
закладений у Загальній рекомендації--
№ 19 Комітету ООН з ліквідації дискримі-
нації щодо жінок. Відповідно до ст. 5 кра-
їни-підписанти Конвенції зобов’язуються 
вживати всіх необхідних законодавчих та 
інших заходів для того, щоб з «належною 
турботою» попереджати, розслідувати, 
карати та забезпечувати компенсацією за 
акти насильства, що вчинені у приватній 
сфері. Це означає, що кожна держава, що 
ратифікує Конвенцію, має зобов’язання ді-
яти на випередження проблем, тобто вжи-
вати всіх відповідних заходів по захисту 
прав людини та недопущення домашнього 
насильства. 
З метою уніфікації національного за-

конодавства у 2017 році Верховною Радою 
України до Кримінального кодексу України 
було внесено зміни, а саме було доповнено, 
зокрема, і ст. 126-1, яка передбачає кримі-
нальне покарання за домашнє насильство, 
тобто умисне систематичне вчинення фі-
зичного, психологічного або економічного 
насильства щодо подружжя чи колишнього 
подружжя або іншої особи, з якою винний 
перебуває (перебував) у сімейних або близь-
ких відносинах, що призводить до фізич-
них або психологічних страждань, розладів 
здоров’я, втрати працездатності, емоційної 
залежності або погіршення якості життя 
потерпілої особи. Також було встановлено 
кримінальну відповідальність за примушу-
вання до аборту та стерилізації без добро-
вільної згоди потерпілої особи, примушу-
вання до шлюбу, невиконання обмежуваль-
них заходів, обмежувальних приписів або 
непроходження програми для кривдників. 
Кримінальний кодекс України був доповне-
ний розділом про обмежувальні заходи, що 
застосовуються до осіб, які вчинили домаш-
нє насильство [2].

Запроваджені новели кримінального за-
конодавства України значною мірою врахо-
вують відповідні вимоги Стамбульської кон-
венції і є, безумовно, позитивними у сфері 
протидії домашньому насильству та насиль-
ству за ознакою статі. Разом з тим, окрім ви-
моги криміналізації всіх видів домашнього 
насильства, міжнародні стандарти вказують 
на необхідність встановлення ефективних 
та значущих санкцій для кривдників, захис-
ту та виявлення жертв домашнього насиль-
ства. 
В умовах пандемії COVID-19 самоізоля-

ції та відсутності соціальної взаємодії рівень 
випадків домашнього насильства зростає 
тривожними темпами. Протягом першої по-
ловини 2020 року до поліції надійшла 101 
тисяча викликів через домашнє насильство. 
Це на 40% більше у порівнянні з минулим 
роком [3]. За даними ГО «Ла Страда-Укра-
їна» за місяць карантину (12 березня – 12 
квітня 2020) на національну «гарячу» лінію 
з попередження домашнього насильства, 
торгівлі людьми та гендерної дискриміна-
ції надійшло 2 051 звернення стосовно до-
машнього насильства. За лютий 2019 року 
надійшло 1 273 звернення [4].
Наведені вище показники свідчать про 

те, що сучасний державний механізм та 
державна політика боротьби з домашнім 
насильством потребують оптимізації і по-
дальшого удосконалення, у тому числі і на 
законодавчому рівні. 
Загальні внутрішні та зовнішні чинники, 

що впливають сьогодні на прояви домаш-
нього насильства, пов’язані, у першу чергу, 
з економічною ситуацією та матеріальним 
становищем кожної окремої сім’ї; психіч-
ними особливостями та особливостями ви-
ховання осіб, які скоюють насильницькі дії; 
недостатньою поінформованістю населення 
щодо виявлення випадків домашнього на-
сильства та методів боротьби з насильством 
з боку держави і недержавних організацій; 
неефективним станом роботи державних 
органів у сфері попередження домашнього 
насильства [5, c.17].
Особлива небезпека домашнього на-

сильства полягає у тому, що від нього страж-
дають найменш захищені категорії верстви 
населення, діти, люди похилого віку, особи 
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з обмеженими фізичними можливостями, 
які є залежними від інших членів сім’ї і не 
в змозі самостійно захистити себе. Сьогодні в 
Україні не існує механізму щодо виявлення та 
попередження сімей, у яких вчиняється на-
сильство, робота з особами, які потерпають 
від насильства, проводиться лише у разі їх 
особистого звернення по допомогу [6, c.50].-
Профілактика є ключовим елементом комп-
лексу координаційних та стратегічних за-
ходів, які здійснюються державою з метою 
припинення насилля, а система допомоги 
має бути спрощеною та максимально до-
ступною для потенційних жертв чи тих, 
хто вже постраждав від насилля. Тому на-
гальною є потреба запровадження такого 
механізму, який би забезпечував раннє ви-
явлення сімей, у яких діти чи особи похи-
лого віку, інваліди потерпають від насилля. 
Крім цього, необхідно звернути увагу та те, 
що на сьогодні в Україні не ведеться окре-
мої статистики щодо осіб похилого віку, які 
постраждали від домашнього насильства, у 
статистичних звітностях зазначається лише 
загальна кількість вчинених злочинів до 
осіб похилого віку (пенсіонерів), проте за 
чинним законодавством України пенсіоне-
рами також вважають осіб, які не досягли: 
чоловіки – 60 років, жінки – 55 років, але ма-
ють право на різні державні пенсії (напри-
клад, військовослужбовці). Разом з тим, ста-
тистичні відомості про конкретних жертв 
домашнього насильства та винних у його 
вчиненні мають велике значення не лише 
для інформування відповідальних структур 
і громадян про серйозність цієї проблеми, 
а також можуть заохочувати потерпілих чи 
свідків повідомляти про випадки насильства 
[7,с.82]. Сьогодні все більш очевидним стає 
той факт, що проблема сімейного неблаго-
получчя в цілому і насильства, зокрема, ви-
магає вирішення комплексу завдань, спря-
мованих на розвиток практичних заходів 
щодо запобігання домашнього насильства 
та реабілітації постраждалих. 
У фаховому середовищі точаться обґрун-

товані дискусії з питань чи вимагає Стам-
бульська конвенція буквального відтворен-
ня запропонованих нею формулювань від-
повідних складів злочинів у національних 
кримінальних законодавствах. Вочевидь, 

відповідь на це питання не є однозначною, 
оскільки міжнародні конвенції з прав лю-
дини зазвичай не дають прямих «вказівок» 
державі щодо конкретних формулювань 
законів, а вказують, швидше, на результат, 
який має бути досягнутий. У той же час 
Стамбульська конвенція як така є результа-
том багаторічних напрацювань міжнарод-
но-визнаних експертів. Кожна викладена в 
ній норма є втіленням кращого досвіду нор-
мативного регулювання протидії домаш-
ньому і ґендерно зумовленому насильству та 
боротьби з цими явищами, який продемон-
стрував свою практичну ефективність. Це 
міркування видається достатнім аргумен-
том на користь запозичення формулювань, 
що пропонує Конвенція, до національного 
законодавства і (або) тлумачення його поло-
жень з урахувань цілей, принципів та вимог 
Конвенції [5, с.15-16]. 
Законодавство України містить достат-

ньо широкий перелік нормативно-правових 
актів, спрямованих на протидію домашньо-
му насиллю. Однак якість цих нормативно-
правових актів не завжди відповідає реаль-
ним потребам.
Найбільшою проблемою є раннє вияв-

лення сімей, які страждають від насилля та 
надання допомоги потерпілим, організація 
роботи з кривдниками – особами, які вчи-
няють домашнє насильство. Через слабкий 
інституційний механізм та слабку взаємо-
дію органів та установ, на які покладаються 
завдання із реалізації державної політики 
щодо попередження насильства, виникають 
проблеми із ефективністю діяльності в цій 
сфері і зокрема захисту жертв насилля. 
Важливим кроком вдосконалення наці-

онального законодавства стане ратифікація 
Верховною Радою України Конвенції Ради 
Європи про запобігання насильству стосовно 
жінок і домашньому насильству та боротьбу 
з цими явищами (Стамбульська конвенція), 
що послугує внесенню комплексних змін У 
розробці ефективної політики запобіганню 
та протидії насильству особливо у частинах 
надання захисту жертвам домашнього на-
сильства. У ЦЬому випадку мова йде не тіль-
ки про внесення змін до законодавства, а й 
розроблення системи впровадження відпо-
відних програм навчання фахівців, програм 
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освіти населення, спрямованих на усвідом-
лення базових принципів, зокрема, на жит-
тя, свободу, недоторканність, права людини 
жити вільно від принижуючого честь та гід-
ність поводження тощо. 
Конвенція орієнтована не тільки на бо-

ротьбу з проявами насильства, а й значною 
мірою – на запобігання насильству, його 
профілактику, зокрема, через інструменти 
інформування та освіти населення, спеці-
альної підготовки фахівців (суддів, медично-
го персоналу, психологів та ін.), що у профе-
сійній діяльності мають справу з випадками 
насильства, заохочення самостійності жінок, 
зміну насильницької манери поведінки че-
рез розробку та запровадження програм 
із запобігання домашньому насильству та 
комплексної допомоги службам, що працю-
ють з кривдниками, які вчинили домашнє 
насильство.

Висновок
Інтеграція до Європейського Союзу є 

одним із пріоритетних напрямків зовніш-
ньої політики України. Україна поступово 
адаптує своє законодавство до стандартів 
ЄС, робить спроби здійснювати необхід-
ні політичні й економічні реформи, вести 
відповідну соціальну та екологічну по-
літику. Пріоритетне місце займає захист 
прав та свобод людини та відповідальність 
держави за здійснення ефективної полі-
тики запобіганню та протидії насильству, 
а також за допомогу тим, хто її потребує. 
Конвенція Ради Європи про запобігання 
насильству стосовно жінок і домашньому 
насильству та боротьбу з цими явищами 
(Стамбульська конвенція) втілює головні 
принципи: захист постраждалих та пока-
рання кривдників. 
Ратифікація Україною Конвенції Ради 

Європи про запобігання насильству стосов-
но жінок і домашньому насильству та бо-
ротьбу з цими явищами (Стамбульська кон-
венція), якою врегульовано правове поле 
для надання допомоги особам, які постраж-
дали від домашнього насильства надасть 
можливість запровадити систему комплек-
сного вирішення проблеми, яка вочевидь 
існує в нашому суспільстві.
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IMPLEMENTATION OF THE 
ISTANBUL CONVENTION’S STANDARDS 

IN THE CONTEXT OF COMBATING 
DOMESTIC VIOLENCE

The authors of the article have presented 
the principles of the Council of Europe Con-
vention on Preventing and Combating Violence 
against Women and Domestic Violence (Istan-
bul Convention). It has been emphasized that 
domestic violence is a complex problem that 
affects and violates a number of human rights 
and freedoms, including life, liberty, inviolabil-
ity, living freely from degrading treatment and 
dignity, etc. The authors have emphasized that 
Ukraine has to ratify the Istanbul Convention, 
which serves to make comprehensive changes 
in developing effective policies to prevent and 
combat violence, especially in terms of provid-
ing protection to victims of domestic violence.

Key words: domestic violence, prevention, 
protection, a victim, security, an abuser, confl ict.
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ÊÎÌÓÍ²ÊÀÖ²ÉÍÈÕ ÏËÀÒÔÎÐÌ Ï²Ä ×ÀÑ 

ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍß: ÄÎÑÂ²Ä 
ÎÊÐÅÌÈÕ ÄÅÐÆÀÂ

У статті здійснено аналіз тлумачен-
ня та практики застосування такої сучас-
ної технології, як режим відеоконференції 
(відеоконференцзв’язок) у кримінальному про-
цесі. Наведено приклади закріплення можли-
вості використання, окрім таких технологій, 
здійснення дистанційного провадження, його 
законних підстав та особливостей правової 
регламентації в процесуальному законодав-
стві окремих держав, а також аргументована 
актуальність цього питання в умовах каран-
тину, введеного в дію з метою запобігання по-
ширенню інфекції COVID-19. 
Ключові слова: відеоконференція, 

відеоконференцзв’язок, дистанційне прова-
дження, дистанційний допит, процесуальні 
дії в режимі відеоконференції на період дії ка-
рантину. 
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ми для нього умовами життя – під час пан-
демії та введення в дію карантинних обме-
жень, що запобігали б поширенню корона-
вірусної хвороби (COVID-19). Окрім пере-
ходу до доволі незвичного для всіх способу 
комунікації, необхідно було вжити можли-
вих заходів для забезпечення повноцінного 
функціонування сфер життєдіяльності дер-
жави та суспільства. Це питання особливо 
гостро постало стосовно правової регламен-
тації здійснення судового провадження та 
реалізації відповідних процесуальних дій, у 
тому числі слідчих (розшукових) дій, судово-
го розгляду. 

Стан дослідження
До окремих аспектів проблематики за-

стосування інформаційних, телекомуніка-
ційних технологій, відеозаписувальних тех-
нічних засобів у своїх працях зверталися 
вчені: Г. К. Авдєєва, К. О. Архіпова, Е. К. Ан-
тонович, О. В. Баулін, В. В. Білоус, В. В. Бі-
рюкові, О. Г. Волеводза, В. О. Голубєв, 
Д. В. Дабіжі, М. В. Карчевський, П. О. Лит-
вишко, Є. Д. Лук’янчиков, Т. В. Михальчук, 
А. В. Молдован, Ю. Ю. Орлов, М. І. Пашков-
ський, М. А. Погорецький, А. С. Рибченко, 
І. В. Рогатюк, В. М. Трофименко, А. С. Си-
зоненко, А. В. Столітній, О. С. Старень-
кий, М. І. Смирнов, В. Г. Уваров, Д. М. Це-

Постановка проблеми
У сучасних умовах, коли технології пе-

ребувають на постійному етапі змін та вдо-
сконалення, для людей створюються нові, 
покращені способи комунікації, що по-
легшують уже звичний зв’язок за допо-
могою тих чи інших новітніх платформ, 
технологій (Microsoft Teams, Zoom Video 
Communications та інші). Особливо актуаль-
ною ця тема стала для всього суспільства, 
коли воно зіштовхнулося з абсолютно нови-
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хан, І. В. Черниченко, С. С. Чернявський, 
Н. В. Шульга та інші. 

Метою статті є дослідження питання 
застосування формату відеоконференції у 
законодавствах окремих держав на різних 
етапах кримінального провадження, а та-
кож проблематика здійснення дистанцій-
ного провадження як під час карантинних 
обмежень, так і в звичайних умовах.

Виклад основних положень
У вітчизняному кримінальному процесу-

альному законодавстві, а також законодав-
ствах іноземних держав, передбачена мож-
ливість прийняття рішення про проведення 
окремих слідчих інших процесуaльних дій у 
режимі відеоконференції, якщо на етапах 
досудового розслідування чи судового роз-
гляду, безпосередня участь особи унемож-
ливлюється через ряд об’єктивних причин.
Використання такої технології, як ві-

деоконференція, що в деяких державах за-
стосовується доволі активно, є, відповідно, 
новітнім вирішенням актуальних проблем, 
сприяє забезпеченню перманентного досту-
пу до правосуддя, комфортності online пере-
бування, дозволяє сторонам брати участь у 
судовому процесі, який буде максимально 
наближений до звичних слухань у суді.
У багатьох державних і комер-

ційних організаціях застосування 
відеоконференцзв’язку приносить значні 
результати і максимальну ефективність, а 
саме: 

1) знижує час на переїзди та пов’язані з 
ними витрати; 

2) пришвидшує процеси ухвалення рі-
шень в надзвичайних ситуаціях; 

3) скорочує час розгляду справ у судах 
загальної юрисдикції; 

4) збільшує продуктивність праці; 
5) вирішує кадрові питання та соціаль-

но-економічні ситуації; 
6) дає можливість ухвалювати більш об-

ґрунтовані рішення за рахунок залучення за 
необхідності додаткових експертів тощо [1]. 
Практика дистанційного допиту є яви-

щем поширеним та таким, що активно за-
стосовується у кримінальних провадженнях 
державах світу. Свідок, у тому числі очеви-

дець події, може тимчасово або на постійній 
основі покинути населений пункт, у яко-
му відбувається досудове розслідування, 
у зв’язку з тривалим відрядженням, 
відпусткою, переїздом і т.д. Виклик таких 
учасників кримінального судочинства для 
проведення допиту вимагає фінансових 
витрат і додаткового часу, що не може не 
позначатися негативно на ефективності 
розслідування [2].
Детально варто розглянути окремі ас-

пекти правової регламентації дистанційно-
го кримінального провадження в окремих 
процесуальних законодавствах.
Так, законодавство Естонії передбачає 

можливість дистанційного допиту за допо-
мого технічних засобів, у результаті чого 
показання допитуваної особи безпосеред-
ньо «видно і чути» в прямій трансляції, а 
також дистанційний допит можливо здій-
снювати опосередком комунікативних за-
собів зв’язку. Зазначається, що допит у цьо-
му форматі можливий, якщо безпосередня 
присутність особи ускладнюється або потяг-
не за собою надмірні витрати, а також якщо 
такий допит необхідний для захисту допи-
туваної особи [3].
Стаття 287 КПК Естонії містить поло-

ження про те, що свідок, який виступає під 
умовним іменем, повинен допитуватись по 
телефону, а питання такому свідкові став-
ляться через суддю. Суд може за клопотан-
ням сторони або за власною ініціативою, 
прийняти ухвалу провести дистанційний 
допит або використовувати заслін (перего-
родку), що приховує свідка від обвинуваче-
ного. 
За наявності підстав, що передбачені у 

ст.69 КПК Естонії, допускається клопотати 
про проведення дистанційного допиту осо-
би, яка перебуває в іноземній державі. У 
такому клопотанні зазначаються причина 
проведення дистанційного допиту, ім’я та 
прізвище допитуваного і його процесуаль-
ний статус, а також посаду, ім’я та прізвище 
особи, яка проводить допит [3].
У разі подачі клопотання про проведен-

ня аудіовізуального дистанційного допиту 
клопотання повинно містити підтверджен-
ня згоди допитуваного підозрюваного або 
обвинуваченого на проведення свого дис-
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танційного допиту, у випадку подачі клопо-
тання про проведення дистанційного допи-
ту по телефону клопотання повинно містити 
підтвердження згоди допитуваного свідка 
або експерта на проведення свого дистанцій-
ного допиту. Дистанційний допит підозрю-
ваного і обвинуваченого по телефону не до-
пускається (ч.4 ст.468 КПК Естонії).
Про точний порядок дистанційного до-

питу особи, а також про необхідні для захис-
ту допитуваної особи заходи домовляються 
між собою компетентні установи запитуючої 
та виконуючої держав (ч.3 ст.489-41 КПК 
Естонії).
Керує допитом представник компетент-

ного органу запитуючої держави відповід-
но до процесуального закону своєї держави. 
При виклику на дистанційний допит слід 
керуватися процесуальним законом викону-
ючої держави. Допитуваний може відмови-
тися від дачі показань також на підставі про-
цесуального закону виконуючої держави.
Компетентний орган виконуючої держа-

ви, що організовує дистанційний допит: 
1) призначає і повідомляє час проведен-

ня дистанційного допиту; 
2) забезпечує виклик допитуваного і 

його явку на допит; 
3) несе відповідальність за встановлення 

особистості допитуваного; 
4) несе відповідальність за виконання за-

конів своєї держави; 
5) у разі необхідності забезпечує участь 

перекладача.
Запис дистанційного допиту веде ком-

петентний орган запитуючої держави, але 
додатковий запис може також вести і компе-
тентний правовий орган виконуючої держа-
ви, а протокол аудіовізуального дистанцій-
ного допиту складає компетентний право-
вий орган виконуючої держави, а протокол 
дистанційного допиту, проведеного по теле-
фону, складає компетентний орган запитую-
чої держави [3].
Відповідно до ч.9 ст.468 КПК Естонії, у 

протокол дистанційного допиту вносяться 
такі відомості: 

1) час і місце проведення дистанційного 
допиту; 

2) форма дистанційного допиту і назви 
використаних технічних засобів; 

3) посилання на клопотання про допо-
могу, що стала підставою для проведення 
дистанційного допиту; 

4) імена представників компетентних 
юридичних установ запитуючої та виконую-
чої держав, які брали участь у дистанційно-
му допиті; 

5) процесуальний статус допитуваної осо-
би, її ім’я і прізвище, особистий код, а при 
відсутності останнього - дата народження, 
місце проживання або перебування і адре-
су, а також номер засобу зв’язку або адресу 
електронної пошти; 

6) відмітка про роз’яснення допитувано-
му його прав; 

7) підтвердження допитуваного про те, 
що він попереджений про відповідальність 
за відмову від дачі показань або за дачу заві-
домо неправдивих свідчень або про прине-
сення ним присяги, що стосується свідчень, 
якщо такий обов’язок передбачається про-
цесуальним законом.
Свідка і експерта до дистанційного до-

питу повідомляють про право на відмову 
від дачі показань, яке у них є відповідно до 
права виконуючої або запитуючої держави. 
Якщо особа, яка допитується, зобов’язана 
давати показання, але вона відмовляється 
від дачі свідчень або дає неправдиві свідчен-
ня, то виконуюча держава виходить з влас-
них процесуальних норм (ч.5 ст.469-41 КПК 
Естонії). 
Клопотання про депонування показань 

суди Естонії розглядають протягом п’яти 
днів після отримання клопотання (КПК 
Республіки Казахстан передбачає 24 години 
з моменту отримання такого клопотання) і 
при задоволенні клопотання призначає при 
першій же можливості час допиту, про що 
негайно доводить до відома прокуратуру і 
захисника [3].
Для допиту у судді викликаються про-

курор, захисник, підозрюваний і свідок. За 
клопотанням свідка або прокуратури підо-
зрюваний не викликається на допит, якщо пе-
ребування підозрюваного на допиті загрожує 
безпеці свідка. Виклик особи на депонуван-
ня показань організує той учасник процесу, 
який клопоче про допит (це також передба-
чає і КПК Республіки Казахстан). 
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Важливо також зазначити, що неяв-
ка підозрюваного, який одержав повістку, 
не перешкоджає допиту, допит не прово-
диться, якщо прокурор або захисник, котрі 
отримали повістку, не з’являться з поважної 
причини і про це попередньо сповістять суд. 
Якщо на допит не з’явиться учасник проце-
су, який клопотав про допит, або якщо він 
не доставить до судді особу, про допит якої 
клопоче, то допит у судді попереднього слід-
ства не проводиться [3].
Забезпечення технічними засобами не-

обхідне і для такої процесуальної дії, як де-
понування свідчень. 
Депонування показань свідка полягає в 

закріпленні свідчень у тому випадку, коли 
є підстави вважати, що його допит у більш 
пізній термін у ході досудового проваджен-
ня чи судового слідства може виявитися не-
можливим через об’єктивні причини. Але 
визнавати цей вид допиту дистанційним не 
можна, оскільки допитувач і допитуваний 
знаходяться в одному приміщенні. Об’єднує 
ці два види допиту лише спосіб фіксації по-
казань [2].
У КПК Естонії регламентація депону-

вання свідчень міститься у статті 69-1, де 
вказано, що прокуратура, обвинувачений 
або захисник може клопотати про те, щоб 
особа, яка є свідком у кримінальному прова-
дженні, була допитана у судді попереднього 
слідства, якщо предметом кримінального 
провадження є умисний злочин, за яке пе-
редбачено покарання у вигляді ув’язнення 
на строк не менше трьох років.
Суд задовольняє клопотання, якщо є об-

ставини, що дозволяють зробити висновок 
про те, що пізніший допит свідка при судо-
вому розгляді кримінальної справи може 
виявитися неможливим, або на свідка може 
бути надано вплив для дачі неправдивих 
свідчень. Незадоволення такого клопотан-
ня суд оформляє мотивованою постановою, 
яке підлягає оскарженню [3]. 
У КПК Республіки Молдова осо-

бливу увагу приділено використанню 
телеконференцзв’язку для дистанційного 
допиту з метою забезпечення безпеки 
свідка. Передбачено право свідка бути 
проінформованим про можливість допиту 

за допомогою телеконференції зі зміною 
зовнішності і голосу (п. 5 ч. 12 ст. 90) [4].
Окрім цього, відповідно до ст.110 КПК 

Республіки Молдова, якщо є вагомі підстави 
вважати, що життя, недоторканність або 
свобода свідка, його близького родича зна-
ходяться в небезпеці у зв’язку з наданими 
їм показаннями у справі про тяжкий, осо-
бливо тяжкий або надзвичайно тяжкий 
злочин, і якщо є відповідні технічні засо-
би, суддя може допустити, щоб цей свідок 
допитувався не за місцем розташування 
органу кримінального переслідування або 
в залі судового засідання, а за допомогою 
відповідних технічних засобів.
Допит свідка в таких умовах прово-

диться на підставі ухвали судді, за власною 
ініціативою або за обґрунтованим клопо-
танням прокурора, адвоката, відповідного 
свідка чи іншої заінтересованої особи. Допи-
туваному свідкові дозволяється повідомити 
іншу, ніж це є насправді, інформацію про 
свою особу, а справжня інформація вно-
ситься в окремий протокол і зберігається в 
судовій інстанції в запечатаному конверті з 
дотриманням суворої секретності [4].
Згідно з ч.5 ст.110 КПК Республіки 

Молдова, свідок може бути допитаний за 
допомогою закритої телеконференції з та-
кою зміною зовнішності і голосу, щоб його 
неможливо було впізнати. Обвинуваче-
ному, підсудному, їх захисникам, а також 
потерпілому забезпечується можливість 
задавати питання свідкові, допитуваному. 
Показання свідка, допитуваного відповідно 
до положень цієї статті, записуються за до-
помогою технічних засобів відеозапису і 
повністю вносяться в протокол.
Дещо схоже положення міститься та-

кож у КПК Республіки Білорусь, а саме ч.11 
ст. 224/1, де регламентовано, що у випадку 
застосування до особи, яка бере участь у 
слідчих діях, що відбуваються за допомо-
гою відеоконференцзв’язку, заходів із забез-
печення безпеки, така особа може бути до-
питаною чи з її участю можуть проводитись 
очна ставка або впізнання за допомогою від-
повідних змін зовнішності (або) голосу, за 
яких її неможливо було б впізнати.
У КПК Республіки Білорусь мож-

ливість використання системи 
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відеоконференцзв’язку передбачена не 
лише для допиту, а й для очної ставки та 
пред’явлення для впізнання. Таке положен-
ня міститься у ст.224/1, що також зазначає 
наступне: допит потерпілого, свідка, очна 
ставка або пред’явлення для впізнання осіб 
та (або) об’єктів за участю потерпілого або 
свідка, можуть бути проведені дистанційно 
в таких випадках: неможливості прибуття 
учасника процесу для здійснення слідчої дії 
за станом здоров’я або з інших поважних 
причин; необхідності забезпечення безпеки 
учасників кримінального процесу та інших 
осіб; якщо потерпілий або свідок є неповно-
літніми [5].
Відповідно до ч.9 ст.210 КПК Республіки 

Казахстан, за рішенням особи, яка здійснює 
досудове розслідування, а також на прохан-
ня підозрюваного, обвинуваченого, свідка 
або потерпілого, під час допиту можуть бути 
застосовані звуко- та відеозапис, про що до-
питуваний повідомляється напередодні. 
Окрім цього, акцентується увага на тому, 

що аудіо- та відеозаписи повинні відобража-
ти весь хід допиту і містити повністю свід-
чення допитуваних осіб, а запис частини до-
питу та повторення спеціально для запису 
свідчень, даних під час того ж допиту, не до-
пускаються (таке ж положення міститься в 
ч.3 ст.219 КПК Республіки Білорусь). Після 
закінчення допиту звуко- та відеозапис по-
вністю відтворюються для допитуваного та 
його заявою, опосередком якої засвідчуєть-
ся їх правильність [6].
Варто також зазначити, що, згідно з ч.5 

ст.210 КПК Республіки Казахстан, якщо по-
казання пов’язані з цифровими даними або 
іншими відомостями, які важко утримати в 
пам’яті, допитуваний має право користува-
тися документами і записами в письмовій чи 
будь-якій іншій формі, які за клопотанням 
або за згодою допитуваної особи, можуть 
бути долучені до протоколу. 
У коментарі до даної статті вказано, що 

для реалізації такого права не вимагається 
дозвіл особи, яка проводить допит. За кло-
потанням допитуваної особи документи і за-
писи особа, яка проводить допит, має право 
додати до протоколу допиту в разі, якщо 
вони мають значення у справі, а для залу-
чення їх до протоколу з ініціативи особи, 

яка проводить допит, необхідна згода допи-
туваної особи. У випадку, якщо така згода 
не отримана, особа, яка проводить допит, 
має право винести постанову про їх виїмку 
і приєднання до справи [7].
Проведення допиту за допомогою 

відеозв’язку регламентується статтею 213 
КПК Республіки Казахстан, де вказано, що 
допит потерпілого, свідка може бути прове-
дений з використанням науково-технічних 
засобів у режимі відеозв’язку у випадках: 
1) неможливості безпосереднього прибут-
тя особи до органу, що веде кримінальний 
процес, за місцем розслідування (розгляду) 
кримінальної справи за станом здоров’я або 
з інших поважних причин; 2) необхідності 
забезпечення безпеки особи; 3) проведення 
допиту малолітнього або неповнолітнього 
свідка, потерпілого; 4) необхідності забез-
печення дотримання строків досудового 
розслідування, судового розгляду справи;-
5) наявності причин, що дають підстави вва-
жати, що допит буде ускладнюватись або 
пов’язаний із зайвими витратами.
Рішення про здійснення дистанційного 

допиту приймається особою, яка здійснює 
розслідування справи, за власною ініціати-
вою або за клопотанням сторони чи інших 
учасників кримінального процесу, або за 
вказівкою прокурора. Використання при 
дистанційному допиті науково-технічних 
засобів і технологій повинно забезпечувати 
належну якість зображення і звуку, а також 
інформаційну безпеку. З метою забезпечен-
ня безпеки особа, за її клопотанням, може 
бути допитаною в режимі відеозв’язку зі змі-
ною зовнішності і голосу, що унеможливить 
її впізнання (ч.4 ст.213 КПК Республіки Ка-
захстан).
У протоколі дистанційного допиту за-

значаються відомості про науково-технічні 
засоби відеозапису, за допомогою яких про-
водиться слідча дія. Вимога щодо внесення 
в протокол доповнення і уточнення допи-
туваною особою підлягає обов’язковому ви-
конанню, а протокол після його підписання 
направляється особі, яка здійснює розсліду-
вання справи [6].
Можливість дистанційного проваджен-

ня передбачена і для розгляду справ у суді 
апеляційної інстанції, зокрема, в ч.2 ст.428 
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КПК Республіки Казахстан вказано, що 
у випадку надходження від засудженого, 
що міститься під вартою, клопотання про 
участь у судовому засіданні апеляційної ін-
станції при розгляді скарги або клопотан-
ня прокурора, спрямованих на погіршення 
його становища, суд апеляційної інстанції 
видає ухвалу про розгляд справи з безпо-
середньою участю засудженого або з вико-
ристанням науково-технічних засобів, що 
дозволяють забезпечити дистанційну участь 
у провадженні такої особи. 
Також особа, яка перебуває під вартою, 

за допомогою забезпечення застосуван-
ня науково-технічних засобів може бра-
ти участь у судовому розгляді справ щодо 
клопотань про відновлення провадження 
у справі за нововиявленими обставинами в 
режимі відеозв’язку (ч.6 ст.106 КПК Респу-
бліки Казахстан) [7].
Глава 59 КПК Республіки Казахстан 

містить детальну правову регламента-
цію питання правової допомоги. У статті 
576 розглянуто аспекти виконання відпо-
відних процесуальних дій за допомогою 
відеозв’язку. За запитом компетентного 
органу іноземної держави процесуальні дії 
проводяться за місцем знаходження особи 
за допомогою відеозв’язку в наступних ви-
падках: 1) неможливості прибуття виклика-
них осіб до компетентного органу іноземної 
держави; 2) забезпечення безпеки осіб;-
3) інших підстав, передбачених міжнарод-
ним договором Республіки Казахстан (ч.1 ст. 
576 КПК Республіки Казахстан) [7]. 
Компетентний орган запитуючої сторо-

ни також повинен забезпечити участь пе-
рекладача під час проведення відеозв’язку. 
Протокол процесуальної дії і носії відеоін-
формації направляються до компетентного 
органу запитуючої сторони (ч.5 ст. 576 КПК 
Республіки Казахстан). 
Ст.217 КПК Республіки Казахстан міс-

тить досить широке обґрунтування необхід-
ності депонування свідчень, зокрема, зазна-
чається, що право клопотання про здійснен-
ня такої процесуальної дії мають не лише 
прокурор, обвинувачений та захисник, а й 
підозрюваний, слідчий та начальник орга-
ну дізнання в разі, якщо є підстави вважа-
ти, що пізніший їх допит у ході досудового 

розслідування або судового засідання може 
виявитися неможливим у силу об’єктивних 
причин (постійне проживання за межами 
Республіки Казахстан, виїзд за кордон, важ-
кий стан здоров’я, застосування заходів без-
пеки), а також з метою виключення наступ-
них допитів неповнолітніх свідків і потерпі-
лих для виключення випливу, що сприяти-
ме травмуванню їх психіки. До звернення 
особа, яка здійснює досудове розслідування, 
докладає матеріали кримінальної справи, 
що підтверджують необхідність депонуван-
ня показань потерпілого, свідка.
У звичну діяльність судів внесла свої ко-

рективи світова пандемія COVID-19, під час 
якої людство змушене пристосовуватись до 
нових реалій життя. Зміни не могли не тор-
кнутися і судової гілки влади, де були вжиті 
відповідні заходи для забезпечення доступу 
до правосуддя як незмінної складової прин-
ципу верховенства права поряд із заходами 
превентивного характеру. 
Верховний Суд Республіки Казахстан за-

кликав місцеві суди забезпечити неухильне 
дотримання Постанови для виключення 
ризиків зараження COVID-19 у будівлях 
судів і створення безпечних умов для відві-
дувачів, суддів і працівників. Рекомендо-
вано посилити санітарно-дезінфекційний 
режим, продовжити вимірювання темпера-
тури тіла відвідувачів, не допускати в при-
міщення судів осіб з ознаками, що не виклю-
чають COVID-19. 
Оскільки фізична присутність сторін 

на судових процесах збільшує ризик по-
ширення COVID-19, наполягалося на від-
даленому форматі роботи, який показав 
затребуваність і адекватність застосування 
IT-технологій при прийнятті важливих дер-
жавних рішень.
З огляду на напрацьований позитивний 

досвід, суди продовжують функціонувати в 
режимі онлайн, а проведення судових за-
сідань у кримінальних справах з фізичною 
присутністю сторін у будівлі суду допуска-
ється тільки у виняткових випадках. Скар-
ги, клопотання і інші документи рекоменду-
ється направляти за допомогою «Судового 
кабінету», а протоколи про адміністративні 
правопорушення та матеріали, що містяться 
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на паперових носіях, сканувати і відправля-
ти в електронному форматі [8]. 
Користувачі «Судового кабінету» – єди-

ного електронного вікна до доступу до всіх 
судових послуг – можуть з будь-якого гадже-
та, не виходячи з дому, направити в суд по-
над 90 видів електронних звернень. «Судо-
вий кабінет» дозволяє побачити реєстрацію 
звернення, його рух у суді (статус), отрима-
ти судовий акт і аудіо-, відеозапис засідан-
ня. Такий сервіс значно економить кошти 
з документообігу, але, перш за все, він дає 
можливість стороні брати участь в засіданні 
без виїзду в суд, незалежно від місця свого 
знаходження. Для цього йому достатньо 
звернутися із заявою у «Судовому кабінеті», 
який йому повідомить про час виходу на 
відеоконференцзв’язок з судом [9].
Судам доручено забезпечити швидкий 

розгляд справ, пов’язаних: з інтересами не-
визначеного кола осіб, а також соціально 
захищених категорій громадян, трудових 
колективів; з обмежувальними заходами 
(карантин); з порядком наказного та спро-
щеного провадження; з вимогами про стяг-
нення заробітної плати, аліментів, трудових 
та інших спорів за участю медичних праців-
ників [8]. 
Варто також зазначити, що доцільною 

була б імплементація у вітчизняне законо-
давство такого ж застосунку, як «Судовий 
кабінет», що успішно функціонує у Респу-
бліці Казахстан. Затвердження на законо-
давчому рівні легітимності такого інституту 
сприяло б ефективному здійсненню своїх 
повноважень органами судової влади, а та-
кож забезпечувало значну економію часу та 
фінансів для учасника процесу, який бажає 
подати звернення до суду.
Судові справи у Республіці Молдова та-

кож можуть відбуватися в режимі он-лайн, 
за допомогою електронної пошти відповід-
ної судової інстанції [10].
Суди Естонії надається перевага розгля-

ду судових справ при можливості в письмо-
вому вигляді. Якщо судову справу не можна 
відкласти, суд проводить засідання або іншу 
процесуальну дію за допомогою технічних 
засобів зв’язку. Якщо для певних процесу-
альних дій використання науково-техніч-
них засобів неможливе, суд ухвалює рішен-

ня про проведення засідання виходячи з 
умов конкретної справи [11].

Висновки
Практика використання науково-

технічних технологій у кримінальному про-
цесі не є новинкою вже протягом тривалого 
часу, тому їх застосування та закріплення на 
нормативному рівні свідчить про відповід-
ність норм законодавства сучасним реаліям. 
Застосування дистанційного судового про-
вадження, що регулюється кримінальними 
процесуальними кодексами багатьох дер-
жав світу, сприяє підвищенню якості право-
суддя, забезпеченню його доступності та ре-
алізації права на судовий захист, оптимізації 
строків розгляду справ та економії фінансів. 
На прикладах кримінального проце-

суального законодавства таких держав, як 
Естонія, Республіки Білорусь, Молдова та 
Казахстан, розглянуто основні аспекти пра-
вової регламентації дій, пов’язаних із вико-
ристанням технічних засобів для забезпе-
чення можливості вчинення певних проце-
суальних дій дистанційно. Особливої акту-
альності ця тема набула в сучасних умовах, 
під час застосування можливих способів для 
стримування поширення коронавірусної ін-
фекції COVID-19.
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SUMMARY 
The article analyzes the interpretation and 

practice of using such modern technology as video 
conferencing in criminal proceedings. Examples 
of the possibility of remote proceedings, its legal 
grounds and features of legal regulation in the 
procedural legislation of some countries are given. 
This issue is relevant in the context of quarantine 
imposed to prevent the spread of COVID-19 
infection. 

Ukrainian criminal procedural legislation, as 
well as the legislation of foreign countries, provides 
for the possibility of deciding on certain investigative 
or procedural actions by videoconference, if at the 
stages of pre-trial investigation or trial the direct 
participation of a person is impossible for a number 
of objective reasons.

Using video conferencing reduces travel 
time and associated costs; accelerates decision-
making processes in emergencies; reduces the 
time of consideration of cases in courts of general 
jurisdiction; increases labor productivity; makes it 
possible to make more substantiated decisions by 
involving additional experts if necessary, etc.

The main aspects of remote proceedings were 
considered on the examples of criminal procedure 
legislation of different countries, such as Estonia, 
the Republic of Belarus, Moldova and Kazakhstan.

Key words: videoconferencing, remote 
interrogation, remote proceedings, procedural 
actions in videoconferencing mode for the period 
of quarantine.
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В статье рассматриваются формы экс-
пертной профилактики: процессуальная и 
непроцессуальная. Процессуальная форма ре-
ализуется во время проведения экспертизы пово-
просам профилактического характера, исполь-
зования права эксперта на инициативу,участия 
эксперта в следственных действиях в качестве 
специалиста, осмотре места происшествия и 
следственном эксперименте. Непроцессуальная 
форма состоит в обобщении экспертной прак-
тики, проведении научных исследований пово-
просам экспертной профилактики, проведении 
разъяснительной работы и предоставлении 
практической помощи при реализации профи-
лактических мер.
Ключевые слова: преступность, профилак-

тика, эксперт, экспертиза, экспертная инициа-
тива, формы экспертной профилактики.
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У той же час, реформування право-
охоронної системи призводить до певно-
го ігнорування вищевказаного завдання 
суб’єктами протидії злочинності внаслідок 
недосконалості законодавства та «вимиван-
ня» професіоналів з лав правоохоронних 
органів. Тому актуальною на сьогодні по-
стає проблема залучення додаткових сил та 
засобів у протидії злочинності, у тому числі, 
шляхом використання спеціальних знань. 
Питанням експертної профілактики в 

цілому присвячені роботи таких науковців 
криміналістів, як І.А. Алієв, Р.С. Бєлкін, 
Ф.Е. Давудов,В.П. Колмаков, Ю.Г. Корухов, 
Ю.К. Орлов,Б.І. Пінхасов, І.Я. Фрідман, 
О.Р. Шляхов та ін., проте, враховуючи су-
часні зміни в кримінально-процесуальне за-
конодавство робіт, безпосередньо присвяче-
них дослідженню форм та способів фіксації 
експертної профілактики, останнім часом 
не публікувалося. Зазначене потребує окре-
мої уваги в питаннях дослідження змісту та 
форм кримінологічної діяльності експерт-
них установ у сучасних умовах.

Мета дослідження: дослідити особли-
вості кримінологічної діяльності експерт-
них установ, визначити її форми та зміст.

Завдання дослідження полягає в ана-
лізі чинного законодавства та сучасних по-
зицій науковців щодо форм експертної про-
філактики та способів її фіксації у сучасних 
умовах.

Постановка проблеми
Основним напрямком діяльності держави 

і суспільства у боротьбі зі злочинністю є вжит-
тя заходів щодо попередження ще не вчине-
ного, але можливого суспільно небезпечного 
прояву. Саме попереджувальна діяльність на-
дає можливість усунути всі можливі потенцій-
ні загрози та забезпечити дотримання прав та 
свобод громадян, інтереси суспільства та дер-
жави. Якраз на цьому безпосередньо акцен-
тує увагу і кримінальний закон, зазначаючи, 
що його основним завданням є правове забез-
печення охорони, а також запобігання кримі-
нальним правопорушенням.
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Основний текст
Протидія злочинності, будучи динаміч-

ною діяльністю, цілком логічно зумовлює 
необхідність звернення до основних поло-
жень правової доктрини щодо форм і мето-
дів її здійснення.
У кримінології під формами поперед-

жувальної діяльності розуміють науково об-
ґрунтовану систему найбільш доцільних за-
собів вирішення завдань профілактики зло-
чинів [1, с. 118]. 
У криміналістиці діяльність експерта 

традиційно поділяється на процесуальну 
та непроцесуальну форми [2, с. 12-13; 3, 
с. 26-28; 4, с. 79-83; 5, 97-99; 6, с. 192-195; 
7, 18-20]. Пов’язується це з тим, що більшу 
частину своїх повноважень судовий експерт 
реалізує через встановлений та закріплений 
у законодавстві процесуальний порядок. 
Основною формою взаємодії експерта зі 
слідчим та суддею є проведення відповідної 
експертизи, що полягає у з’ясуванні, на під-
ставі спеціальних знань, обставин, які мають 
значення для кримінального провадження 
(ст. 242 КПУ України). Порядок та підстави 
такого залучення врегульовані 243-244 КПК 
України. 
Дані експертиз використовуються в по-

передженні злочинів та інших правопору-
шень у межах криміналістичної і криміноло-
гічної профілактики для цілей кримінально-
го і цивільного процесів, з адміністративних 
і господарських справ тощо [8, с. 44]. Це ви-
кликано тим, що профілактична діяльність 
експертних установ пов’язується не лише 
зі сферою кримінально-правових відносин. 
Суспільна небезпечність притаманна як 
кримінальним, так іадміністративним та ци-
вільним правопорушенням, причому межа 
між ними у ряді випадків надто відносна: за 
одне і те ж правопорушення в один період 
законодавець передбачає кримінальну від-
повідальність, у другий – тільки адміністра-
тивну. При розгляді цивільних і адміністра-
тивних проваджень можуть бути встановле-
ні такі фактичні обставини (недоліки окре-
мих правил і інструкцій, дефекти виробів 
і матеріалів), які не є правопорушеннями, 
проте їх усунення дозволить попередити 
можливість настання аварії або нещасного 

випадку, вдосконалити визначену дільницю 
виробничої діяльності, отримати економіч-
ний ефект. В усіх цих випадках можуть бути 
використані у профілактичних цілях дані 
експертиз. У першу чергу, це стосується тих 
цивільних справ, за якими як докази фігу-
рують документи (банківські перекази, бух-
галтерські та нотаріальні документи тощо). 
За позовами про відшкодування шкоди, 
пов’язаної з порушенням техніки безпеки, 
дорожньо-транспортними пригодами і по-
шкодженнями майна призначаються судо-
во-хімічні, товарознавчі, автотехнічні й інші 
експертизи, з господарських справ – трасо-
логічні, при проведенні яких можуть бути 
встановлені обставини, що мають значення 
для попередження правопорушення [8, с. 
43].
Цивільним процесуальним та кримі-

нальним процесуальним законодавством 
також передбачений такий вид діяльності, як 
експертна ініціатива. Відповідно до ч. 4 ст. 69 
КПК України експерт має право викладати у 
висновку експертизи виявлені в ході її про-
ведення відомості, які мають значення для 
кримінального провадження і з приводу 
яких йому не були поставлені запитання, 
що означає можливість напряму рекомен-
дувати профілактичні заходи з запобігання 
окремим видам злочинних посягань з ура-
хуванням отриманих висновків експертизи.
Статтею 71 КПК України також перед-

бачений процесуальний порядок та випад-
ки залучення експерта спеціаліста у кримі-
нальному впровадженні, в тому числі під час 
огляду місця події (ст. 273 КПК України), 
інших слідчих діях, зокрема слідчому експе-
рименті (ст. 240 КПК України) або неглас-
них слідчих діях (ст. 246 КПК України).
Слід зазначити, що окремими науков-

цями висловлюється сумнів щодо процесу-
альної діяльності спеціаліста, вказуючи на її 
технічний характер [9, с. 125]. Однак як за-
значають автори монографії «Профілактика 
правопорушень (кримінологічні та екс-
пертнокриміналістичні аспекти)»: «…разом 
з тим залучення спеціаліста до проведення 
слідчих дій носить процесуальний харак-
тер, хоч і в цьому випадку його повідомлен-
ня щодо профілактики правопорушень (як і 
експерта) підлягають оцінці слідчого і суду, 
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які можуть з висловленими думками не по-
годжуватись. Але і в усіх цих випадках до-
казові факти, що породжуються, якщо ця 
діяльність здійснюється відповідно до про-
цесуального закону, оцінюються слідчим і 
судом» [8, с. 80-81].
Велике значення для всієї діяльності 

щодо попередження кримінальних та ін-
ших правопорушень мають непроцесуаль-
ні форми виявлення і застосування заходів 
до усунення умов, що сприяли їх скоєнню. 
Відповідно до покладених на них обов’язків 
експертні служби здійснюють аналітичну ді-
яльність, складають статистичну звітність, 
узагальнюють експертну практику [10]. 
Зокрема, відповідно до п. 1.6.2. Наказу МВС 
УкраїниN 390 від 10.09.2009 «Про затвер-
дження Інструкції з організації функціону-
вання криміналістичних обліків експерт-
ної служби МВС», створення експертними 
службами на відповідному рівні інформа-
ційно-довідкових колекцій призначено для 
використання об’єктів, уміщених до них, у 
тому числі, з метою узагальнення відомос-
тей про причини й умови вчинення злочи-
нів та інших правопорушень з метою запо-
бігання їм.
Про важливе значення узагальнень екс-

пертної практики наголошувалось у Наказі 
міністра юстиції СРСР № 11від 27 червня 
1985 року «Про підвищення ролі судово-
експертних закладів у профілактиці право-
порушень»: широке розповсюдження отри-
мала практика узагальнення експертних 
досліджень за окремими категоріями кримі-
нальних і цивільних справ у цілях виявлен-
ня найбільш типових причин і умов виник-
нення правопорушень і розробки мір щодо 
їх усунення. Узагальнення експертних до-
сліджень можуть проводитися за об’єктами 
досліджень, за окремими видами експертиз, 
виробничими та територіальними одиниця-
ми, відповідними категоріями проваджень – 
кримінальні, цивільні, адміністративні.
За результатами проведених узагаль-

нень підготовлюються повідомлення (ін-
формації) у правоохоронні органи, госпо-
дарським суб’єктам і службовим особам, 
від яких залежить прийняття мір щодо усу-
нення виявлених обставин. На жаль, слід 
констатувати недостатній рівень зазначеної 

форми профілактики у сучасних умовах. Як 
показує практика, в більшості експертних 
установах узагальнення практики не про-
водиться взагалі або нерегулярно [8, с. 85].
Проведення узагальнення, як правило, 

повинно пов’язуватися з науково-дослідною 
тематикою. Науково-дослідна робота, базу-
ючись як на експериментальних розробках, 
так і на узагальненнях експертної і слідчої 
та судової практики, направлена на вияв-
лення обставин, сприяючих чи полегшую-
чих здійснення і приховування злочинів, є 
непроцесуальною формою профілактичної 
діяльності. Організація науково-методич-
ного забезпечення судово-експертної ді-
яльності та організаційно-управлінські за-
сади діяльності державних спеціалізованих 
установ,що здійснюють судово-експертну 
діяльність, покладаються на міністерства та 
інші центральні органи виконавчої влади, 
до сфери управління яких вони належать 
(ст. 8 закону України «Про судову експер-
тизу»). Відповідно до ст. 4 Положення про 
Експертну службу Міністерства внутрішніх 
справ України, Експертна служба МВС здій-
снює організаційно-управлінське та науково-
методичне забезпечення судово-експертної 
діяльності, у тому числі розробляє методики 
проведення судових експертиз, стандарти, 
технічні регламенти, державні класифікато-
ри, методичні рекомендації, довідкові посіб-
ники, програмні продукти. За результатами 
та наслідками цих наукових досліджень мо-
жуть бути запропоновані різні рекомендації 
профілактичного характеру, в тому числі роз-
роблені спеціальні науково-технічні засоби, 
що запобігають доступу стороннім особам у 
сховище товарно-матеріальних цінностей, які 
фіксують їх перебування там, тощо [8, с. 88].
Непроцесуальними формами профілак-

тичної роботи є також надання науково-
практичної допомоги державним органам і 
громадським організаціям у виявленні об-
ставин, які сприяють) здійсненню злочинів, 
та інших правопорушень (шляхом надання 
консультацій і роз’яснень, читання лекцій, 
проведення виховних та роз’яснювальних 
бесід, інструктажів, участь у перевірках 
тощо), ознайомлення співробітників право-
охоронних органів з можливостями судових 
експертиз у виявленні цих обставин.
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Висновки
Таким чином, до процесуальної форми 

кримінологічної діяльності експертних уста-
нов належать: 

1) проведення експертизи із встановлен-
ня обставин, що сприяли скоєнню правопо-
рушення (проведення експертизи з питань 
профілактичного характеру);

2) встановлення обставин, що мають зна-
чення для попередження правопорушень 
за власною ініціативою експерта (викорис-
тання права експерта на ініціативу);

3) участь експерта у слідчих діях як спе-
ціаліста;

4) участь в огляді місця події та слідчому 
експерименті;

5) консультації спеціаліста щодо при-
пинення злочинів іноді можуть надаватися 
спеціалістом у процесі проведення опера-
тивно-розшукових заходів (наприклад, ре-
комендації щодо фотографування оператив-
ним шляхом безтоварних документів).
До непроцесуальної форми профілак-

тичної діяльності співробітників експерт-
них установ належить:

1) узагальнення експертної, судової й 
слідчої практики;

2) проведення наукових досліджень з 
питань експертної профілактики;

3) надання на основі спеціальних знань 
науково-практичної допомоги державним 
та громадським організаціям у виявленні 
обставин, що мають значення для профілак-
тики правопорушень;

4) надання практичної допомоги у здій-
сненні профілактичних заходів в органах 
нотаріату, соціальної допомоги населенню 
та підприємцям;

5) проведення роз’яснювальної робо-
ти (лекції, семінари, інструктажі тощо) для 
певних аудиторій або широких кіл громад-
ськості.
Слід констатувати, що експертна профі-

лактика пов’язана з усіма напрямами діяль-
ності експертних установ і може здійсню-
ватися в різноманітних формах, зокрема за 
конкретними експертизами, при узагаль-
неннях експертної практики, розробці на-
уково-дослідницької тематики, проведенні 
методичної роботи і правової пропаганди 
тощо.У зв’язку з цим не повинна виклика-

ти заперечень теза про можливість і зако-
номірність використання спеціальних піз-
нань співробітників експертних установ у 
профілактичній роботі щодо попередження 
злочинів та інших правопорушень. Форма 
такого використання спеціальних знань у 
кримінальному провадженні вже апробова-
на практикою, а в окремих випадках перед-
бачена законодавством у вигляді норматив-
но закріпленої системи правил застосування 
під час досудового розслідування та судово-
го розгляду спеціальних знань уповноваже-
них законом осіб.
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SUMMARY 
The article considers the forms of expert pre-

vention: procedural and non-procedural. Proce-
dural forms implemented during the examination 
on the preventive use of legal experts on the initia-
tive, participation of experts in the investigation as 
a specialist, inspection of the scene and investiga-
tors experiment. The importance and necessity of 
using the data obtained in the process of examina-
tions to prevent crimes and other offenses for the 
purposes of not only criminal but also civil proceed-
ings, administrative and commercial cases. These 
forms provides direct involvement of experts to pro-
ceedings under the relevant decision of the inquiry 
agency, investigator, prosecutor or court. Defi ned 
rights and duties of an expert in civil procedur-
al and criminal procedural law in respect of the 
implementation of prevention activities to prevent 
criminal offenses. Non-processual form of partici-
pation of experts in preventive activities consist of 
summarizing the expert practice, research on peer 
prevention, advocacy and practical assistance in 
the implementation of preventive measures.

The shortcomings of the legislative regulation 
of procedural and non-procedural forms of crimi-
nological activity of expert institutions are noted, 
in particular the low level of generalization of 
expert practice and development of recommenda-
tions to law enforcement bodies and other subjects 
of counteraction to crime on preventive activities. 
Proposals for improving the legislative mechanism 
of preventive activities of expert institutions have 
been developed.

Keywords: crime, prevention, expert, expertise, 
expert initiative, forms of expert prevention.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглядаються форми експертної 

профілактики: процесуальна і непроцесуальна. 
Процесуальна форма реалізується під час про-
ведення експертизи з питань профілактичного 
характеру, використання права експерта на 
ініціативу, участі експерта в слідчих діях як 
спеціаліста, огляді місця події і слідчому експе-
рименті. Встановлено важливість та необхід-
ність використання даних, отриманих у про-
цесі проведення експертиз для попередження 
злочинів та інших правопорушень як для цілей 
кримінального, так і цивільного процесів, з ад-
міністративних і господарських справ.Зазна-
чена форма передбачає безпосереднє залучення 
експерта до процесуальних дій на підставі відпо-
відного рішення органу дізнання, слідчого, про-
курора або суду. Визначено права та обов’язки 
експерта у цивільному процесуальному та кри-
мінально-процесуальному законодавстві сто-
совно здійснення профілактичної діяльності з 
попередження кримінальних правопорушень. 
Непроцесуальна форма участі експерта в профі-
лактичній діяльності складається з узагальнен-
ня експертної практики, проведення наукових 
досліджень з питань експертної профілактики, 
роз’яснювальної роботи та надання практич-
ної допомоги при реалізації профілактичних за-
ходів.
Зазначено недоліки законодавчої регламен-

тації процесуальної та непроцесуальної форм 
кримінологічної діяльності експертних уста-
нов, зокрема низький рівень узагальнення екс-
пертної практики та розроблення рекомендації 
правоохоронним органам та іншим суб’єктам 
протидії злочинності з питань профілактичної 
діяльності. Розроблені пропозиції щодо вдоскона-
лення законодавчого механізму профілактичної 
діяльності експертних установ.
Ключові слова: злочинність, профілакти-

ка, експерт, експертиза, експертна ініціатива, 
форми експертної профілактики.
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ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎ-ÊÐÈÌ²ÍÎËÎÃ²×ÍÈÉ Ð²ÂÅÍÜ 
ÏÐÎÒÈÄ²¯ ÍÀÄÀÍÍÞ ÍÅÏÐÀÂÎÌ²ÐÍÎ¯ 

ÂÈÃÎÄÈ Â ÓÊÐÀ¯Í² ÒÀ ÄÀÂÀÍÍÞ ÕÀÁÀÐÀ Â 
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÜÊ²É ÐÅÑÏÓÁË²Ö²

Статья посвящена анализу специально - 
криминологического уровня противодействия 
предоставлению неправомерной выгоды в 
Украине и дачи взятки в Азербайджанской 
Республике.
Определено, что коррупция наносит суще-

ственный вред широкому кругу общественных 
отношений и подрывает авторитет украин-
ского государства на международной арене.
Акцентировано внимание на необходимо-

сти обеспечения своевременной реакции госу-
дарства на экономические угрозы и вызовы, 
которые перед ней систематически возника-
ют. Соответствующие меры должны быть 
реализованы, прежде всего, на общесоциальном 
уровне, носить системный характер, отвечая 
основным стратегическим целям экономиче-
ских реформ, направленных на адаптацию к 
новым условиям, которые вызваны часто не-
контролируемыми процессами, происходящи-
ми в мировой экономике.
Подчеркнуто, что обеспечение высокой 

эффективности противодействия предостав-
лению неправомерной выгоды в Украине и 
дачи взятки в Азербайджанской Республике 
возможно лишь при формировании целостной 
системы мер предупреждения этим негатив-
ным явлениям, которая охватывает соот-
ветствующие криминологические практики 
на общесоциальном и специально-криминоло-
гическом уровне.
Подытожено, что специально-кримино-

логическое противодействие предоставлению 
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неправомерной выгоды в Украине и даче взят-
ки в Азербайджанской Республике характе-
ризуется как комплекс научно обоснованных, 
практически необходимых и реальных мер, 
применяемых именно для недопущения или 
не совершения коррупционных преступлений 
на разных этапах их криминального форми-
рования. Эти меры имеют организационно-
управленческий, правотворческий и правопри-
менительный характер.
Ключевые слова: неправомерная выгода, 

взятка, должностное лицо, коррупция, эконо-
мическая нестабильность, противодействие 
преступности.

Постановка проблеми
Сучасний розвиток суспільства характе-

ризується блискавичною швидкістю змін у 
всіх сферах життєдіяльності. З одного боку, 
це прогресивно, актуально і просто необхід-
но для гармонійного розвитку, але з іншого 
- несе в собі ряд загроз для безпеки як всієї 
світової спільноти, так і окремо взятих дер-
жав. Війни, тероризм, діджиталізація сус-
пільства і пов’язана з цим кіберзлочинність, 
реальні загрози ядерної, хімічної, бактеріо-
логічної зброї, торгівля людьми, контроабан-
да наркотиків, неконтрольоване поширення 
інфекційних, небезпечних для життя хвороб 
(яскравим прикладом є пандемія, пов’язана 
з COVID-19) і маса інших небезпек, які при-
ховує в собі інтенсивний розвиток суспільства 
в XXI столітті, наносять, часом, непоправного 



161

Êîíñòàíò³íîâ Ê.Â. - Ôîðìè êðèì³íîëîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ åêñïåðòíèõ óñòàíîâ

удару планомірному світовому розвитку в ці-
лому та економічній його складовій, зокрема. 
Але є і ті проблеми, які старі, як світ... До 

них, перш за все, ми відносимо корупцію, яка 
є загальнолюдською, світовою проблемою, 
вона не має кордонів і національності, корін-
ням сягає в далеке минуле, епохи зародження 
державності, і до цього дня несе в собі істот-
ну небезпеку для суспільства, згубно впливає 
на всі сфери як державного, так і суспільного 
життя. У даній ситуації актуальність глибо-
кого різностороннього вивчення зазначеної 
проблематики вбачається беззаперечною. 
Адже, на сьогоднішній день корупція є одні-
єю із найбільш актуальних та водночас сер-
йозних проблем сучасного світу, що стримує 
сталий розвиток багатьох держав, ускладнює 
міжнародну співпрацю та знижує інтенсив-
ність та ефективність міжнародних економіч-
них зв’язків. 
Такі діяння, як пропозиція, обіцянка або 

надання неправомірної вигоди в Україні та 
давання хабара (активне хабарництво) в Азер-
байджанській Республіці, будучи складовими 
частинами корупції і хабарництва, є суспільно 
небезпечними і кримінально караними. Як в 
Україні, так і в Азербайджанській Республіці 
створено розгалужену систему протидії цим 
злочинним проявам, активізовані реформа-
ційні процеси в означеному напрямку, однак, 
необхідним є визначення та обґрунтування 
основного змісту протидії наданню неправо-
мірної вигоди в Україні та даванню хабара в 
Азербайджанській Республіці. 

Аналіз публікацій, в яких започаткова-
но розв’язання даної проблеми

Питання протидії наданню неправомір-
ної вигоди в Україні і даванню хабара в Азер-
байджанській Республіці висвітлювались як у 
працях вчених радянського періоду, так і су-
часних дослідників зазначеної проблематики, 
серед яких можна виділити В. Б. Авер’янова, 
В. М. Алієва, П. П. Андрушка, Л. І. Аркушу, 
М. І. Бажанова, Л. В. Багрій-Шахматова, О. 
М. Бандурку, Б. С. Волкова, В. О. Глушкова, 
В. Т. Дзюбу, А. Ф. Імамутдинова, М. І. Кор-
жанського, О. М. Литвинова, М. І. Мельника, 
А. В. Наумова, В. І. Осадчого, А. Н. Удода, 
М. І. Хавронюка, С. С. Яценка та інших. Ви-
знаючи вагомий внесок зазначених учених в 

розроблення тематики протидії наданню не-
правомірної вигоди в Україні і даванню ха-
бара в Азейбарджанській Республіці, слід усе 
ж таки зауважити, що наявні напрацювання 
більшою мірою стосуються кримінально-пра-
вових заходів попередження, або ж присвя-
чені дослідженню узагальнених питань при-
роди і змісту хабарництва та характеристики 
корупційної злочинності як такої. 

Мета статті – визначення основного зміс-
ту протидії наданню неправомірної вигоди 
в Україні та даванню хабара в Азербайджан-
ській Республіці на спеціально-кримінологіч-
ному рівні.

Виклад основного матеріалу
Попередження корупційної злочинності, 

як і інших видів злочинності, у відповідності 
зі сформованими підходами в кримінологіч-
ній науці, може бути загальносоціальним (або 
загальним), тобто спеціально не направленим 
на її попередження (корупційної злочиннос-
ті), і спеціальним (або спеціально-криміно-
логічним), тобто спеціально спрямованим на 
попередження саме даного негативного соці-
ально-правового і політичного явища.
У широкому сенсі спеціально-криміно-

логічне попередження злочинів полягає в 
такому: цілеспрямованому здійсненні цього 
виду попереджувальної діяльності як функції; 
зв’язку з елементами системи «за горизонтал-
лю» (взаємодія) і «за вертикаллю» (підпоряд-
кування); неухильному виконанні команд 
керуючого механізму системи; виборі лінії по-
ведінки відповідно до стану об’єкта профілак-
тичного впливу [1, с. 63]. 
У вужчому розумінні спеціально-криміно-

логічне попередження злочинів розуміється 
як синтезована кримінологічна теорія і прак-
тика організації протидії злочинності шляхом 
розроблення і використання спеціальних 
знань і методів кримінології та інших галузей 
(соціології, економіки, психології, педагогіки, 
антропології, статистики тощо) знань. 
Таким чином, спеціально-кримінологічне 

попередження злочинів – це не простий і не 
випадковий набір певних заходів, а комплекс 
науково обґрунтованих, практично необхід-
них і реальних заходів, що вживаються саме 
для недопущення або невчинення потенцій-
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них злочинів на різних етапах їх криміналь-
ного формування. Саме тому, як слушно за-
уважує В. В. Голіна, окреслений попереджу-
вальний напрямок здійснюється на макро-, 
мікро- та індивідуальному рівнях. Більш того, 
спеціально-кримінологічне попередження 
злочинів спрямовано не лише на недопу-
щення конкретних їх проявів з боку певних 
осіб, але і на ті явища і процеси в суспільстві, 
які створюють, так би мовити, певні рівень і 
структуру криміногенного потенціалу, що 
проявляється, зокрема, в тяжкості вчинених 
злочинів [2, с. 21–22]. 
Виходячи з вищевикладеного, в науці зро-

блено висновок про те, що завданням спеці-
ально-кримінологічного попередження зло-
чинності є як запобігання виникненню про-
явів негативних явищ і процесів, що детермі-
нують злочинність, їх обмеження та усунення, 
так і оперативне реагування на формування 
та розвиток злочинної поведінки [3, с. 400].
Відповідно до покладених на суб’єктів по-

переджувальної діяльності, які здійснюють 
протидію корупційним проявам у суспільстві 
функцій, кожного з них наділено певними 
повноваженнями. При цьому саме наявність 
цих повноважень визначає їх як спеціально 
уповноважені суб’єкти у сфері протидії ко-
рупції, і вони реалізують відповідні функції на 
спеціально-кримінологічному рівні протидії. 
Такими органами, перш за все є: 
– в Україні це органи прокуратури, На-

ціональної поліції, Національне агентство з 
питань запобігання корупції та Національне 
антикорупційне бюро України; 

– в Азербайджанській Республіці – Комісія 
по боротьбі з корупцією при Раді управління 
державною службою і Управління по бороть-
бі з корупцією при Генеральному прокурорі 
Азербайджанської Республіки. 
Ці органи наділені широким колом влад-

них повноважень, які спрямовані на ефектив-
ну протидію наданню неправомірної вигоди 
в Україні та даванню хабара в Азербайджан-
ській Республіці, їх співробітники мають від-
повідні права та обов’язки, які чітко регла-
ментовані офіційними нормативно – правови-
ми законодавчими актами. 
Корупція охоплює вимагання і давання 

хабара (активне хабарництво). У 2-й статті 
Конвенції Ради Європи «Про цивільно-право-

ву відповідальність у зв’язку з корупцією» від 
04.11.1999 р. стверджується: «Під корупцією 
розуміється пряме або непряме вимагання 
хабара або незаконної переваги чи обіцянки 
його надання під час виконання будь-яких 
посадових обов’язків» [4]. У цілому одержан-
ня хабара (пасивне хабарництво) та давання 
хабара (активне хабарництво) проявляють-
ся як форми корупції. Інакше кажучи, вони 
являють собою дві половинки одного ціло-
го, і тому неможливо вважати досліджен-
ня завершеним, якщо не давати ці явища у 
взаємозв’язку і в єдності.
Те, що ця проблема залишається в центрі 

серйозної уваги і на початку нового століття, 
робить необхідною реалізацію нових форм 
профілактичних заходів. Із цією метою Пре-
зидентом Азербайджанської Республіки було 
підписано Указ від 08.06.2000 року «Про по-
силення боротьби з корупцією в Азербай-
джанській Республіці». Держава визнала до-
цільним ще більш посилити заходи, здійсню-
вані для боротьбі з корупційною злочинністю. 
Указ, розцінюючи боротьбу з усіма проявами 
корупції як важливий напрямок державної 
політики, визнав необхідним провадити її 
більш цілеспрямовано. Із цього приводу в 
Указі сказано: «Попри те, що у країні в резуль-
таті вжитих заходів у цій сфері вдалося запо-
бігти низці серйозних порушень закону, проя-
вам корупції, яку вважають загальнолюдської 
бідою, неможливо поки що запобігти. Наявні 
негативні випадки недоліків в управлінні, ви-
трати державних фінансових коштів, прихо-
вування прибутку господарюючих суб’єктів, 
хабарництва, браконьєрства й ухилення від 
податків не можуть не викликати занепоко-
єння. Збагачення окремих осіб незаконними 
шляхами завдає шкоди здоровому морально-
му клімату, що утвердився останніми роками 
в суспільстві» [5, с. 19]. 
Поряд з усім зазначеним, Указ визнав важ-

ливими для посилення боротьби з економіч-
ними злочинами, корупцією, хабарництвом 
та іншими випадками службового зловживан-
ня удосконалення в цій галузі механізму зако-
нодавчого та державного контролю, усунення 
нездорового адміністрування та забезпечення 
гласності державного управління. Саме після 
виходу цього Указу Урядом Азербайджану, 
було розпочато процес підготовки відповідної 
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Державної Програми. У результаті цього 13 
січня 2004 року було ухвалено Закон Азербай-
джанської Республіки «Про боротьбу з коруп-
цією» [6 185]. Цей закон був спрямований на 
розкриття, запобігання та усунення наслідків 
правових порушень, пов’язаних з корупці-
єю, соціальну справедливість, на захист прав 
і свобод особи та громадянина, на створення 
сприятливого підґрунтя для розвитку еконо-
міки, захист інтересів державної служби, на 
забезпечення гласності та ефективності діяль-
ності службових осіб органів місцевого само-
врядування. 
Основи стратегічних ліній Азербайджан-

ської Республіки у сфері боротьби з корупцією 
були закладені ще в Указах Президента Азер-
байджанської Республіки «Про заходи щодо 
посилення боротьби зі злочинністю, зміцнен-
ня законності та правопорядку» від 09.08.1994 
[7] і «Про посилення боротьби з правопору-
шеннями, пов’язаними з корупцією, у сфері 
управління державним і муніципальним май-
ном і коштами» від 22.06.2000 [8]. У той пері-
од Азербайджан підписав низку міжнародних 
документів, пов’язаних з боротьбою з коруп-
цією, зокрема «Конвенцію про кримінальну 
відповідальність за корупцію» від 27.01.1999 
[9], «Конвенцію про цивільно-правову від-
повідальність за корупцію» Ради Європи від 
04.11.1999 [10] та «Конвенцію Організації 
Об’єднаних Націй проти транснаціональ-
ної організованої злочинності» від 15.11.2000 
року [11]. Крім цього, в Республіці були про-
ведені реформи в економічній, соціальній, фі-
нансово-банківській, судовій, правоохоронній 
та інших сферах, удосконалено законодавчу 
базу й ухвалено нормативно-правові акти, що 
регулюють різні аспекти державної служби. 
Як ми вже раніше зауважували, на спеці-

ально-кримінологічному рівні протидію да-
ванню хабара в Азербайджанській Республі-
ці організовано на основі положень Закону 
Азербайджанської Республіки про боротьбу з 
корупцією [2]. 
В розглядуваному Законі закріплено по-

няття корупції, окреслено вичерпний перелік 
осіб, які можуть вважатися суб’єктами право-
порушень, пов’язаних з корупцією, тобто чіт-
ко визначено перелік осіб, які розглядаються 
як такі, що вчиняють корупційні правопору-
шення, або схильні до їх вчинення. Крім того, 

передбачено перелік заходів, покликаних за-
побігти у країні корупційним проявам взагалі 
й окремим корупційним злочинам конкретно. 
Серед цих заходів передбачено такі: стягнен-
ня фінансового характеру та відповідальність 
за порушення встановлених вимог; обмежен-
ня, покликані не допустити спільної роботи 
близьких родичів; обмеження, пов’язані з 
отриманням подарунків службовими особа-
ми. 
Спеціально-кримінологічні заходи проти-

дії або попередження наданню неправомірної 
вигоди в Україні та даванню хабара в Азер-
байджанській Республіці, на наш погляд, по-
винні охоплювати кілька етапів і напрямків. 
Мабуть, така політика має передбачати захо-
ди, що мають організаційно-управлінський, пра-
вотворчий і правозастосовний характер. 
До організаційно-управлінських заходів слід 

віднести діяльність спеціальних державних 
органів, що формують державну антикоруп-
ційну політику, і визначають антикорупційні 
стандарти поведінки в суспільстві. З огляду 
на вищевикладений матеріал, такі органи в 
Україні та Азербайджанській Республіці вже 
були створені й успішно реалізують свої по-
вноваження. 
Не менш значущим організаційно-управ-

лінським заходом має стати створення науко-
во-дослідних установ або громадських орга-
нізацій, які займатимуться проблемами ви-
вчення корупційної поведінки в суспільстві 
(безпосередньо надання неправомірної ви-
годи або давання хабара), з’ясуванням при-
чин та умов (чинників, детермінант) такої по-
ведінки, особистості корупційного злочинця 
і розробленням науково обґрунтованих за-
ходів щодо стримування корупції, оскільки 
без вивчення суті корупційної поведінки та 
її трансформації неможливо пропонувати об-
ґрунтовані, системні, послідовні й ефективні 
заходи щодо стримування цього негативно-
го явища. Цій структурі доцільно доручи-
ти проведення антикорупційних експертиз 
проєктів законодавчих та інших правових 
актів. 
Необхідно зауважити, що в Україні такі 

структури були створені й успішно діють не 
один рік. Зокрема, це Науково-дослідний 
інститут вивчення проблем злочинності іме-
ні академіка В. В. Сташиса НАПрН Украї-



164Ïðàâî.ua ¹ 3, 2020

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

ни та Кримінологічна асоціація України. В 
Азербайджанській Республіці втілює в життя 
принципи боротьби зі злочинністю, вияв-
ляє причини й умови, що сприяють існуван-
ню злочинності, й розробляє профілактичні 
пропозиції щодо їх попередження Азербай-
джанський науково-дослідний інститут про-
блем судової експертизи, криміналістики та 
кримінології Міністерства Юстиції Азербай-
джанської Республіки. Але, на відміну від сво-
їх колег в Україні, ця науково-дослідна уста-
нова основний наголос у своїй діяльності ро-
бить на проведенні різних криміналістичних 
експертиз. Що ж стосується питань криміно-
логічного дослідження злочинності взагалі 
та корупційних проявів зокрема, то в цьому 
випадку спрацьовує принцип другорядності. 
Тому вважаємо, що одним із першорядних 
рішень спеціально-кримінологічного харак-
теру протидії корупційним злочинам в Азер-
байджанській Республіці має бути створення 
в структурі цієї науково-дослідної установи 
відділення дослідження проблем криміноло-
гії. Це, по-перше. По-друге, необхідно запро-
вадити обов’язкову практику проведення 
кримінологічних експертиз законодавчих та 
інших нормативно-правових актів Азербай-
джанської Республіки. 
Крім того, на сучасному етапі розвитку 

кримінологічної думки в Азербайджанській 
Республіці відсутня будь-яка громадська або 
державна організація, яка б акумулювала в 
межах своєї діяльності вирішення проблем 
кримінології як науки і формувала б наукову 
позицію щодо протидії злочинності в респу-
бліці. Вважаємо, що досвід України у сфері 
діяльності Кримінологічної асоціації України 
мав би позитивний характер для Азербай-
джанської Республіки. 
Що ж стосується внутрішнього змісту діяль-

ності цих науково-дослідних установ, їх право-
творчої діяльності, то, на наш погляд, голо-
вними їх завданнями з протидії корупції по-
винні стати такі: 

– здійснення комплексних наукових кри-
мінологічних досліджень із цієї проблеми, які 
передбачають довгострокове прогнозування 
розвитку корупційної злочинності та коруп-
ційної поведінки як у соціумі, так і в держав-
них (муніципальних) установах та організаці-
ях; 

– підготовка комплексних державних ан-
тикорупційних програм і проєктів норматив-
но-правових актів щодо її попередження; 

– проведення антикорупційних експертиз 
проєктів нормативно-правових актів та чин-
ного законодавства; 

– аналіз правозастосовчої і судової практи-
ки з протидії корупційній поведінці; 

– обґрунтування і розроблення заходів, 
спрямованих на формування єдиної антико-
рупційної правоохоронної (правозастосовчої) 
і судової практики у сфері боротьби з коруп-
цією; 

– підготовка і видання наукової, навчаль-
ної, науково-популярної та методичної літера-
тури з проблем протидії корупційній поведін-
ці в суспільстві для формування антикоруп-
ційної громадської думки в державі. 
Заходи правозастосовчого характеру повинні 

містити в собі такі необхідні елементи: 
– незалежний та об’єктивний аналіз діяль-

ності судів і правоохоронних органів з проти-
дії корупційній злочинності та іншій коруп-
ційній поведінці; 

– розроблення пропозицій щодо вдоско-
налення діяльності судів та підвищення ефек-
тивності діяльності правоохоронних органів 
із запобігання, виявлення, припинення та 
розслідування корупційних злочинів і спра-
ведливого покарання винних у їх вчиненні; 

– розроблення пропозицій і рекоменда-
цій, спрямованих на ефективну взаємодію 
між різними спецслужбами (правоохорон-
ними органами) і між різними державними 
контролюючими органами.
Безумовно, є необхідною і міжнародна 

взаємодія правоохоронних органів держав 
(як України, так і Азербайджанської Респу-
бліки) у сфері боротьби з корупційною зло-
чинністю, адже протидія корупційній злочин-
ності всередині однієї держави не буде ефек-
тивною, якщо на території сусідніх держав 
для корупціонерів існує реальна можливість 
сховатися або уникнути кримінальної відпові-
дальності та покарання. Користуючись такою 
нагодою, більшість корупціонерів із службо-
вих осіб органів державної влади, викритих 
або притягнутих до кримінальної відпові-
дальності, ховаються від кримінального пере-
слідування за кордоном, забезпечуючи власну 
безпеку та безпеку своїх високопоставлених 



165

Êîíñòàíò³íîâ Ê.Â. - Ôîðìè êðèì³íîëîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ åêñïåðòíèõ óñòàíîâ

співучасників або покровителів. При цьому з 
їхнього боку таке правомірне і обґрунтоване 
кримінальне переслідування неодмінно ви-
дається за «модне» сьогодні «переслідування» 
або «утиск» за політичні погляди, висловлені 
публічно в засобах масової комунікації щодо 
політичних опонентів, що перебувають при 
владі. 
На наш погляд, такі науково обґрунтова-

ні й послідовні кримінологічні заходи проти-
дії корупційній злочинності в державі та сус-
пільстві повною мірою відповідають вимогам, 
спрямованим на зниження криміналізації 
сфери соціального управління суспільством. 
Крім того, тут слід розуміти, що під час проти-
дії корупційній злочинності як в Україні, так 
і в Азербайджанській Республіці неможливо 
розраховувати на її швидке, а тим більш по-
вне викорінення або ліквідацію. 

Висновки
Протидія наданню неправомірної виго-

ди в Україні та даванню хабара в Азербай-
джанській Республіці є можливою лише в 
разі реалізації загальнотеоретичних поло-
жень протидії злочинності в суспільстві. Як 
в Україні, так і в Азербайджанській Респу-
бліці сформувалася стійка система протидії 
як корупції взагалі, так і наданню неправо-
мірної вигоди або даванню хабара зокрема. 
Система протидії складається із суб’єктів по-
переджувальної діяльності та сукупності за-
побіжних заходів. Функції та повноваження, 
якими наділено суб’єкти протидії цим сус-
пільно небезпечним діянням, дозволяють 
вживати на належному ефективному рівні 
заходів з протидії наданню неправомірної 
вигоди в Україні та даванню хабара в Азер-
байджанській Республіці.
Спеціально-кримінологічна протидія на-

данню неправомірної вигоди в Україні та да-
ванню хабара в Азербайджанській Республіці 
характеризується як комплекс науково об-
ґрунтованих, практично необхідних і реаль-
них заходів, що використовуються саме для 
недопущення або нездійснення таких злочи-
нів на різних етапах їх кримінального форму-
вання. Ці заходи охоплюють заходи, що ма-
ють організаційно-управлінський, правотвор-
чий і правозастосовний характер.
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SPECIAL AND CRIMINOLOGICAL LEV-
EL OF COMBATING ILLEGAL BENEFITS 
IN UKRAINE AND BRIBERY IN THE RE-

PUBLIC OF AZERBAIJAN
The article is focused on the analysis of spe-

cial and criminological level of combating illegal 
benefi ts in Ukraine and bribery in the Republic 
of Azerbaijan.

It has been determined that corruption 
causes signifi cant damage to a wide range of pub-
lic relations and undermines the authority of the 
Ukrainian state at the international arena.

The emphasis has been placed on the need to 
ensure a timely response of the state to economic 
threats and challenges that systematically arise. 
Appropriate measures should be implemented, 
fi rst of all, at the general social level, they should 
have systemic nature, being relevant to the main 
strategic goals of economic reforms aimed at 
adapting to new conditions, which are often 
caused by uncontrolled processes taking place in 
the world economy.

It has been emphasized that ensuring high ef-
fi ciency on combating illegal benefi ts in Ukraine 
and bribery in the Republic of Azerbaijan is pos-
sible only with the formation of a comprehensive 
system of measures to prevent these negative 
phenomena, which includes relevant crimino-
logical practices at the general social and special 
criminological level.

It has been concluded that special crimino-
logical counteraction to illegal benefi ts in Ukraine 
and bribery in the Republic of Azerbaijan is char-
acterized as a set of scientifi cally sound, practically 
necessary and real measures taken to prevent or 
for non-commission of corruption crimes at dif-
ferent stages of their criminal formation. These 
measures have organizational and managerial, 
law-making and law-enforcement nature.

Key words: illicit gain, bribery, an offi cial, cor-
ruption, economic instability, crime combating.

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена аналізу спеціально - 

кримінологічного рівня протидії наданню не-
правомірної вигоди в Україні та даванню хаба-
ра в Азербайджанській Республіці.
Визначено, що корупція завдає суттєву 

шкоду широкому колу суспільних відносин та 
підриває авторитет української держави на 
міжнародній арені. 
Акцентовано увагу на необхідності забезпе-

чення своєчасної реакції держави на економіч-
ні загрози і виклики, які перед нею система-
тично виникають. Відповідні заходи повинні 
бути реалізовані, перш за все, на загальносо-
ціальному рівні, носити системний характер, 
відповідаючи основним стратегічним цілям 
економічних реформ, спрямованим на адап-
тацію до нових умов, які викликані часто не-
контрольованими процесами, що відбувають-
ся в світовій економіці. 
Підкреслено, що забезпечення високої ефек-

тивності протидії наданню неправомірної 
вигоди в Україні та даванню хабара в Азер-
байджанській Республіці можливе лише при 
формуванні цілісної системи заходів поперед-
ження цим негативним явищ, яка охоплює 
відповідні кримінологічні практики на загаль-
носоціальному та спеціально-кримінологічно-
му рівні.
Підсумовано, що спеціально-кримінологіч-

на протидія наданню неправомірної вигоди 
в Україні та даванню хабара в Азербайджан-
ській Республіці характеризується як комп-
лекс науково обґрунтованих, практично необ-
хідних і реальних заходів, що вживаються саме 
для недопущення або невчинення корупційних 
злочинів на різних етапах їх кримінального 
формування. Ці заходи мають організаційно-
управлінський, правотворчий і правозастосов-
ний характер.
Ключові слова: неправомірна вигода, ха-

бар, службова особа, корупція, економічна не-
стабільність, протидія злочинності. 
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ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÅ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß 
ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÏÐÀÖÞ ÃÐÎÌÀÄßÍ, ÇÀÑÓÄÆÅÍÈÕ ÄÎ 

ÏÎÇÁÀÂËÅÍÍß ÂÎË² Â ÓÊÐÀ¯Í²

Визначено зміст права людини і громадя-
нина на працю, встановлена та охарактеризо-
вана його специфіка стосовно правового статусу 
засудженої особи. Зазначається, що в сучасних 
умовах принципово важливого значення набуває 
не лише проголошення, формальне закріплення 
права на працю для всіх категорій громадян, у 
тому числі й засуджених до позбавлення волі, але 
й можливість його реалізації, що має забезпечу-
ватися державою та її інститутами шляхом 
встановлення відповідних принципів, правил та 
процедур здійснення цього права, закріплення 
державних гарантій його дотримання та на-
лежного захисту. 
Проаналізовані особливості сучасного стану 

адміністративно-правового забезпечення та ре-
алізації права на працю громадян, засуджених 
до позбавлення волі в Україні. Наголошується, 
що принципова зміна у законодавчому закрі-
пленні характеру праці засуджених зумовила 
цілу низку відповідних змін як щодо порядку та 
умов відбування покарання у вигляді позбавлен-
ня волі на певний строк у кримінально-виконав-
чому законодавстві, так і щодо встановлення 
та дотримання встановлених правил оплати 
та охорони праці, техніки безпеки та інших пи-
тань правового регулювання та захисту права 
на працю громадян, засуджених до позбавлення 
волі, у нормах кримінально-виконавчого, трудо-
вого, адміністративного та інших галузей права. 
Встановлено, що, незважаючи на при-

йняття останнім часом великої кількості 
нормативно-правових актів, спрямованих на 
адаптацію норм національного законодавства 
до міжнародних стандартів щодо захисту прав 
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Соціальний характер української держа-
ви, закріплений у ст. 3 Конституції України, 
передбачає належний захист та забезпечен-
ня прав і свобод людини і громадянина. 
Ставлячи за мету забезпечення гідних умов 
життя для кожної людини, держава визнає 
за нею комплекс можливостей, пов’язаних із 
забезпеченням фізичних, матеріальних, ду-
ховних та інших соціальних потреб. Однією 
з найважливіших складових системи і свобод 
громадян, що створюють юридичні умови 
для участі людини в соціально-економічному 
житті, є право на працю. У сучасних умовах 
принципово важливого значення набуває не 
лише проголошення, формальне закріплен-
ня права на працю для Всіх категорій гро-
мадян, у тому числі й засуджених до позбав-
лення волі, але й можливість його реалізації, 
що має забезпечуватися державою та її інсти-
тутами шляхом встановлення відповідних 
принципів, правил та процедур здійснення 
цього права, закріплення державних гаран-
тій його дотримання та належного захисту.

засуджених, сучасний механізм регулювання та 
забезпечення права на працю осіб, засуджених 
до позбавлення волі, потребує значного удоскона-
лення, адже численні неузгодженості у норма-
тивному закріпленні цього права, гарантовано-
го Конституцією України, істотно знижують 
рівень його практичної реалізації.
Ключові слова: права та свободи, соціально-

економічні права, право на працю, адміністра-
тивно-правове забезпечення, засуджений до по-
збавлення волі.
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Аналіз останніх досліджень                              
і публікацій

Загальнотеоретичні питання змісту та 
захисту прав людини розглядалися в працях 
таких вітчизняних і зарубіжних учених, 
як В. Авер’янов, Ю. Битяк, Л. Глухарьова, 
О. Зайчук, О. Лукашева, М. Матузов, 
Ю. Старілов, Ю. Тодика та ін. Права і 
свободи засуджених, їх дотримання при 
виконанні кримінального покарання були 
предметом наукових досліджень Є. Бараша, 
І. Богатирьова, А. Геля, О. Джужи, 
В. Льовочкіна, О. Лисодіда, М. Романова, 
Н. Рябих, А. Степанюка, І. Яковець.

 
Не вирішені раніше проблеми

Незважаючи на велику увагу науковців 
до питань визначення та законодавчого за-
кріплення прав і свобод людини і грома-
дянина в Україні, складність завдання ад-
міністративно-правового забезпечення та 
встановлення гарантій реалізації права на 
працю стосовно громадян, засуджених до 
позбавлення волі, зумовлює необхідність 
більш детального дослідження даної про-
блеми. 

Мета та завдання статті
Метою статті є дослідження проблеми 

забезпечення права на працю громадян, за-
суджених до позбавлення волі, що передба-
чає загальну характеристику змісту права на 
працю, визначення його специфіки стосовно 
правового статусу засудженого, аналіз осо-
бливостей сучасного стану адміністративно-
правового забезпечення та реалізації права 
на працю громадян, засуджених до позбав-
лення волі в Україні.

Наукова новизна дослідження полягає 
у тому, що стаття є першою науковою пра-
цею, у якій проаналізовано особливості адмі-
ністративно-правового забезпечення права 
на працю громадян, засуджених до позбав-
лення волі в Україні.

Виклад основного матеріалу
Право на працю є одним з фундаменталь-

них соціальних прав, що передбачає можли-
вість заробляти собі на життя працею, яку 
особа собі вільно обирає або на яку вільно 

погоджується [1, ч.1 ст.43]. Право вільного 
обрання праці або вільного погодження на 
неї відповідає положенням ст.23 Загальної 
декларації прав людини [2], у яких встанов-
люється виключне право самої особи розпо-
ряджатися своїми здібностями до творчої і 
продуктивної праці. 
Визнаючи та закріплюючи право на пра-

цю на рівні Основного Закону, держава га-
рантує його дотримання та забезпечення 
умов для повного здійснення цього права 
шляхом створення рівних можливостей у 
виборі професії та роду трудової діяльності, 
а також реалізації програм професійно-тех-
нічного навчання, підготовки та перепідго-
товки кадрів відповідно до суспільних по-
треб [1, ч.2 ст.43]. Встановлюючи заборону 
на використання примусової праці, визна-
чену у Міжнародному пакті про громадян-
ські та політичні права [3, ст.8], Конституція 
зазначає, що не вважається такою військова 
або альтернативна служба, а також робота 
чи служба, що виконується особою за виро-
ком суду [1, ч.3 ст.43].
Обов’язком держави також є контроль 

за організацією та умовами праці. Юридич-
ні гарантії права на працю містить поточне 
законодавство (норми трудового, адміністра-
тивного, кримінального та інших галузей 
права). Так, зокрема, закріплені в Консти-
туції України права на належні, безпечні і 
здорові умови праці, на заробітну плату, не 
нижчу від визначеної законом, а також на 
своєчасне одержання винагороди за працю 
[1, ч.4,5 ст.43] захищаються відповідними 
нормами Кодексу законів про працю Укра-
їни, Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, Кримінального кодексу 
України, Законів України «Про оплату пра-
ці», «Про охорону праці», Наказів Мін’юсту 
України «Про затвердження Порядку орга-
нізації виробничої діяльності та залучення 
засуджених до суспільно корисної праці на 
підприємствах виправних центрів, виправ-
них та виховних колоній Державної кримі-
нально-виконавчої служби України», «Про 
затвердження Інструкції про умови праці та 
заробітну плату засуджених до обмеження 
волі або позбавлення волі» та ін. Законодав-
ством передбачається й судовий захист пра-
ва громадян на працю, у тому числі захист 
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від незаконного звільнення, вирішення спо-
рів про поновлення на роботі, зміну дати і 
формулювання причини звільнення та ін.
Право людини і громадянина на працю, 

закріплене у Конституції України, поширю-
ється й на громадян, засуджених до позбав-
лення волі. Основний Закон України гаран-
тує, що кожен громадянин (у тому числі й за-
суджений до позбавлення волі) має право на 
працю, що включає можливість заробляти 
собі на життя працею, яку він вільно обирає 
або на яку вільно погоджується. Використан-
ня примусової праці забороняється [1, ч.1,3 
ст.43]. Однак до недавнього часу національ-
не кримінальне-виконавче законодавство 
закріплювало норму, згідно з якою праця в 
місцях позбавлення волі була не правом, а 
обов’язком засуджених до позбавлення волі 
в Україні, які повинні працювати в місцях і 
на роботах, що визначалися адміністрацією 
виправних установ. Закон України «Про 
внесення змін до Кримінально-виконавчого 
кодексу України щодо адаптації правового 
статусу засудженого до європейських стан-
дартів» істотним чином змінив правовий 
статус засуджених осіб, закріпивши у ч.1 ст.8 
Кримінально-виконавчого кодексу «право 
засуджених до позбавлення волі на оплачу-
вану працю, організовану відповідно до ви-
мог законодавства про працю», замінивши 
в ч.1 ст.118 слова «повинні працювати» на 
слова «мають право працювати», слова «за-
лучаються до праці» – на слова «залучаються 
до оплачуваної праці», а також встановивши, 
що «праця засуджених регламентується Ко-
дексом законів про працю України» [4]. 
Принципова зміна у законодавчому за-

кріпленні характеру праці засуджених зу-
мовило цілу низку відповідних змін як щодо 
порядку та умов відбування покарання у 
вигляді позбавлення волі на певний строк 
у кримінально-виконавчому законодавстві, 
так і щодо встановлення та дотримання вста-
новлених правил оплати та охорони праці, 
техніки безпеки та інших питань правово-
го регулювання та захисту права на працю 
громадян, засуджених до позбавлення волі, 
у нормах кримінально-виконавчого, трудо-
вого, адміністративного та інших галузей 
права. Проте слід відзначити й наявність 
великої кількості норм чинного законодав-

ства щодо регулювання та забезпечення 
права засуджених на працю, які наразі все 
ще не узгоджені між собою належним чи-
ном, суперечать вимогам Основного Закону 
та сучасних міжнародних стандартів у галузі 
прав людини. Крім того, через характер са-
мого кримінального покарання це право в 
певній мірі змінюється, а його складові сут-
тєво обмежуються. 
Перш за все, обмеження стосуються віль-

ного вибору роду діяльності засуджених, 
передбаченого Конституцією України та 
міжнародними стандартами. Зокрема, Мі-
німальні стандартні правила поводження з 
в’язнями закріплюють положення, згідно з 
якими в’язні повинні мати можливість пра-
цювати за своїм вибором, якщо це сумісно 
з правильним вибором ремесла і вимогами 
управління та дисципліни в закладі, відпо-
відно до їх фізичних і психічних здібностей 
[5, п.71]. 
Кодекс законів про працю України га-

рантує всім працездатним громадянам, які 
постійно проживають на території України, 
вільний вибір виду діяльності [6, ст.51], але 
ст.118 Кримінально-виконавчого кодексу 
України містить прямо протилежну норму, 
відповідно до якої засуджені до позбавлен-
ня волі залучаються до суспільно корисної 
праці у місцях і на роботах, безпосередньо 
визначених адміністрацією пенітенціарного 
закладу [4, ч.1 ст.118]. Громадяни, засудже-
ні до позбавлення волі, можуть залучатися 
до оплачуваної праці: у центрах трудової 
адаптації; у майстернях, підсобних госпо-
дарствах установ та слідчих ізоляторів; на 
підприємствах установ виконання покарань; 
на підприємствах державної або інших форм 
власності за умови забезпечення їх належної 
охорони та ізоляції; на роботах з господар-
ського обслуговування установ та слідчих 
ізоляторів [7, п.1.2]. Неповнолітні, засуджені 
до позбавлення волі, залучаються до праці 
лише на підприємствах виховних колоній 
[7, п.3.4].
Стосовно порядку й умов залучення засу-

джених до праці, ч.1 ст.118 Кримінально-ви-
конавчого кодексу України встановлює, що 
засуджені до позбавлення волі залучаються 
до суспільно корисної праці з урахуванням 
наявних виробничих потужностей, зважаю-
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чи при цьому на стать, вік, працездатність, 
стан здоров’я і спеціальність [4, ч.1 ст.118]. 
Законодавством встановлено заборону 

на використання праці засуджених до по-
збавлення волі щодо окремих видів діяль-
ності [8] та певні обмеження працевико-
ристання залежно від виду й рівня безпеки 
установи виконання покарань, віку та статі 
засуджених до позбавлення волі, поведінки 
засудженого під час відбування криміналь-
ного покарання, наявності у засудженого 
захворювань, а також від інших підстав, пе-
редбачених чинним законодавством.
Адміністрація установи виконання пока-

рань зобов’язана створювати умови, що да-
ють змогу засудженим займатися суспільно 
корисною оплачуваною працею [4, ч.2 ст.118]. 
Згідно із Законом України «Про Державну 
кримінально-виконавчу службу України», 
посадові та службові особи органів і установ 
виконання покарань зобов’язані організо-
вувати професійно-технічне навчання засу-
джених та залучати їх до праці [9, п.16 ч.1 
ст.18]. Зміст поняття «залучення засуджених 
до праці» при цьому слід розуміти як унор-
мовану трудовим і кримінально-виконав-
чим законодавством діяльність адміністрації 
установи виконання покарань з працевла-
штування та працевикористання засудже-
них [10, c.80-81]. Посадові та службові особи 
установ виконання покарань зобов’язані та-
кож забезпечувати додержання вимог зако-
нодавства з охорони праці, техніки безпеки 
та виробничої санітарії [9, п.17 ч.1 ст.18].
Згідно з міжнародними стандартами у га-

лузі прав людини та поводження з в’язнями, 
усі заходи та гарантії органів державної вла-
ди щодо забезпечення трудових прав засу-
джених осіб мають відповідати аналогічним 
заходам, встановленим для осіб, що знахо-
дяться на волі [5, п.71,74]. Проте, якщо за 
загальною нормою Кодексу законів про пра-
цю працівники реалізують право на працю 
шляхом укладення трудового договору на 
підприємстві, в установі, організації або з 
фізичною особою [6, ст.2], то за криміналь-
но-виконавчим законодавством засуджені 
до позбавлення волі залучаються до опла-
чуваної праці за строковим трудовим дого-
вором, що укладається не між засудженим і 
безпосереднім роботодавцем, а між засудже-

ним і установою виконання покарань [4, ч.1 
ст.118]. Крім того, як підкреслюють експер-
ти, для ув’язнених, які працюють на підпри-
ємствах пенітенціарної системи, механізм 
врегулювання та захисту трудових та інших 
соціально-економічних інтересів і прав засу-
джених взагалі залишається законодавчо не 
визначеним [11, с.214]. О. Северин, зокрема, 
зауважує, що за нормами трудового права 
переведення на іншу роботу на тому ж під-
приємстві, в установі, організації, а також пе-
реведення на роботу на інше підприємство, 
в установу, організацію або в іншу місцевість 
є можливим лише за згодою працівника [6, 
ст.32], то відповідних норм для регулювання 
переведення на іншу роботу осіб, засудже-
них до позбавлення волі, не існує [12, с.151]. 
Також слід погодитись і з тим зауваженням, 
що у той час, як Кодексом законів про працю 
передбачено надання громадянам щорічних 
(основної та додаткової) відпусток із збере-
женням на їх період місця роботи (посади) 
і заробітної плати, такі норми у Криміналь-
но-виконавчому кодексі та інших норматив-
но-правових документах, що регламентують 
порядок та умови відбування покарання у 
вигляді позбавлення волі, також відсутні [12, 
с.151]. Потребують свого уточнення та вре-
гулювання й такі аспекти трудових відно-
син з особами, засудженими до позбавлення 
волі, як оплата праці, норми тривалості ро-
бочого часу, охорона праці, техніка безпеки 
і виробничої санітарії, вирішення трудових 
конфліктів та ін. з урахуванням особливос-
тей роботи засуджених до позбавлення волі 
та тих обмежень їх у трудових правах, які пе-
редбачені чинним законодавством.
Зокрема, важливим елементом забез-

печення права на працю громадянина, за-
судженого до позбавлення волі, є право на 
гідну оплату його праці. Як справедливо від-
значає з цього приводу О. Бублік, суспільно 
корисна оплачувана праця є не лише дже-
релом і важливою передумовою фізичного 
та соціально-психічного розвитку особистос-
ті засудженого, але й важливим елементом 
виправлення і ресоціалізації, дієвим засо-
бом, що зменшує рівень його деградації [10, 
с.116]. За Європейськими пенітенціарними 
правилами та Мінімальними стандартними 
правилами поводження з в’язнями, особи, 
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засуджені до кримінального покарання у ви-
гляді позбавлення волі, повинні отримувати 
справедливу винагороду за свою працю [13, 
с.1; 5, ч.1 п.76]. Кодекс законів про працю ви-
значає право громадян на працю як забезпе-
чуване державою право на одержання робо-
ти з оплатою праці не нижче встановленого 
державою мінімального розміру [6, ст.2], а, 
згідно з Кримінально-виконавчим кодексом 
України, праця осіб, засуджених до позбав-
лення волі, оплачується відповідно до її кіль-
кості і якості [4, ч.1 ст.120]. Форми і системи 
оплати праці, норми праці та розцінки вста-
новлюються нормативно-правовими актами 
Міністерства юстиції України. Проте аналіз 
чинного законодавства України з цього пи-
тання дозволяє відзначити наявність низки 
положень, які, за оцінками багатьох експер-
тів, характеризуються складністю і плутани-
ною та «дають змогу тлумачити їх достатньо 
довільно, маніпулюючи заробітком засудже-
ного» [14, с.75]. Так, за інформацією Мініс-
терства юстиції України, у сфері управлін-
ня Міністерства юстиції України перебуває 
148 установ, розташованих на території, що 
контролюється українською владою, у яких 
станом на початок 2017 р. утримувалося 60 
399 осіб. У порівнянні з 2016 р. чисельність 
таких осіб зменшилася на 9598 осіб (13,7%). 
[15, с.251]. При цьому у сфері управління Мі-
ністерства юстиції України знаходиться 138 
підприємств Державної кримінально-вико-
навчої служби України, які у 2016 р. вигото-
вили продукції на загальну суму 488 тис. грн. 
(2015 р. – 456,3 тис. грн.). Кількість праце-
здатних засуджених осіб в установах вико-
нання покарань станом на 1 січня 2016 р. ста-
новила 32 095 осіб (у 2015 р. – 32,3 тис. осіб), з 
них працевлаштованими є 16 226 осіб (50,6% 
від числа працездатних та 30,2% від загаль-
ного числа засуджених) (у 2015 р. відповідні 
показники становили близько 18 тис. осіб). 
До оплачуваних робіт на виробництві залу-
чено 7 330 осіб (2015 р. – 9 348 осіб), до робіт 
з господарського обслуговування залучено 1 
901 особа (2015 р. – 2 242 особи). Разом з тим, 
лише із 1345 особами укладено строкові тру-
дові договори. Середньомісячна заробітна 
плата засуджених, які працюють на виробни-
цтві, у 2016 р. склала 541 грн. (2015 р. – 424 
грн.), осіб, зайнятих на роботах з господар-

ського обслуговування, – 1 080 грн. (2015 – 
909 грн.). Заборгованість перед засудженими 
(у тому числі звільненими) у 2016 р. склала 
340 тис. грн. (2015 р. – 247 тис. грн.) [16, с.49].

Висновки
Отже, аналіз норм чинного законодав-

ства України, що стосується регулювання 
права на працю засуджених осіб, дає мож-
ливість констатувати, що, незважаючи на 
прийняття останнім часом великої кількості 
нормативно-правових актів, спрямованих 
на адаптацію норм національного законо-
давства до міжнародних стандартів щодо за-
хисту прав засуджених, сучасний механізм 
регулювання та забезпечення права на пра-
цю осіб, засуджених до позбавлення волі, 
потребує значного удосконалення, адже 
численні неузгодженості у нормативному за-
кріпленні цього права, гарантованого Кон-
ституцією України, істотно знижують рівень 
його практичної реалізації. 
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SUMMARY 
The content of the right of a person and a citi-

zen to work is determined, its specifi city in relation 
to the legal status of a convicted person is estab-
lished and characterized. It is noted that in mod-
ern conditions not only the proclamation, formal 
consolidation of the right to work for all categories 
of citizens, including those sentenced to imprison-
ment, but also the possibility of its implementation, 
which should be provided by the state and its insti-
tutions by establishing appropriate principles, rules 
and procedures for exercising this right, fi xing state 
guarantees of its observance and proper protection.

The peculiarities of the current state of admin-
istrative and legal support and realization of the 
right to work of citizens sentenced to imprisonment 
in Ukraine are analyzed. It is noted that the fun-
damental change in the legislative enshrinement 
of the nature of the work of convicts has led to a 
number of relevant changes in the procedure and 
conditions of imprisonment for a certain period in 
criminal executive legislation, and in establishing 
and complying with the rules of payment and labor 
protection, equipment security and other issues of 
legal regulation and protection of the right to work 
of citizens sentenced to imprisonment, in the norms 
of criminal-executive, labor, administrative and 
other branches of law.

It is established that despite the recent adoption 
of a large number of regulations aimed at adapting 
national legislation to international standards for 
the protection of convicts’ rights, the current mecha-
nism for regulating and ensuring the right to work 
of persons sentenced to imprisonment needs to be 
signifi cantly improved. Numerous inconsistencies 
in the normative consolidation of this right, guar-
anteed by the Constitution of Ukraine, signifi cantly 
reduce the level of its practical implementation.

Key words: rights and freedoms, socio-economic 
rights, right to work, administrative and legal sup-
port, sentenced to imprisonment.
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ÊÐÈÒÅÐ²¯ Â²ÄÌÅÆÓÂÀÍÍß ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÎÃÎ 
ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÎÃÎ Â²Ä ÍÅÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÎÃÎ 
ÃÎÑÏÎÄÀÐÞÂÀÍÍß: ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÀÑÏÅÊÒ 

У статті розкрито, підходи до класифіка-
ції некомерційних неприбуткових організацій, 
що дало змогу запропонувати авторське ба-
чення способу групування суб’єктів некомер-
ційного господарювання за наступними кри-
теріями: за критерієм мети некомерційного 
господарювання: суб’єкти, основною метою 
яких є здійснення благодійності; суб’єкти, 
що здійснюють інформаційне, організаційне 
та функціональне забезпечення діяльності 
суб’єктів господарювання; колективні не-
прибуткові суб’єкти некомерційного господа-
рювання; фінансові некомерційні суб’єкти; 
суб’єкти некомерційного господарювання, що 
забезпечують реалізацію конституційних 
прав громадян; за критерієм створення то-
варів, робіт, послуг: суб’єкти некомерційного 
господарювання, що створюють товари, ро-
боти, послуги (бюджетні установи; благодійні 
організації; пенсійні фонди; житлово-будівель-
ні кооперативи; дачні кооперативи; садівничі 
та гаражні кооперативи; об’єднання співвлас-
ників багатоквартирного будинку, асоціації 
власників жилих будинків; професійні спілки, 
їх об’єднання та організації профспілок; сіль-
ськогосподарські обслуговуючі кооперативи).-
У роботі розкрито детально суб’єкти некомер-
ційного господарювання, що не створюють 
товари, роботи послуги (релігійні організації; 
політичні партії; творчі спілки; асоціації 
та інші об’єднання юридичних осіб, а також 
громадські об’єднання. Практичне значення 
одержаних результатів полягає у тому, що 
теоретичні та прикладні висновки і рекомен-
дації дослідження можуть бути використані 
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в законотворчій діяльності для удосконалення 
окремих норм законодавства України у сфе-
рі відновлення платоспроможності суб’єктів 
некомерційного господарювання, щодо регу-
лювання процедур ведення Реєстру непла-
тоспроможних суб’єктів некомерційного 
господарювання та припинення суб’єктів не-
комерційного господарювання. Констатовано, 
що для розробки системи заходів пов’язаних із 
управлінням процесу реструктуризації забор-
гованості суб’єктів некомерційного господарю-
вання; відновлення їх платоспроможності,     
у тому числі, шляхом визнання публічного де-
фолту та запровадження процедур часткового 
прощення заборгованості.
Ключові слова: дефолт, банкрутство, 

ліквідація, суб’єкти некомерційного господа-
рювання, неплатоспроможність, реструкту-
ризації суб’єктів некомерційного господарю-
вання, критерії відмежування.

Вступ
Суб’єкти комерційного господарюван-

ня давно отримали необхідні механізми 
організаційно-правового забезпечення ре-
алізації процедур з банкрутства. Натомість 
суб’єкти некомерційного господарювання 
таких механізмів не мають. Економічна сут-
ність будь-якого підприємництва полягає 
в отриманні прибутку. Безумовним показ-
ником ефективності економічної діяльнос-
ті є рівень прибутковості або інші вартісні 
фінансові показники, що встановлюються 
власниками економічних активів як кри-
терії ефективності. Однак, у силу розвитку 
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суспільної формації і перетворення держа-
ви в потужний суспільний інститут почали 
з’являтися нові форми економічних відно-
син. Однією з таких форм є некомерційне 
господарювання, яку провадять економічні 
агенти, досягаючи різні соціально-економіч-
ні цілі, але метою якої не є отримання при-
бутку в чистому вигляді. Іншими словами 
ефективність діяльності таких суб’єктів не 
вимірюється у вартісному виразі прибут-
ку як суто економічної категорії. Натомість 
така ефективність може проявлятися через 
призму показників економічного, соціаль-
ного та іншого характеру, що жодним чи-
ном не означає відсутність економічної, а 
інколи і прямої матеріальної зацікавленості 
у суб’єктів, що провадять некомерційну гос-
подарську діяльність.

Матеріали та методи
Практична цінність та достовірність ре-

зультатів дисертаційного дослідження до-
сягнуті шляхом поєднання в процесі науко-
вого пізнання загально- та спеціально-на-
укових методів, притаманних правовій на-
уці, а також науці державного управління. 
Поєднання методів історизму та формаль-
но-логічного методів дав змогу розкрити 
основні засади процесу формування законо-
давства щодо створення та функціонування 
суб’єктів некомерційного господарювання. 
Застосовуючи формально-правовий метод, 
було розкрито зміст, принципи та особли-
вості нормативно-правового забезпечення 
неплатоспроможності (банкрутства) окре-
мих категорій суб’єктів некомерційного гос-
подарювання на етапі їх функціонування.

Постановка завдання
Розкрити та дослідити критерії відме-

жування господарської комерційної від не-
комерційного господарювання. Основними 
завданнями є окреслення критеріїв для удо-
сконалення окремих норм законодавства 
України в сфері відновлення платоспромож-
ності суб’єктів некомерційного господарю-
вання, щодо регулювання процедур веден-
ня Реєстру неплатоспроможних суб’єктів 
некомерційного господарювання та припи-
нення суб’єктів некомерційного господарю-
вання.

Результати
Повне та реальне уявлення про права та 

обов’язки окремих категорій суб’єктів неко-
мерційного господарювання не можна роз-
глядати без дослідження їх правового стату-
су.
Термін «правовий статус» у юридичній 

літературі розглядається як сукупність різ-
номанітних зв’язків між трьома категоріями 
суб’єктів: індивідом, суспільством та дер-
жавою. Особливістю цих зв’язків є їх дво-
сторонній характер: з одного боку, вони 
схвалюються суспільством, а з іншого – під-
падають під захист держави. Зв’язки між 
особами та державою, а також між особами 
всередині суспільства визначаються в окре-
мій правовій формі, тобто у системі прав, 
свобод, інтересів та обов’язків. 
Поряд з поняттям «правовий статус» у 

законодавстві, юридичній практиці, міжна-
родних актах про права людини викорис-
товують термін «правове положення», що 
використовуються в одному й тому ж сенсі. 
Саме слово «статус» у перекладі з латинської 
мови означає положення, стан чого–небудь 
або кого–небудь. Тут мова йде про статус 
особистості, людини, громадянина, тобто 
фізичної особи. Тим більше, у літературі іс-
нує думка, згідно з якою поняття «статус» та 
поняття «положення» слід розмежовувати, 
оскільки перше є частиною другого.
Сучасні українські, а також представни-

ки радянської юридичної науки не дають 
однозначного визначення поняттю «пра-
вовий статус». Так, російський науковець-
А.В. Малько визначає правовий статус як 
комплексну інтеграційну категорію, що ві-
дображає взаємовідносини суб’єктів від-
носин, особи і суспільства, громадянина і 
держави, індивіда і колективу, а також інші 
соціальні зв’язки [5]. 
Український науковець у своїх роботах 

характеризує правовий статус як систему 
законодавчо закріплених, охоронюваних та 
гарантованих державою прав, свобод, інте-
ресів та обов’язків суб’єкта суспільних від-
носин [4]. 
По–іншому трактує правовий статус до-

слідник, визначаючи правовий статус як 
багатопланову категорію взаємодії громадя-
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нина та держави, а також окреслює ознаки 
правового статусу: 

 по-перше, правовий статус – це різ-
новид соціальних статусів (наприклад, у 
сім’ї, громадських об’єднаннях, конфесіях 
тощо), 

 по-друге, правовий статус – це збір-
не, загальне поняття, що об’єднує правовий 
статус громадянина країни, іноземця, апа-
трида (особа без громадянства) та біпатрида 
(особа з подвійним громадянством), 

 по-третє, правовий статус – це ін-
дивідуальні особливості, особистісні показ-
ники, реальний стан та положення особи в 
системі соціальних зв’язків, 

 по-четверте, правовий статус носить 
структурний та системний характер, що 
проявляється в цілісності, цілеспрямованос-
ті, порядку взаємодії його компонентів тощо 
[1].
Узагальнюючи вищевказані визначення, 

правовий статус можна визначити як бага-
тогранну, загальну, комплексу категорію 
науки, що складається з незмінної структу-
ри, впроваджує основи взаємодії суб’єктів 
суспільних відносин між собою та держа-
вою, уточнює місце суб’єкта в системі пра-
вових відносин, а також обумовлює права, 
обов’язки та гарантії механізму їх реалізації. 
Отримання прибутку є правом суб’єктів 

некомерційного господарювання. Утруд-
нення у розумінні вказаної ознаки викли-
кане відсутністю єдиного законодавчого 
визначення прибутку. Згідно з ч. 1 ст. 142 
ГК України, прибуток (дохід) суб’єкта госпо-
дарювання як показник фінансових резуль-
татів його господарської діяльності визна-
чається зменшенням суми валового доходу 
суб’єкта господарювання за певний період 
на суму валових витрат і суму амортизацій-
них відрахувань [6, с. 459-462].
Тобто прибуток можливо отримати тіль-

ки в процесі діяльності, коли відбувається 
капіталізація результату перетворення та 
трансформації ресурсів суб’єкта господар-
ських відносин в іншу товарну форму, по-
дальша реалізація якої на ринку і дасть 
можливість отримати валовий дохід. Тобто 
результатом діяльності суб’єкта некомер-
ційного господарювання може вважатися 
прибуток, а також обов’язково товар чи по-

слуга, яка такий прибуток здатна принести. 
Але при цьому подальша доля прибутку не 
пов’язана із його привласненням засновни-
ками чи перерозподілом між учасниками то-
вариства. Прибуток як економічний резуль-
тат визначає в такому випадку ефективність 
діяльності з точки зору досягнення мети у 
створенні товару. Товар же є тим самим кін-
цевим результатом виробничого процесу 
суб’єкту некомерційного господарювання, 
який визначений  як статутна мета та є місі-
єю функціонування такого суб’єкта. 
З таких позицій важливо усвідомлю-

вати наступне: господарська діяльність 
суб’єкта некомерційного господарювання в 
будь-якому випадку спрямовується на ство-
рення товару чи послуги, яка має кінцеву 
вартісну визначеність, а відтак прибуток є 
невід’ємною складовою процесу господар-
ської діяльності. Прибуток у цьому випадку 
є результатом здійснення фінансового облі-
ку результатів господарської діяльності, але 
в кінцевому своєму виразі не є тим об’єктом 
який розподіляється з метою збагачення, а 
спрямовується на певні конкретні статутні 
цілі існування суб’єкта некомерційного гос-
подарювання. Призначення прибутку по-
лягає в забезпеченні повноцінності процесу 
існування суб’єкту некомерційного господа-
рювання. 
Тому в основу визначення некомерцій-

ного господарювання повинні бути постав-
лені ознаки:

 самостійна, систематична діяльність, 
що має ризиковий характер і здійснюється 
ініціативно з метою задоволення власних 
статутних цілей юридичної особи;

 зміст некомерційного господарюван-
ня полягає у створенні товару;

 у процесі здійснення некомерційно-
го господарювання відбувається досягнен-
ня соціального та економічного результа-
ту, у тому числі отримання прибутку, який 
направляється на виконання статутних за-
вдань такого суб’єкта господарювання. 
Таким чином, ми приходимо до висно-

вку, який підтверджує загальнонаукову по-
зицію та законодавче розмежування гос-
подарської комерційної та некомерційної 
діяльності, яке полягає у привласнення 
економічного результату – прибутку. При-
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чому обидва види діяльності передбачають 
створення певного продукту в процесі гос-
подарювання, але розподіл результатів від-
бувається по-різному. 
Отже, виникає необхідність узагаль-

нення та чіткої детермінації відмінних 
рис між аналізованими видами діяльності 
(табл. 1.1.).
Таким чином, на наш погляд, «суб’єкт 

некомерційного господарювання» доцільно 
визначити засобами господарсько-правової 
науки в рамках господарського законодав-
ства як юридичну особа незалежно від ор-
ганізаційно-правової форми та форми влас-
ності, що здійснює господарську діяльність з 

виробництва, реалізації, придбання товарів, 
інші види господарської діяльності, від якої 
отримані прибутки не перерозподіляються 
між засновниками чи власниками, а спря-
мовуються на забезпечення основної мети, 
визначеної в статуті такого суб’єкта, спря-
мованої на досягнення суспільно-корисних 
цілей.
Усі наведені вище критерії є результа-

том тривалого історичного шляху розвитку 
теоретико-методологічного обґрунтування 
та практичного втілення інструментів та 
механізмів господарсько-правового забезпе-
чення некомерційного господарювання.

Таблиця 1.1.
Критерії відмежування господарської комерційної від 

некомерційного господарювання
Критерій Господарська

комерційна діяльність
Господарська некомерційна діяль-

ність
Основна мета одержання прибутку досягнення економічних, соціальних 

та інших результатів
Сфера діяль-
ності 

усі види економічної діяльності не 
пов’язані із задоволенням суспільних 
потреб, які гарантуються державою 
та не можуть бути незадоволеними 
через їх високу соціальну цінність 

здійснюється суб’єктами господарю-
вання державного або комунально-
го секторів економіки у галузях (ви-
дах діяльності), в яких відповідно до 
статті 12 ГК України забороняється 
підприємництво, на основі рішення 
відповідного органу державної влади 
чи органу місцевого самоврядування. 
Така діяльність може здійснюватися 
також іншими суб’єктами господа-
рювання, яким здійснення господар-
ської діяльності у формі підприємни-
цтва забороняється

Зміст діяльності створення товару або надання послуги, що мають вартісний вираз 
Форма власності не має обмежень щодо форми власності 
Особливості 
суб’єктів (ко-
мерційного/ не-
комерційного) 
господарювання 

юридичні особи у формі господар-
ських товариств та фізичні особи під-
приємці 

виключно юридичні особи 

Організаційно-
правова форма 

здійснюється в будь-яких організацій-
них формах, передбачених законом, 
на вибір підприємця

може здійснюватися в організаційних 
формах, які визначаються власником 
або відповідним органом управління 
чи органом місцевого самоврядуван-
ня з урахуванням вимог, передбаче-
них ГК України та іншими законами

Соціальна від-
повідальність 

факультативна мета, головний крите-
рій – законність діяльності

провідна місія діяльності суб’єкта не-
комерційного господарювання 

Джерело: сформовано за [1;2;6;9]
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Враховуючи наведене вище, розкриваю-
чи сутність та ознаки некомерційного госпо-
дарювання доцільно запропонувати власне 
бачення поняття «суб’єкт некомерційного 
господарювання».
Важливим аспектом для аналізу право-

вого стану суб’єктів некомерційної діяльнос-
ті є аналіз підходів до їх класифікації. Спра-
ва в тому, що класифікація, як метод піз-
нання, дає змогу виокремити загальні риси 
певних сукупностей суб’єктів, для того щоб 
зрозуміти загальні механізми їх функціону-
вання. Це, у свою чергу, дає змогу розкрити 
ті чи інші особливості та специфічні риси, 
які вибиваються із загального алгоритму чи 
шаблону. 
Критерієм класифікації суб’єктів неко-

мерційного господарювання пропонується 
виділити критерій створення товарів, робіт, 
послуг, відповідно до якого всі суб’єкти по-
діляються на:

 ті, що створюють товари, роботи, по-
слуги: бюджетні установи; благодійні орга-
нізації; пенсійні фонди; житлово-будівель-
ні кооперативи; дачні (дачно-будівельні) 
кооперативи; садівничі та гаражні (гараж-
но-будівельні) кооперативи (товариства); 
об’єднання співвласників багатоквартирно-
го будинку, асоціації власників жилих бу-
динків; професійні спілки, їх об’єднання та 
організації профспілок; сільськогосподар-
ські обслуговуючі кооперативи;

 ті, що не створюють товари, робо-
ти послуги: релігійні організації; політич-
ні партії; творчі спілки; асоціації та інші 
об’єднання юридичних осіб; громадські 
об’єднання; організації роботодавців та їх 
об’єднання; інші громадські формування.
З наведеної класифікації логічним вба-

чається, що суб’єкти некомерційного гос-
подарювання, які не надають послуги, не 
створюють товарів чи робіт мають інше 
важливе призначення, оскільки вони аку-
мулюють загальну ефективність функці-
онування учасників таких суб’єктів неко-
мерційного господарювання, генеруючи в 
такий спосіб соціальний капітал, який стає 
важливим джерелом для активізації діяль-
ності тих суб’єктів, що, наприклад, вхо-
дять до складу спілок, асоціацій, об’єднань 
тощо. 

Враховуючи запропоноване нами визна-
чення суб’єктів некомерційного господарю-
вання, у якому одним із основних критеріїв 
ідентифікації таких суб’єктів виступає дохід, 
доцільно запропонувати також класифіка-
цію цих суб’єктів за критерієм доходу, тобто 
за критерієм отримання й використання до-
ходу. Так, пропонується виділити два типи 
суб’єктів некомерційного господарювання:

 суб’єкти, які отримують дохід та са-
мостійно відновлюють своє фінансове ста-
новище (здійснюють рефінансування), до 
яких відносяться: бюджетні установи, які 
надають послуги, виконують роботи та ство-
рюють товар; пенсійні фонди; об’єднання 
співвласників багатоквартирного будинку; 
сільськогосподарські обслуговуючі коопера-
тиви тощо;

 суб’єкти некомерційного господарю-
вання, які не отримують дохід та функціону-
ють за рахунок внесків учасників, вступних 
відрахувань, тобто користуються коштами 
учасників або іншими зовнішніми джерела-
ми фінансування (бюджетного фінансуван-
ня). До них відносяться: бюджетні установи, 
які фінансуються тільки за рахунок бюдже-
тів різних рівнів; громадські об’єднання; по-
літичні партії; творчі спілки; благодійні ор-
ганізації; спілки, асоціації та інші об’єднання 
юридичних осіб; житлово-будівельні, дачні, 
садівничі та гаражні кооперативи (товари-
ства); професійні спілки; організації робото-
давців та ін..
Критерій отримання та перерозподілу 

доходу демонструє одну із важливіших рис 
суб’єктів некомерційного господарювання, 
на якій необхідно акцентувати увагу більш 
детально – отримання синергетичного ефек-
ту від тієї форми участі, яка передбачається 
самим суб’єктом для своїх членів (учасни-
ків). Синергія розкривається в акумуляції 
вступних чи членських внесків (частіше за 
все у грошовій формі), які спрямовуються 
на забезпечення статутних цілей діяльнос-
ті такого суб’єкту некомерційного господа-
рювання. Причому акумуляція та синергія 
можливі не лише в економічному сенсі ви-
користання накопиченого доходу на фінан-
сування потреб вказаної діяльності. Мова 
йде також про акумуляцію й інших форм 
капіталів: інтелектуального, людського, со-
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ціального. Для цілей даного дисертаційно-
го дослідження отримуваний суб’єктами не-
комерційного господарювання додатковий 
ефект у вигляді потенціалу від накопичення 
вказаних видів капіталу виступає додатко-
вим резервом забезпечення платоспромож-
ності. 

Висновки
Таким чином, можна прийти до висно-

вку, що кожен суб’єкт некомерційного гос-
подарювання (неприбуткові організації) 
має свою специфіку створення та розвитку, 
проте механізм їх діяльності в нашому зако-
нодавстві потребує удосконалення згідно з 
вітчизняними реаліями. 
Підходи до класифікації некомерційних 

неприбуткових організацій, що дало змогу 
запропонувати авторське бачення способу 
групування суб’єктів некомерційного гос-
подарювання за наступними критеріями: 
за критерієм мети некомерційного гос-
подарювання: суб’єкти, основною метою 
яких є здійснення благодійності; суб’єкти, 
що здійснюють інформаційне, організацій-
не та функціональне забезпечення діяль-
ності суб’єктів господарювання; колектив-
ні неприбуткові суб’єкти некомерційного 
господарювання; фінансові некомерційні 
суб’єкти; суб’єкти некомерційного господа-
рювання, що забезпечують реалізацію кон-
ституційних прав громадян; за критерієм 
створення товарів, робіт, послуг: суб’єкти 
некомерційного господарювання, що ство-
рюють товари, роботи, послуги (бюджетні 
установи; благодійні організації; пенсійні 
фонди; житлово-будівельні кооперативи; 
дачні кооперативи; садівничі та гаражні 
кооперативи; об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку, асоціації влас-
ників жилих будинків; професійні спілки, 
їх об’єднання та організації профспілок; 
сільськогосподарські обслуговуючі коопе-
ративи); суб’єкти некомерційного господа-
рювання, що не створюють товари, робо-
ти послуги (релігійні організації; політич-
ні партії; творчі спілки; асоціації та інші 
об’єднання юридичних осіб; громадські 
об’єднання; організації роботодавців та їх 
об’єднання; інші громадські формування); 
за критерієм отримання й використання 

доходу: суб’єкти, які отримують дохід та 
самостійно відновлюють своє фінансове 
становище (бюджетні установи, які нада-
ють послуги, виконують роботи та ство-
рюють товар; пенсійні фонди; об’єднання 
співвласників багатоквартирного будинку; 
сільськогосподарські обслуговуючі коопе-
ративи тощо); суб’єкти некомерційного 
господарювання, які не отримують дохід 
та функціонують за рахунок внесків учас-
ників або інших зовнішніх джерел фінансу-
вання (бюджетні установи, які фінансують-
ся виключно за рахунок бюджетів різних 
рівнів; громадські об’єднання; політичні 
партії; творчі спілки; благодійні органі-
зації; спілки, асоціації та інші об’єднання 
юридичних осіб; житлово-будівельні, дач-
ні, садівничі та гаражні кооперативи (то-
вариства); професійні спілки; організації 
роботодавців та ін.).
Так, перш за все, урегулювання потре-

бує норма, відповідно до якої суб’єктом бан-
крутства виступає суб’єкт підприємницької 
діяльності, а оскільки неприбуткові органі-
зації при створенні не мають мету отриман-
ня доходу, вони не є суб’єктами підприєм-
ництва, а відповідно, і суб’єктами неплато-
спроможності. Тоді виник ає питання, чому 
в законодавстві одним із засобів припинен-
ня стоїть процедура банкрутства. Ці та інші 
проблемні питання деяких суб’єктів неко-
мерційного господарювання будуть розгля-
нуті далі.
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Bilousov Sergii Mykolaiovych
THE CRITERIA FOR 

DISTINGUISHING ECONOMIC 
COMMERCIAL FROM NON-

COMMERCIAL MANAGEMENT: LEGAL 
ASPECT

The article addresses the approaches to the 
classifi cation of non-commercial non-profi t or-
ganizations, which allowed to offer the author’s 
vision of how to group the non-profi t economic 
entities according to the following criteria: fi rst, 

according to the aim of the non-profi t eco-
nomic activity are distinguished the economic 
entities whose main purpose is charity activity; 
the economic entities that provide informa-
tional, organizational and functional support 
for the activities of economic entities; collective 
non-profi t non-commercial entities; fi nancial 
non-commercial entities; non-profi t economic 
entities that provide for the realization of the 
citizens’ constitutional rights; second, accord-
ing to the creation of goods, works, services are 
distinguished the non-profi t economic entities 
that create goods, works, services (budget in-
stitutions; charitable organizations; pension 
funds; residential and housing cooperatives; 
countryside cooperatives; horticultural and 
garage cooperatives; associations of residential 
apartments’ co-owners, associations of land-
lords; trade unions, their associations and trade 
union organizations; agricultural servicing co-
operatives). The paper presents a detailed 
study of the non-profi t economic entities that 
do not create goods, works and services (reli-
gious organizations; political parties; creative 
unions; associations and other unions of legal 
entities, as well as public associations. The re-
search fi ndings entail the practical signifi cance 
of the study, in particular that the theoretical 
and applied conclusions and recommendations 
of research can be used in legislative activity for 
enhancing the specifi c norms of the Ukrainian 
legislation as regards the restoration of solven-
cy of the non-profi t economic entities, as far as 
the regulation of maintenance procedures of 
the Register of insolvent non-profi t economic 
entities and termination of non-profi t econom-
ic entities is concerned. It was shown that in 
order to develop a system of measures related 
to the management of the debt restructuring 
process of non-profi t economic entities; the 
restoration of their solvency, including by way 
of the default recognition made public and the 
implementation of procedures of the partial 
debt forgiveness. 

Key words: default, bankruptcy, liquida-
tion, non-profi t economic entities, insolvency, 
restructuring of non-profi t economic entities, 
delimitation criteria. 
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ÇÀÐÓÁ²ÆÍÈÉ ÄÎÑÂ²Ä ÍÀÄÀÍÍß ÏÓÁË²×ÍÈÕ 
ÏÎÑËÓÃ Ó ÑÔÅÐ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÐÅªÑÒÐÀÖ²¯ 

ÐÅ×ÎÂÈÕ ÏÐÀÂ ÍÀ ÍÅÐÓÕÎÌÅ ÌÀÉÍÎ

Наукова стаття присвячена висвітленню 
зарубіжного досвіду надання публічних послуг 
у сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно наступних країн: Болгарії, Бі-
лорусії, Росії, Польщі, Чехії, Швейцарії, Італії, 
Іспанії, Німеччини, Франції, США, Австралії 
тощо. У результаті вивчення світового досвіду 
зроблено висновок, що для ефективного захис-
ту прав на нерухомість як приватних власни-
ків, так і держави необхідно створити єдину 
реєстраційну систему, яка гарантуватиме 
надійність і гласність цивільного обороту не-
рухомості. Визначено шляхи імплементації 
іноземного досвіду з метою удосконалення ді-
яльності суб’єктів публічної адміністрації 
України щодо надання публічних послуг у сфері 
державної реєстрації речових прав на нерухо-
ме майно.
Ключові слова: послуга, нерухоме майно, 

реєстр, державна реєстрація речових прав на 
нерухоме майно.
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Нині, завдяки науковим працям: 
В.Б. Авер’янова, К.К. Афанасьєва 
Ю.П. Битяка, І.В. Дроздової, В.М. Га-
ращука, І.П. Голоснічeнка, Є.О. Легези, 
С.В. Ківалова, І.Б. Коліушка, А.Т. Ком-
зюка, О.В. Кузьменко, Г.М. Писаренка, 
Я.О. Пономарьова, В.П. Тимощука та 
інших науковців, - досліджено ряд осо-
бливостей діяльності органів публічної 
влади з надання адміністративних послуг 
населенню. Зокрема, В. П. Тимощук, у 
посібнику «Адміністративна процедура та 
адміністративні послуги. Зарубіжний до-
свід і пропозиції для України» у главі тре-
тій детально розглянув адміністративну 
процедуру у зарубіжних країнах [1]. Але у 
наукових дослідженнях питання вивчен-
ня зарубіжного досвіду з державної реє-
страції речових прав на нерухоме майно 
майже не вивчались.

Метою даної статті є висвітлення зару-
біжного досвіду правового регулювання на-
дання публічних послуг у сфері державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно 
та його впровадження в Україні.

Для досягнення вищевказаної мети 
нами поставлені наступні завдання: про-
аналізувати світовий досвід забезпечення 
якості надання публічних послуг державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно; 
визначити шляхи імплементації іноземного 
досвіду в діяльність України.

Якісно новий правовий режим регулю-
вання відносин між владними суб’єктами 
та громадянами – режим партнерських 
відносин – є визначальною ознакою демо-
кратичної країни, що зумовило потребу у 
комплексному реформуванні управлінських 
процесів в державі, інститутів українського 
адміністративного права. Тому використан-
ня зарубіжного досвіду надання публічних 
послуг у сфері приводу державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та впрова-
дження його в законодавство України є без-
умовно актуальним на сьогоднішній час.
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Основний зміст роботи
Об’єктами дослідження обрано 7 кра-

їн світу, а саме: Болгарія, Білорусь, Росія, 
Польща, Чехія, Швейцарія, Італія, Іспанія, 
Німеччина, Франція, США, Австралії, у яких 
протягом останнього десятиріччя проводи-
лись демократичні реформи. При цьому, 
одним із основних напрямів свого демокра-
тичного розвитку зазначені країни обрали 
саме підвищення якості надання послуг та 
зміцнення довіри до влади з боку населен-
ня, громадськості та приватного сектора.
У Болгарії надання публічних послуг ре-

єстрацію актів з речових прав на нерухоме 
майно провадить нотаріус. Право власності 
на майно при цьому виникає з моменту вне-
сення відповідного запису до державного 
реєстру. Так, нотаріус зобов’язаний здійсни-
ти реєстрацію незалежно від наявності зая-
ви від зацікавленої особи. Нотаріус реєструє 
акти, на підставі яких виникають майнові 
правовідносини щодо об’єкта нерухомості. 
Запис про такі акти вчинюється у реєстро-
вих книгах, які є підшивкою актів, що ви-
значають правовий режим нерухомого май-
на. Відомості про здійснений запис носять 
відкритий характер і можуть надаватись за-
цікавленим особам як усно, так і письмово у 
формі відповідних довідок [2].
За реєстраційним законодавством Рес-

публіки Білорусь спеціально уповноваже-
ним органом управління надання публіч-
них послуг у галузі державної реєстрації не-
рухомого майна, прав на нього і операцій з 
ним є Комітет із земельних ресурсів, геодезії 
і картографії при Раді Міністрів Республі-
ки Білорусь, а Науково-виробниче держав-
не республіканське унітарне підприємство 
«Національне кадастрове агентство» цього 
Комітету є республіканською організацією 
з ведення державної реєстрації нерухомого 
майна, прав на нього та правочинів з ним 
[3].
У російській системі реєстрації інформа-

ція також носить відкритий характер, проте 
вона не може бути надана в усній формі. Фе-
деральний Закон «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» встановлює тільки письмову 
форму надання інформації у вигляді випис-
ки з реєстру [4]. Слід було б врахувати до-

свід надання інформації за зверненням осо-
би, оскільки отримання такої інформації ви-
конувало б функцію превентивного захисту 
свого майнового права.
Побудована система реєстрації прав на 

нерухоме майно в Російській Федерації не-
обхідно доповнити не тільки реєстрацію ви-
никнення, припинення, обтяження чи об-
меження речових прав, але й деяких видів 
правочинів стосовно об’єктів нерухомості [5, 
с. 298].
У Республіці Польща реєстраційні про-

вадження надання публічних послуг у спра-
вах реєстрації прав на нерухоме майно від-
несено до компетенції місцевих судів. По-
кладання обов’язку провадити реєстраційні 
справи судами є запозиченням німецького 
досвіду. У Польщі також діє принцип: без 
реєстрації немає права. Більше того, ухи-
лення або невчасне виконання обов’язку 
правонабувачем звернутись до суду з реє-
страцією набутого речового права передба-
чає за польським законодавством про про-
ступки (пол. wykroczenie) відповідальність у 
вигляді штрафу [6, с. 104]. Провадження у 
справах про притягнення осіб до відпові-
дальності за цей вид протиправної поведін-
ки здійснюється судами, вони ж виносять у 
цих справах рішення, застосовуючи до по-
рушника накладення стягнення. Звертає 
на себе увагу цікаве правило в польському 
реєстраційному законодавстві: після укла-
дення нотаріально засвідченого правочину, 
особливості якого полягають у тому, що но-
таріус засвідчує не правочин, а підписи, які 
ставлять на ньому особи, він зобов’язаний у 
семиденний строк з дня здійснення акту, що 
стосується нерухомості, відправити виписку 
з реєстрової нотаріальної книги до суду за 
місцем знаходження нерухомого майна для 
внесення судовим реєстратором запису в 
поземельну книгу [6, с. 105].
У Чехії надання публічних послуг щодо 

реєстрації нерухомості та пов’язаних з нею 
речових прав здійснюється місцевими ор-
ганами кадастру, які входять до Чеського 
управління геодезії та картографії. Загаль-
не правило виникнення речового права на 
нерухоме майно також присутнє у чеському 
реєстраційному та цивільному законодав-
стві. Реєстрація речових прав на нерухо-
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мість здійснюється в кількох формах: шля-
хом внесення запису в реєстрову книгу або 
відмітки чи примітки, для кожної з яких 
законом передбачено спеціальний порядок 
здійснення. При цьому право власності та 
інші речові права на нерухоме майно реє-
струються тільки у формі внесення запису, 
накладення обмеження чи обтяження на 
речове право, а також їх зняття вноситься 
до реєстрової книги як примітка.
Згідно з чеським законодавством рішен-

ня реєстраційного органу про відмову здій-
снити державну реєстрацію речових прав 
можна оскаржити до вищестоящого органу 
– Чеського управління ведення кадастру. 
Таке право передбачене і українським реє-
страційним законодавством, на відміну від 
російського, згідно з яким оскарження реє-
страційних дій чи бездіяльності органів юс-
тиції (відповідно до російського законодав-
ства реєстрацію нерухомого майна та право-
чинів з ним покладено на органи юстиції) 
здійснюється виключно в судовому порядку.
Звернемо увагу на встановлення у Чехії 

відповідальності за правопорушення в галу-
зі ведення кадастру. Законодавець перед-
бачив відповідальність виключно у вигляді 
штрафів за порушення строків внесення ін-
формації до кадастрових записів, неповідо-
млення заявнику інформації на запит щодо 
реєстрових записів на майно, за надання 
недостовірної інформації, яка стосується не-
рухомості.
Головним джерелом інформації про 

будь-яку нерухомість у Чехії є кадастр 
(Katastr nemovіtostі’) – комп’ютерна система, 
де зареєстровані всі земельні ділянки, бу-
динки, квартири, нежилі приміщення (у 
тому числі й недобудовані), їхні геометрич-
ні розміри, площа й місцезнаходження. У 
кадастрі зазначено права власності й інші 
майнові права, зафіксовано особисті дані 
власників і співвласників. В управлінні ка-
дастром будь-яка особа може одержати ви-
писку з інформацією про об’єкт нерухомос-
ті, що її цікавить, сплативши при цьому гер-
бовий збір — 100 чеських крон [7].
У Швейцарії записом у реєстрі нерухо-

мості презюмується дійсність правочину та 
служить (як і в Україні) вагомим доказом 
правового становища нерухомого об’єкта. 

Такий запис презюмує наявність в осо-
би прав та добросовісність цієї особи щодо 
набуття цих прав. Більше того у випадку 
включення запису в реєстр може бути за-
хищено права і недобросовісного набувача. 
У реєстраційному законодавстві Швейцарії 
закріплений принцип публічної відкритос-
ті реєстру нерухомості. Проте на практиці 
отримати доступ до цієї інформації можна, 
лише обґрунтувавши свій інтерес. Проста 
цікавість не вважається «виправданою ціка-
вістю».
В Італії поземельну книгу веде спеці-

ально уповноважена особа — хранитель по-
земельної книги. Хранитель веде декілька 
книг для реєстрації окремих дій, наприклад 
книгу запису судових рішень, на підставі 
яких виникає речове право на нерухоме 
майно. Обов’язковій реєстрації в поземель-
ній книзі підлягають договори про передачу 
прав власності на нерухоме майно, договори 
оренди нерухомого майна на строк більш як 
десять років та деякі інші договори, які на-
бувають чинності стосовно третіх осіб після 
здійснення певного запису. Інформація, що 
міститься в поземельній книзі, є доступною 
для будь-якої особи. За запитом заявника 
хранитель поземельної книги зобов’язаний 
надати йому копію запису в поземельну кни-
гу. Крім цього, сама поземельна книга може 
бути надана будь-якій заінтересованій особі.
Будь-яка нерухомість в Італії має бути 

зареєстрована в Консерваторії обліку неру-
хомості (Conservatoria dei Registri Immobiliari). 
З неї можна отримати інформацію про того, 
хто є власником нерухомості, яка її када-
строва вартість, точна площа, а також про 
наявність можливої заборгованості власни-
ка. Після підписання завершального акта 
купівлі-продажу нерухомість реєструється в 
Консерваторії обліку нерухомості впродовж 
двох місяців [8].
Для реєстрації будь-яких обмежень на 

власність, таких як іпотека, арешт чи будь-
які інші обмеження в Італії створено спеці-
альний реєстр (Conservatoria dei registri), у 
якому зосереджено всю інформацію з при-
воду накладених уповноваженими органа-
ми обмежень права.
В Іспанії реєстраційна система введена 

в дію Законом про іпотеки 1861 року. Від-
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повідно до його вимог був створений Ре-
єстр прав власності на нерухомість, у якому 
реєструються права власності на нерухоме 
майно, інші речові права, їх обмеження і 
обтяження. Він ведеться за реєстраційни-
ми округами, які не стикаються між собою 
і збігаються з кордонами адміністративних 
територій Іспанії. Реєстр ведеться в спеці-
альних книгах, які нумеруються і візуються 
суддею. Форма і порядок ведення цих книг 
визначаються Міністерством юстиції Іспанії. 
Реєстр ведуть особливі державні службовці 
— реєстратори, які в процесі своєї професій-
ної діяльності підкоряються лише закону і 
повністю незалежні від держави, у тому чис-
лі і в питанні свого фінансування.
Усі записи про права на нерухомість і 

операції з нею реєструються в Реєстрі прав 
власності на нерухомість. Права на окремий 
об’єкт нерухомості реєструються на окремо-
му аркуші запису в хронологічному порядку 
— таким чином фіксується процес перехо-
ду прав на нерухомість. Законним є лише 
останній правовласник, кожне право на не-
рухомість належить лише одному законно-
му власникові. Усі незареєстровані права на 
нерухомість недійсні. На реєстратора покла-
дена відповідальність за законність запису, 
у тому числі і за можливий збиток, заподі-
яний неправильним записом. Таким чином, 
тут також діє принцип: усе, що записано в 
реєстрі, є правильним і законним. Інфор-
мація Реєстру прав на нерухомість відносно 
прав, а також зареєстрованих обмежень і 
обтяжень на нерухоме майно відкрита для 
заінтересованих осіб.
Таким чином, в іспанській реєстраційній 

системі існує принцип повної гласності, тоб-
то реєстрація права на нерухомість публічна 
і відкрита для ознайомлення [9, с. 62].
У сучасній об’єднаній Німеччині позе-

мельна книга ведеться земельним судом за 
місцем знаход ження об’єкта нерухомості.
При описі земельних ділянок та інших 

об’єктів нерухомості, розміщених на них, 
використовуються дані, надані кадастровою 
службою: межі ділянки, вид використання 
(забудована площа, вільна земля), місцезна-
ходження (адреса), розміри.
Реєстрація в поземельній книзі можлива 

на підставі заяви однієї із сторін правочину 

(у цьому випадку другу сторону представляє 
нотаріус) або спільної заяви. До заяви до-
дається нотаріально посвідчений дозвіл на 
проведення реєстрації від особи, чиї права 
зачіпає реєстрація, а також додаткова заява 
від правовідчужувача і правоотримувача 
про переда чу права власності. Окрім пере-
рахованих документів, при передачі земель-
ної ділянки необхідно надати оригінальну 
довідку фінансової служби, яка підтверджує 
сплату податку за придбання земельної ді-
лянки і посвідчення територіальної грома-
ди про невикористання права переважного 
придбання.
Перелік документів, необхідних для на-

дання публічних послуг щодо реєстрації ре-
чового права у Німеччині, досить короткий. 
Навіть договір купівлі-продажу особі, яка 
здійснює надання публічних послуг щодо 
реєстрації речового права на нерухоме май-
но, надавати не потрібно, оскільки за ні-
мецьким законодавством для передачі прав 
власності він не є істотним. Це пояснюється 
тим, що при здійсненні правочину значну 
вагу має нотаріус.
Після перевірки документів уповнова-

жена особа земельного суду проводить на-
дання публічних послуг щодо реєстрації ре-
чових прав у поземельній книзі. Зауважимо, 
що кандидат на посаду реєстратора речових 
прав земельного суду у ФРН не обов’язково 
повинен мати юридичну освіту. Згідно з 
фактом реєстрації обом сторонам правочи-
ну надсилається повідомлення. У випадку 
якщо оплата за новопридбаний об’єкт не-
рухомості покупцем ще не здійснена, то 
можливий попередній запис про передачу 
права власності на користь покупця. Це га-
рантує його права на придбання об’єкта не-
рухомості [10, с. 107].
Французька система надання публічних 

послуг щодо реєстрації речового права не 
передбачає наявність поземельної книги 
як такої, тому що основною інформаційною 
ланкою в цій системі виступає не земельна 
ділянка, а правонабувач. Реєстрові книги, у 
яких ведуться реєстраційні записи про пра-
ва на нерухомість, групуються на аркуші, 
що є відкритим для правовласника, вони 
отримали назву «Іпотечні книги». У Франції 
в кожному судовому окрузі знаходиться осо-
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бливе бюро, що називається «Conservation des 
hypotheques» — («Сховище іпотек»), де здій-
снююються та централізуються усі формаль-
ності та дії, направлені на реєстрацію речо-
вого права [11, с. 104].
Нині в Європі відбуваються реформи на-

ціональних реєстрових систем з метою при-
ведення кадастрово-реєстраційних систем до 
єдиних стандартів, якими є, зокрема, такі: 
ведення системи реєстрації прав на нерухо-
мість на основі записів про земельні ділянки 
(земельна ділянка та нерухоме майно роз-
глядаються як єдиний об’єкт нерухомості); 
реєстрація прав на земельні ділянки та не-
рухоме майно здійснюється в одному реєстрі 
прав; реєстрація прав та ведення кадастро-
вих карт здійснюється однією установою; ре-
єстрація прав є адміністративною функцією 
(державна реєстрація прав повинна бути від-
окремленою від судових та (або) нотаріаль-
них органів); послуги системи орієнтовані, 
насамперед, на користувача; система реє-
страції прав повинна бути самоокупною [12].
Англо-американська система реєстрації 

правочинів щодо об’єктів нерухомості по-
лягає у внесенні запису в реєстр за вільним 
вибором учасників правочину. Цю систему 
доцільніше було б назвати системою обліку 
документів, оскільки реєстрація є технічною 
операцією. Власником за англо-американ-
ськими правилами є останній добросовісний 
набувач нерухомого майна. Перехід права 
власності відбувається внаслідок укладання 
правочину та заволодіння об’єктом право-
набувачем. У США покупцю необхідно від-
новити весь ланцюг попередніх документів 
на придбання нерухомості. Правочин може 
бути визнаний недійсним, якщо особи, що 
входять або не входять у ланцюг право-
чинів, можуть пред’явити права на об’єкт 
нерухомості. Недостатність законодавчих 
засобів компенсують адвокати та страхові 
компанії, які спеціалізуються на перевірці 
прав продавця. Наразі у Сполучених Шта-
тах Америки активно розвивається система 
страхування ризиків втрати власності.
Погоджуючись з Я.О.Пономарьовою, 

яка у монографічному дослідженні «Адмі-
ністративні провадження з державної ре-
єстрації речових прав на нерухоме майно» 
наголосила, що страхування повинно не за-

мінювати реєстрацію прав, а служити інстру-
ментом захисту майнових прав. Зауважимо, 
що якою б доскональною не була система 
реєстрації, перехід права власності завжди 
буде операцією з різним ступенем ризику. 
Страхування титулу власника розвивати-
меться і в Україні, але не замість системи ре-
єстрації, а разом із цією системою реєстрації 
прав, створюючи додаткові гарантії прав до-
бросовісних набувачів. [13, С. 134]
У 1858р. у Південній Австралії Р. Тор-

ренс ввів систему реєстрації прав на неру-
хоме майно, яка отримала його ім’я. Ця сис-
тема поширилась по всій Австралії, її версії 
прийняті в Англії, в окремих штатах США 
та Канади, Новій Зеландії та в деяких аф-
риканських країнах. Ця реєстраційна сис-
тема відноситься до систем реєстрації прав 
на земельні ділянки, згідно з якою держава 
гарантує точність титулу, який знаходиться 
в реєстрі, страхуючи від помилок, і за якою 
незареєстровані правочини не породжують 
правових відносин між суб’єктами, які не є 
учасниками правочину. Ця система близь-
ка до вітчизняної системи реєст рації прав: 
коли реєстрації підлягають права та обтя-
ження. Перехід права власності при засто-
суванні системи Торренса здійснюється за 
заявою відчужувача [15].
Австралійська кадастрова система хоч і 

була створена під сильним впливом англій-
ського загального законодавства, але осно-
вний акцент був перенесений на врахуван-
ня потреб величезної країни, у якій почали 
інтенсивно розвиватись майнові відносини. 
Наслідком цього стала унікальна реєстра-
ційна система [14].
Основною відмінністю цієї системи від 

європейських систем є те, що система Тор-
ренса базується на кадастрових зйомках 
окремих земельних ділянок для індивіду-
альних власників з метою юридичної під-
тримки трансакцій нерухомого майна.
Отже, світовий досвід дає підстави вва-

жати, що для ефективного захисту прав на 
нерухомість як приватних власників, так 
і держави необхідно створити єдину фор-
мальну реєстраційну систему надання пу-
блічних послуг. Вона гарантуватиме надій-
ність і гласність надання публічних послуг 
щодо обороту нерухомості.



185

Ìàðòèíþê Í.Ì. - Çàðóá³æíèé äîñâ³ä íàäàííÿ ïóáë³÷íèõ ïîñëóã...

Література
1. Тимощук В. П. Адміністративна 

процедура та адміністративні послуги. За-
рубіжний досвід і пропозиції для України. 
К.: Факт, 2003. 496 с.

2. Недвижимость Болгарии: юридичес-
кие аспекты покупки в собственность. Автор 
неизвестный [Електронний ресурс]. URL: 
http://www.bcprofi .ru/community/publications/
detail. php?ID=3855. — Назва з екрану.

3. О создании системы государственных 
организаций по государственной регистра-
ции недвижимого имущества, прав на него 
и сделок с ним: Указ Президента Республи-
ки Беларусь от 10 декабря 2002 г. №603 
[Електронний ресурс]. URL:: http://www.
levonevski.net/pravo/razdel1/num4/1d4209.
html.

4. О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним: Федеральный Закон от 21 июля 1997 г.-
№ 122 ФЗ [Електронний ресурс]. URL: http://
www.garant.ru/law/ 11801341—000.htm.

5. Литвинов И. В. Государственная ре-
гистрация прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним. Этапы развития и основные 
источники правового регулирования: спра-
вочник. Смоленск : Регистрационная палата 
Смоленской обл., 2004. 511 с.

6. Belniak S. Rozwój rynku nieruchomości 
w Polsce na tle krajów wysoko rozwiniętych. 
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 
w Krakowie, 2001. 204 s.

7. Нерухомість в Чехії [Електро-
нний ресурс]. URL: http://interesting.in.ua/
neruxomist—v—chexi. — Назва з екрану.

8. Недвижимость в Италии [Електро-
нний ресурс]. URL: http://www.eip.ru/main/
view4246.

9. Дмитриев А. В. Сравнительный ана-
лиз систем регистрации прав на недвижи-
мость в России, Германии и Испании. Зако-
нодательство. 2000. № 11. С. 62 — 72.

10. Кирсанов А. Р. Административно-
правовое регулирование регистрационной 
деятельности в сфере недвижимости: дис. …
канд. юрид. наук: спец. 12.00.14 «Админи-
стративное право, финансовое право, теория 
управления». М., 2003. 223 c. [Электронный 
ресурс] URL: http://www.lawlibrary.ru/disser 
2014673.html.

11. Никонов П. Н. Недвижимость, ка-
дастр и мировые системы регистрации прав 
на недвижимое имущество. Аналитический 
обзор. СПб. : Роза мира, 2006. 180 с.

12. Юсип’юк І. Яким бути земельно-
му кадастру України? Правовий тиждень. 
44 (65). 30 жовт. 2007 р. [Електронний ре-
сурс] URL: http://www.legalweekly.com.ua/
article/?uid=114.

13.  Пономарьова Я.О. Адміністра-
тивні провадження з державної реєстра-
ції речових прав на нерухоме майно : 
дис. ...кандидата юрид. наук : 12.00.07. 
Х., 2009. 204 с.

14. Дзюбенко О. Л. Ідея верховенства 
права в контексті відомчого нормотворен-
ня [Електронний ресурс]. URL: www.library.
ukma.kiev.ua/e—lib/NZ/NZV64_2007_law/16_
dzyubenko_ol.pdf.

15. Легеза Є. О. Зарубіжний досвід 
надання публічних послуг та шляхи 
імплементації в вітчизняне законодав-
ство України. Порівняльно-аналітич-
не право. 2016. № 1. С. 205–208 [Елек-
тронний ресурс]. URL: http://www.pap.
in.ua/1_2016/61.pdf



Áàíê³âñüêå òà ô³íàíñîâå ïðàâî

186Ïðàâî.ua ¹ 3, 2020
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ÑÏ²ÂÐÎÁ²ÒÍÈÖÒÂÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Ç ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÈÌ 

ÑÎÞÇÎÌ

У статті розглянуті  питання фінансо-
вого  співробітництва між Україною та Єв-
ропейським Союзом (далі-ЄС) для подолання 
кризових явищ в економіці України, визначені 
базові принципи реформування управління 
фінансовою системою України та заходи, що 
пов’язані з адаптацією національного законо-
давства України до законодавства країн - чле-
нах ЄС.
Ключові слова: фінансове співробітни-

цтво, внутрішній контроль, фінансовий ри-
нок, зовнішній аудит, адаптація законодав-
ства, Дорожня карта, директива ЄС. 
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слуг законопроєктів», що надані Парламент-
ською експертною групою з євроінтеграції; 
«Аналіз чинної нормативної бази системи 
контролю за використанням публичних фі-
нансів в Україні», підготовлену М. Семеряк, 
з експертним супровідом Ю. Слободяник, 
І. Піонтківською, В. Дубровським (загальне 
керівництво проекту А. Андрушків); Угоду 
про асоціацію між Україною, з одного боку, 
та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншого боку, шля-
хом поступового наближення законодавства 
України до рівня країн –членів Європей-
ського Союзу (далі- Угода між Україною та  
ЄС); Бюджетний кодекс України; Податко-
вий кодекс України; Митний кодекс Украї-
ни; Закон України «Про Загальнодержавну 
програму адаптації законодавства України 
до законодавства Європейського Союзу» від 
18 березня 2004р.; Розпорядження Кабінету 
Міністрів України «Про схвалення Страте-
гії реформування системи управління дер-
жавними фінансами на 2017-2020 роки» від 
08.02.2017 № 142-р та Дорожню карту зако-
нодавчого забезпечення виконання Угоди 
про асоціацію між Україною, з одного боку, 
та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншого боку.

Метою і завданням дослідження статті 
є проведення досліджень щодо визначен-
ня заходів фінансового співробітництва, що 
пов’язані з розвитком бюджетної політики, 

Постановка проблеми
Забезпечення покращення функціону-

вання та подальшого розвітку фінансового 
сектору України у рамках базових принци-
пів реформування на міжнародних стандар-
тах передбачає виконання умов Угоди про 
асоціацію між Україною, з одного боку, та 
Європейським Союзом, Європейським спів-
товариством з атомної енергії і їхніми дер-
жавами-членами, з іншого боку, шляхом по-
ступового наближення законодавства Укра-
їни до рівня країн – членів ЄС.

Стан дослідження проблеми
У процесі вивчення заходів удосконален-

ня законодавчої бази України відповідно до 
умов Угоди між Україною та ЄС можна виді-
лити: висновки Експертизи законопроєкту 
№ 2456 «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо удосконален-
ня захисту прав споживачів фінансових по-
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внутрішнього контролю і зовнішнього ау-
диту. А також вивчення напрямків адапта-
ції законодавства України до законодавства 
країн – членів ЄС. 

Наукова новизна дослідження полягає 
у дослідженні та систематизації заходів еко-
номічного  співробітництва між Україною 
та ЄС, встановлення досягнутого рівня за 
напрямками удосконалення законодавства 
України.

Виклад основоного матеріалу
Як свідчать висновки «Аналізу чинної 

нормативної бази ситеми контролю за ви-
користанням публічних фінансів в Україні» 
А. Андрушкова, М. Семеряк (та інших) з по-
силанням на Звіт Рахункової палати на 2016 
рік, підтвердженням неякісного управління 
та відсутності належного фінансового та ор-
ганізаційного контролю в Україні, що ство-
рює передумови для неефективного чи неза-
конного використання державних фінансів, 
є значні суми бюджетних правопорушень 
та недоліків в адмініструванні публічних 
коштів – 11,3 млрд.грн. [1, с.6]. Вирішення 
цієї проблеми можливе тільки на умовах 
реформування фінансової системи країни. 
Таке реформування визначають заходи 
згідно з Угодою між Україною та ЄС. Так, 
відповідно до статті 346 Глави 3 Управління 
державними фінансами: бюджетна політи-
ка, внутрішній контроль і зовнішній аудит 
Розділ V Економічне та галузеве співробіт-
ництво Угоди між Україною та ЄС передба-
чає, що співробітництво в галузі управління 
державними фінансами спрямовується на 
забезпечення розвитку бюджетної політики 
і надійних систем внутрішнього контролю 
та зовнішнього аудиту, що базується на між-
народних стандартах, а також відповідають 
основоположним принципам підзвітності, 
прозорості, економності, ефективності та ре-
зультативності [2, ст.346]. Таким чином, се-
ред визначених основних складових частин 
реформування фінансової системи Украї-
ни встановлено розвиток: 1) внутрішнього 
контролю, 2) зовнішнього аудиту.
Згідно зі статтею 347 Глави 3 Розділу 

V Угоди між Україною та ЄС, серед іншо-
го, Сторони обмінюються інформацією, 

досвідом, найкращою практикою та здій-
снюють інші заходи, зокрема, щодо такого:-
1) у галузі зовнішнього аудиту імплемента-
ції стандартів та методик Міжнародної ор-
ганізації вищих органів фінансового контр-
олю (INTOSAI), а також обміну найкращи-
ми практиками ЄС у галузі зовнішнього 
контролю та аудиту державних фінансів з 
особливим акцентом на незалежності від-
повідних органів Сторін; 2) у галузі держав-
ного внутрішнього фінансового контролю: 
- подальшого розвитку системи державного 
внутрішнього фінансового контролю шля-
хом гармонізації з міжнародно визнаними 
стандартами (Інститут внутрішніх аудито-
рів (IIA), Міжнародна федерація бухгал-
терів (IFAC), INTOSAI) та методологіями, 
а також найкращою практикою ЄС щодо 
внутрішнього контролю та внутрішнього ау-
диту в державних органах [2, ст.347, п.2, 3].
За п.3 ст.26 Бюджетного кодексу Укра-

їни внутрішнім контролем є комплекс за-
ходів, що застосовуються керівником для 
забезпечення дотримання законності та 
ефективності використання бюджетних ко-
штів, досягнення результатів відповідно до 
встановленої мети, завдань, планів і вимог 
щодо діяльності бюджетної установи та її 
підвідомчих установ [3, ст.26, п.3].
Дослідження цієї теми вже неоднора-

зово проводилися, але слід зазначити, що 
розкрита вона була не в повному обсязі. 
Тема була розглянута такими авторами, як 
А.Андрушковим, М.Семеряк (з експертним 
супровідом Ю.Слободяник, І.Піонтківської, 
В.Дубровського) у підході до наступного 
визначення елементов формування єдиної 
системи державного фінансового контролю, 
серед яких: 

-нормативне визначення та регламен-
тація базових понять, принципів та засад 
функціонування державного фінансового 
контролю, державного внутрішнього фінан-
сового контролю та державного зовнішньо-
го фінансового контролю на рівні системоут-
ворюючих законодавчих актів; 

-чітке нормативне регулювання та вдо-
сконалення механізмів взаємодії органів 
контролю за використанням публічних фі-
нансів – Рахункової палати, Державної ау-
диторської служби, внутрішніх аудиторів 
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Центрального органу виконавчої влади, з 
органами правопорядку для підвищення 
результативності та ефективності системи 
контролю публічних фінансів та забезпечен-
ня невідворотності покарання за вчинені 
правопорушення; 

-створення єдиної інформаційно-аналі-
тичної бази даних щодо проведених конт-
рольних заходів, їх результатів, прийнятих 
за їх результатами рішень і вжитих заходів.  
При цьому, для забезпечення становлення 
та розвитку системи державного внутріш-
нього фінансового контролю рекомендуєть-
ся: 

-розробка Департаментом гармоніза-
ції Державного внутрішнього фінансового 
контролю концепції розвитку державного 
внутрішнього фінансового контролю та де-
талізованого плану дій для її втілення; 

-розробка та затвердження норматив-
но-правової бази щодо забезпечення неза-
лежності підрозділів внутрішнього аудиту 
та контролю якості їх діяльності, що гаран-
туватиме забезпечення їх функціональності;

-деталізація та регламентування проце-
дур та стандартів здійснення внутрішнього 
контролю в Центральному органі виконав-
чої влади [1, с.8-9].
Також слід погодитися з визначенням 

наступних заходів у частині розвитку та 
повноцінного нормативного регулювання 
зовнішнього державного фінансового конт-
ролю: 

-підготовка та прийняття зміни до стат-
ті 98 Конституції України щодо визнання 
Рахункової палати України вищим орга-
ном державного аудиту, оскільки стандарти 
Міжнародної організації вищих аудитор-
ських інституцій (INTOSAI) передбачають 
закріплення цього статусу на конституцій-
ному рівні; 

-підготовка та ухвала зміни до Закону 
України «Про Рахункову палату» стосовно 
визначення її повноважень щодо контролю 
за надходженням і витрачанням коштів не 
лише державного, а й місцевих бюджетів з 
можливим подальшим розширенням по-
вноважень до аудиту операцій з усіма сус-
пільними ресурсами; 

-розробка і впровадження дієвих меха-
нізмів забезпечення своєчасного реагування 

на виявлені Рахунковою палатою порушен-
ня задля підвищення результативності та 
ефективності системи Державного  фінансо-
вого контролю; 

-імплементація в повному обсязі  Міжна-
родних стандартів роботи вищих аудитор-
ських інституцій (ISSAI) у діяльність Рахун-
кової палати; 

-координація та подальше розмежуван-
ня повноважень Державної аудиторської 
служби та Рахункової палати в частині здій-
снення фінансового аудиту [1, с.9].
Фінансове співробітництво між Украї-

ною та Європейським Союзом у рамках Уго-
ди передбачає поступове наближення укра-
їнського законодавства до законодавства 
країн-членів ЄС. З цією метою затверджені:

- Закон України «Про Загальнодержав-
ну програму адаптації законодавства Украї-
ни до законодавства Європейського Союзу» 
від 18 березня 2004р.(із змінами, остання 
згідно із Законом України №2581,редакція 
від 04.11.2018 р.);

- Розпорядження Кабінету Міністрів 
України «Про схвалення Стратегії реформу-
вання системи управління державними фі-
нансами на 2017-2020 роки» від 08.02.2017 
№ 142-р; 

- Дорожня карта законодавчого забезпе-
чення виконання Угоди про асоціацію між 
Україною, з одного боку, та Європейським 
Союзом, Європейським співтовариством з 
атомної енергії і їхніми державами-члена-
ми, з іншого боку на 2018 – 2019 роки (Де-
партамент інформації та комунікацій з гро-
мадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів 
України, опубліковано 28 лютого 2018 р.).
Ці документи є базовими, що встановлю-

ють основні завдання розвітку фінансового 
управління в Україні.
Згідно з абз.2 Розділу I (Загальні положен-

ня) Загальнодержавної програми адаптації 
законодавства України до законодавства Єв-
ропейського Союзу (Затверджено Законом 
України від 18.03.2004 р.№1629-IV), метою 
адаптації законодавства України до законо-
давства ЄС є досягнення відповідності пра-
вової системи України acquis communautaire 
з урахуванням критеріїв, що висуваються ЄС 
до держав, які мають намір вступити до ньо-
го. При цьому, acquis communautaire (acquis) 
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– правова система ЄС, яка включає акти за-
конодавства ЄС (але не обмежується ними), 
прийняті в рамках Європейського співтова-
риства, Спільної зовнішньої політики та по-
літики безпеки і Співпраці у сфері юстиції та 
внутрішніх справ; адаптація законодавства 
– процес приведення законів України та ін-
ших нормативно-правових актів у відповід-
ність з acquis communautaire [4].
Як пріоритетні сфери для здійснення 

адаптації законодавства України в Розділі V 
визначені: митне право; законодавство про 
компанії; банківське право; бухгалтерський 
облік компаній; податки, включаючи непря-
мі; інтелектуальна власність; охорона праці; 
фінансові послуги (у тому числі послуги в 
системі накопичувального пенсійного забез-
печення); правила конкуренції; державні 
закупівлі; охорона здоров’я та життя людей, 
тварин і рослин; довкілля; захист прав спо-
живачів; технічні правила і стандарти; енер-
гетика, включаючи ядерну; транспорт. Ме-
ханізм здійснення адаптації законодавства в 
зазначених сферах викладено в Розділі VI, 
а саме:

- визначення актів acquis communautaire, 
які регулюють правовідносини у відповід-
ній сфері; 

- переклад визначених актів на україн-
ську мову;

- здійснення комплексного порівняльно-
го аналізу регулювання правовідносин у від-
повідній сфері в Україні та в Європейському 
Союзі;

- розроблення рекомендацій щодо при-
ведення законодавства України у відповід-
ність з acquis communautaire;

- проведення економічного, соціального 
та політичного аналізу наслідків реалізації 
рекомендацій;

- визначення переліку законопроєктних 
робіт; 

- підготовка проєктів законів України та 
інших нормативно - правових актів, вклю-
чених до переліку  законопроєктних робіт, 
та їх прийняття;

 - моніторинг імплементації актів законо-
давства України.

 - перевірка проєктів законів України та 
інших нормативно-правових актів на їх від-
повідність acquis communautaire з метою не-

допущення прийняття актів, які суперечать 
acquis Європейського Союзу [4].
Розвитку процесу наближення законо-

давства України до законодавства ЄС слу-
жить і затвердження Кабінетом Міністрів 
України Стратегії реформування системи 
управління публічними фінансами на 2017-
2020 роки.
Серед основних завдань цієї Стратегії є:
- повноцінне впровадження стратегічно-

го та середньострокового бюджетного пла-
нування, що забезпечить розподіл ресурсів 
відповідно до визначених пріоритетів дер-
жави та посилення загальної бюджетно-по-
даткової дисципліни;

- запровадження дієвої системи плану-
вання і оцінювання виконання державного 
бюджету, підвищення ролі і відповідаль-
ності головних розпорядників бюджетних 
коштів щодо визначення пріоритетів своєї 
діяльності та ефективного використання та-
ких коштів для їх досягнення;

- підвищення ефективності державних 
видатків завдяки проведенню комплексного 
аналізу доцільності та ефективності видатків 
і зміни підходів до їх здійснення шляхом пе-
реходу від утримання установ до надання 
якісних державних послуг;

- підвищення якості та ефективності ад-
міністрування податків і зборів та рівня до-
тримання вимог податкового законодавства;

- посилення контролю за фіскальними 
ризиками та здійснення заходів для їх мі-
німізації, зокрема щодо державних підпри-
ємств, державних гарантій та інших умов-
них боргових зобов’язань;

- забезпечення стратегічного розподілу 
та проведення моніторингу державних ін-
вестицій;

- підтримка процесу бюджетної децен-
тралізації шляхом забезпечення чіткого роз-
поділу відповідних повноважень і ресурсів, 
а також забезпечення підзвітності місцевих 
бюджетів;

- підвищення рівня управлінської під-
звітності та ефективності внутрішнього 
контролю та аудиту в органах влади на цен-
тральному та місцевому рівні [5].
Виконання зазначених завдань забез-

печує розвиток складових частин системи 
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управління державними фінансами за таки-
ми напрямками, вказаними у Стратегії:

- дотримання загальної бюджетно-по-
даткової дисципліни у середньостроковій 
перспективі (податкова система; макроеко-
номічне та бюджетне прогнозування; серед-
ньострокове бюджетне планування; управ-
ління фіскальними ризиками;управління 
державним боргом; управління ліквідніс-
тю);

- підвищення ефективності розподілу 
ресурсів на рівні формування державної по-
літики (стратегічне планування; програмно-
цільовий метод; міжбюджетні відносини та 
фіскальна децентралізація);

- забезпечення ефективного виконан-
ня бюджету (система публічних закупівель; 
управління державними інвестиціями; бух-
галтерський облік у державному секторі; 
державний внутрішній фінансовий конт-
роль; державний фінансовий контроль; не-
залежний зовнішній фінансовий контроль; 
підвищення рівня прозорості та підзвітності 
в управлінні державними фінансами; прозо-
рість бюджету та участь громадян у бюджет-
ному процесі; застосування інформаційних 
технологій в управлінні державними фінан-
сами) [5].
Важливою віхою на шляху виконання 

заходів за Угодою між Україною та ЄС є 
прийняття Дорожної карти законодавчого 
забезпечення виконання Угоди про асоціа-
цію між Україною, з одного боку, та Євро-
пейським Союзом, Європейським співтова-
риством з атомної енергії і їхніми держава-
ми-членами, з іншого боку на 2018 – 2019 
роки (далі – Дорожня карта). 
Дорожня карта – це перелік законопро-

єктів поділений на три блоки:Блок 1. За-
конопроєкти, які підготовлені до розгляду 
у сесійній залі (ухвалені профільними ко-
мітетами, доопрацьовані, погоджені). Блок 
2. Законопроєкти, які потребують додатко-
вого опрацювання, погодження, уточнен-
ня позицій перед внесенням на розгляду 
сесійну залу. Блок 3. Законопроекти, щодо 
яких тривають політичні консультації. Ко-
жен блок поділений за напрямками вико-
нання Угоди між Україною та ЄС. Загальна 
кількість законопроєктів дорівнює 57 (20 у 
блоку 1, 24 у блоку 2, 13 у блоку 3). За на-

прямками: Політичний діалог, національна 
безпека та оборона – 4 (по блоках 2+1+1); 
Інтелектуальна власність – 5 (3+2+0); Тех-
нічні бар’єри в торгівлі - 3 (2+1+0); Мит-
ні питання – 4 (2+2+0); Фінансові послу-
ги – 5 (2+1+2); Енергетика та енергонеза-
лежність – 5 (2+2+1); Підприємництво – 4 
(3+0+1); Сільське господарство та розвиток 
сільських територій - 1 (1+0+0); Цінні па-
пери – 2 (2+0+0); Навколишнє природне 
середовище – 3 (1+1+1); Юстиція, свобода, 
безпека, права людини – 2 (0+1+1); Сані-
тарні та фітосанітарні заходи – 4 (0+4+0); 
Соціальна політика та трудові відносини – 
4 (0+1+3); Транспорт – 8 (0+7+1); Захист 
прав споживачів – 1 (0+1+0); Страхування 
– 1 (0+0+1); Статистика та обмін інформаці-
єю – 1 (0+0+1)[6].
У той же час, при розробці кожного зако-

нопроєкту слід мати на увазі забезпечення 
відповідності умов законопроєкту чинним 
нормам фінансового співробітництва згідно 
Угодою між Україною та ЄС. Така відповід-
ність досягається лише за допомогою про-
ведення експертизи законопроєкту. Розгля-
немо механізм можливого порівняння про-
єктованих законодавчих норм з умовами 
Угоди між Україною та ЄС та пов’язаними 
з нею документами, на прикладі Експерти-
зи законопроєкту № 2456 виконаної Парла-
ментською експертною групою з євроінте-
грації [7]:

- перш за все дається загальна характе-
ристика законопроєкту: його мета, перелік 
основних завдань, умови дії (у тому числі 
посилання на умови Угоди між Україною та 
ЄС, на виконання яких спрямований цей за-
конопроєкт) та інше;

 - серед документів, пов’язаних з Угодою 
між Україною та ЄС, виділяються:
Директива № 2007/64/ЄС  Європейсько-

го Парламенту та рад від 13 листопада 2007 
року про послуги оплати на внутрішньому 
ринку, якою вносяться зміни до Директив 
UA/EU/Appendix XVII-2/ua 10 №№ 97/7/
ЄC, 2002/65/ЄC,  2005/60/ЄC та 2006/48/
ЄC та відміняється Директива № 97/5/ЄС 
(далі – Директива 2007/64). Додаток XXXIX 
до Угоди між Україною та ЄС передбачає 
зобов’язання України поступово наблизити 
своє законодавство до законодавства ЄС, зо-
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крема до Директиви № 93/13/ЄС Європей-
ського Парламенту та Ради від 5.04.1993 про 
недобросовісні умови у споживчих контрак-
тах (далі-Директива 93/13) та Директива-
№ 2008/48/ЄС Європейського Парламенту 
та Ради від 23.04.2008 про кредитні угоди 
для споживачів, яка скасовує Директиву 
Ради №87/102/ЄС(далі-Директива 2008/48);

 - встановлюється відповідність Дирек-
тиві 2007/64. Наприклад, по відношенню 
до законопроєкту № 2456 визначено що 
відсутність деталізації порядку та умов від-
кликання згоди споживача може розгляда-
тися як невідповідність статті 54 Директиви 
2007/64. Варто зауважити, що положення 
Директиви повинні бути впроваджені про-
тягом 5 років з дати набрання чинності цією 
угодою [7]. 
Встановлюється відповідність Директи-

ви 93/13. При цьому визначається що у Ди-
рективі 93/13 встановлені критерії, згідно з 
якими умови договору зі споживачами вва-
жаються несправедливими, а також правові 
наслідки використання таких умов. Варто 
зауважити, що Додатком XXXIX до Угоди 
між Україною та ЄС положення Директиви 
повинні бути впроваджені протягом 3 ро-
ків з дати набрання чинності цієї угодою. 
По відношенню до відповідності Директиві 
2008/48 вказано, що вона регламентує по-
рядок, умови надання споживчого кредиту 
та захист прав споживачів такого кредиту. 
Встановлюється, чи не суперечать положен-
ня законопроєкту, що стосуються споживчо-
го кредиту Директиві 2008/48 [7]. 
Надалі даються висновки у вигляді полі-

тико-правового обгрунтування Законопро-
екту, де викладаються встановлені резуль-
тати відповідності розглядаємих Директив 
(наприклад, наявність розбіжностей норм 
законопроєкту стосовно окремих Директив) 
та визначається можливість прийняття за-
конопроєкту з поправками або без них.

Висновки
Таким чином, можна зробити висновок, 

що здійснення фінансового співробітництва 
у рамках дії Угоди між Україною та Євро-
пейським Союзом з метою покращення фі-
нансового стану України забезпечується 
розробкою та прийняттям законопроєктів, 

удосконаленням чинних законодавчих ак-
тів на підставі їх відповідності міжнародним 
стандартам. 
Для забезпечення фінансового співро-

бітництва України з Європейським Союзом 
визначені пріоритетні сфери для здійснен-
ня адаптації законодавства України та їх ме-
ханізм здійснення, що включає повноцінне 
впровадження стратегічного та середньо-
строкового бюджетного планування, підви-
щення якості та ефективності адмініструван-
ня податків і зборів та рівня дотримання ви-
мог податкового законодавства, посилення 
контролю за фіскальними ризиками та здій-
снення заходів для їх мінімізації. Визначено 
базові принципи реформування управління 
фінансовою системою України і заходи, що 
пов’язані з адаптацією національного зако-
нодавства України до законодавства країн 
- членів ЄС, що необхідно для подолання 
кризових явищ в економіці України та її фі-
нансової стабільності.
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Євдокіменко С. В., Євдокіменко С.А.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З 
ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

У статті розглянуто ряд питань забезпе-
чення фінансового співробітництва України 
з Європейським Союзом, адаптації законо-
давства України до законодавства ЄС для 
реформування управління фінансовою сис-
темою України у рамках дії міжнародних 
стандартів, що пов’язано з розвитком бю-
джетної політики, внутрішнього контролю 
і зовнішнього аудиту, а також з вивченням 
напрямків адаптації законодавства України 
до законодавства країн – членів ЄС.
Метою адаптації законодавства України 

до законодавства Європейського Союзу є 

досягнення відповідності правової системи 
України міжнародним стандартам з ураху-
ванням критеріїв, що висуваються ЄС до 
держав, які мають намір вступити до нього, 
що включає акти законодавства ЄС, при-
йняті в рамках Європейського співтовари-
ства: спільної зовнішньої політики та полі-
тики безпеки і співпраці у сфері юстиції та 
внутрішніх справ.
Для забезпечення фінансового співро-

бітництва України з Європейським Союзом 
визначені пріоритетні сфери для здійснен-
ня адаптації законодавства України та їх ме-
ханізм здійснення, що включає повноцінне 
впровадження стратегічного та середньо-
строкового бюджетного планування, під-
вищення якості та ефективності адміністру-
вання податків і зборів та рівня дотримання 
вимог податкового законодавства, посилен-
ня контролю за фіскальними ризиками та 
здійснення заходів для їх мінімізації. Вико-
нання зазначених завдань забезпечує роз-
виток складових частин системи управління 
державними фінансами.
У статті розглянуті питання фінансового 

співробітництва між Україною та Європей-
ським Союзом та визначено базові принци-
пи реформування управління фінансовою 
системою України і заходи, що пов’язані з 
адаптацією  національного законодавства 
України до законодавства країн - членів 
ЄС, що необхідно для подолання кризових 
явищ в економіці України та її фінансової 
стабільності.
Ключові слова: фінансове співробітни-

цтво, внутрішній контроль, фінансовий ринок, 
зовнішній аудит,  адаптація законодавства, До-
рожня карта, директива ЄС.

Yevdokimenko S.V., Yevdokimenko S.A.
LEGAL PRINCIPLES OF FINANCIAL 

COOPERATION OF UKRAINE WITH THE 
EUROPEAN UNION

The authors of the article have studied a 
number of issues of ensuring fi nancial coop-
eration of Ukraine with the European Union, 
adaptation of Ukrainian legislation to the EU 
legislation in order to reform the management 
of Ukraine’s fi nancial system within the frame-
work of international standards, related to the 
development of budget policy, internal control 
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and external audit, as well as to studying the di-
rections of adaptation of Ukrainian laws to the 
legislation of the EU Member States.

The purpose of adapting the Ukraine’s laws 
to the legislation of the European Union is to 
achieve the compliance of the legal system of 
Ukraine with international standards taking 
into account the criteria put forward by the 
EU to the states intending to join it, including 
legislative acts of the EU adopted within the 
European Community: joint external policy of 
security and cooperation in the fi eld of justice 
and home affairs.

To ensure the fi nancial cooperation between 
Ukraine and the European Union, priority ar-
eas for adaptation of Ukrainian legislation and 
their implementation mechanism have been 
defi ned. It includes the full implementation of 
strategic and medium-term budget planning, 
improving the quality and effi ciency of tax and 

fees administration and the level of compliance 
with fi scal legislation, strengthening the control 
over fi scal risks and implementation of mea-
sures to minimize them. The execution of these 
tasks ensures the development of the compo-
nents of the public fi nancial management sys-
tem.

The authors of the article have studied 
the issues of fi nancial cooperation between 
Ukraine and the European Union and have de-
termined the basic principles of reforming the 
management of Ukraine’s fi nancial system and 
measures related to the adaptation of national 
legislation of Ukraine to legislation of the EU 
Member States, which is necessary to overcome 
crises in Ukraine’s economy and its fi nancial 
stability.

Key words: fi nancial cooperation, internal con-
trol, fi nancial market, external audit, adaptation of 
legislation, Roadmap, EU directive.
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ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÈ ÏÐÈªÄÍÀÍÍß ÓÊÐÀ¯ÍÈ 
ÄÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÎ¯ ÀÑÎÖ²ÀÖ²¯ 

Â²ËÜÍÎ¯ ÒÎÐÃ²ÂË²

У статті визначені критерії, яким Укра-
їна повинна відповідати для членства в Євро-
пейському Союзі, проаналізовані перспективи 
приєднання України до Центральноєвропей-
ської асоціації вільної торгівлі як кроку до 
членства в ЄС. Визначені умови для вступу до 
Асоціації, проаналізована відповідність Укра-
їни таким умовам, запропоновано порядок 
дій для досягнення відповідності умовам при-
єднання до Центральноєвропейської асоціації 
вільної торгівлі. Проаналізовано шлях до член-
ства в Європейському Союзі таких країн як 
Польща, Угорщина, Чехія, Словаччина, Слове-
нія, Румунія, Болгарія, Хорватія. Визначено, 
що участь перелічених країн у Центральноєв-
ропейській асоціації вільної торгівлі сприяла 
розвитку ринкової економіки країн, та, як на-
слідок, пришвидшила можливість членства у 
ЄС.
Ключові слова: Центральноєвропейська 

асоціація вільної торгівлі, членство України 
в ЄС, економічний розвиток, вільна торгівля, 
економічні відносини України.
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відності українського законодавства із 
законодавством ЄС за формою і змістом 
(формальний критерій), але також і на ор-
ганічну відповідність українського зако-
нодавчого масиву європейським нормам і 
стандартам, що знаходить свій вияв через 
правозастосовчу практику, розвиток ме-
тодів тлумачення нормативно-правових 
актів, застосування принципів права ЄС 
в українських судах, зміцнення незалеж-
ності української судової системи, а також 
забезпечення ефективності застосування 
адаптованого законодавства.
Критерії, яким мають відповідати дер-

жави-кандидати на вступ до Європейсько-
го Союзу (Копенгагенські критерії), були 
схвалені на засіданні Європейської Ради у 
Копенгагені у червні 1993 р. і включають 
у себе:

- стабільність інститутів, що гаранту-
ють демократію, верховенство права, по-
вагу до прав людини, повагу і захист на-
ціональних меншин (політичні критерії);

- наявність дієвої ринкової економі-
ки і здатність витримувати конкурентний 
тиск і дію ринкових сил у межах ЄС (еко-
номічні критерії);

- здатність узяти на себе зобов’язання, 
що випливають з членства в ЄС, включаю-
чи суворе дотримання цілей політичного, 
економічного, валютного союзу (інші кри-
терії) [1].
Відтак, окрім політичних та правових 

критеріїв, на одному рівні стоять і вимоги 
до кандидата щодо наявності дієвої рин-

Вступ
Основним стратегічним національним 

інтересом України на сьогодні є подання 
заявки на членство в Європейському Со-
юзі.
Значна частина роботи по досягнен-

ню цієї мети стосується правової сфери, 
оскільки без відповідності правової систе-
ми України правовій системі ЄС мета не 
може бути досягнута. Причому необхідно 
звертати увагу не тільки на рівень відпо-
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кової економіки і здатності витримувати 
конкурентний тиск на дію ринкових сил у 
межах Європейського Союзу.
Для наближення України до відповід-

ності наведеному критерію можливо засто-
сувати досвід країн, які нещодавно успіш-
но пройшли свій шлях до ЄС.
Польща, Угорщина, Чехія, Словаччи-

на, Словенія, Румунія, Болгарія, Хорватія 
- що спільного між цими країнами, окрім 
членства в Європейському Союзі? Кожна 
з цих країн на своєму шляху до членства в 
ЄС стала учасником Центральноєвропей-
ської угоди про вільну торгівлю.
Відтак, вважаю, що на сьогодні  є ак-

туальним питання вступу України до Цен-
тральноєвропейської асоціації вільної тор-
гівлі. А отже, доцільно буде проаналізува-
ти перспективи приєднання України до 
зазначеної Угоди.

Стан дослідження
Огляд перспектив членства України в 

Центральноєвропейській асоціації вільної 
торгівлі виклав Вдовенко Ю.С. в аналітич-
ному документі «Якою може бути еконо-
мічна інтеграція країн Східного партнер-
ства: український погляд».
Детального аналізу необхідності вступу 

України до Центральноєвропейської асо-
ціації вільної торгівлі та визначення стану 
України на шляху до цієї мети на сьогодні 
подано не було.

Постановка завдання
Метою цієї статті є визначити необхід-

ність вступу України до Центральноєвро-
пейської асоціації вільної торгівлі, проана-
лізувати актуальний стан України на шля-
ху до цієї мети та визначити необхідні дії, 
які держава має здійснити для членства в 
Центральноєвропейській асоціації вільної 
торгівлі.

Виклад основних положень
Центральноєвропейська угода про 

вільну торгівлю (англ. Central European 
Free Trade Agreement, CEFTA) — це торго-
вельна угода між країнами Південно-Схід-
ної Європи, що не є членами Європей-
ського Союзу.

Мета CEFTA - стимулювання розвитку 
торгово-економічних, науково-технічних і 
коопераційних зв’язків усередині блоку з 
перспективою створення зони вільної тор-
гівлі. У той же час внутрірегіональна інте-
грація розглядається не як самоціль, а як 
проміжний етап вступу в ЄС, що дозволяє 
нівелювати деякі проблеми, пов’язані з 
тим, що економіки країн - учасниць CEFTA 
скоріше однотипна, ніж взаємодоповню-
вана, їх ринки бідні капіталом, обмежені 
у сфері високих технологій , дефіцитні по 
сировинних (у тому числі і з енергетич-
них) ресурсах. Крім того, країни - учасни-
ці CEFTA мають велике негативне сальдо 
зовнішньої торгівлі, велика частина якого 
припадає на країни ЄС. Ці та інші еконо-
мічні проблеми вирішуються не в рамках 
CEFTA, а саме в процесі інтеграції в ЄС. 
Робляться також кроки по зближенню за-
конодавства країн CEFTA з нормами Євро-
союзу.
Сім держав із учасників CEFTA стали 

повноцінними членами Європейського 
Союзу. Це дає підстави вважати, що член-
ство держави у CEFTA сприяє розвитку 
ринкової економіки та наближає державу 
до відповідності економічним критеріям 
для членства в Європейському Союзі.
Враховуючи досвід колишніх держав-

учасників CEFTA, які успішно пройшли 
свій шлях приєднання до ЄС, вважаю, що 
участь України в Центральноєвропейській 
угоді про вільну торгівлю є важливим та 
необхідним кроком для досягнення нашої 
головної стратегічної мети.
Для того щоб оцінити перспективи 

вступу України до CEFTA, необхідно ви-
значити обов’язкові умови для приєднан-
ня країн до такої угоди. 
Необхідними умовами вступу до CEFTA є:
- Угода про асоціацію з Європей-

ським Союзом;
- членство у Світовій організації тор-

гівлі;
- підписання угод про вільну торгів-

лю з кожною із держав-членів CEFTA.
Щодо членства України у Світовій органі-

зації торгівлі.
10 квітня 2008 року Верховна Рада 

України ратифікувала протокол про вступ 



Ì³æíàðîäíå ïðàâî

196Ïðàâî.ua ¹ 3, 2020

України до Світової організації торгівлі 
411 голосами. [2] 16 квітня Міністерство 
закордонних справ України направило 
ноту генеральному секретареві СОТ, у 
якій повідомило керівництво СОТ про ра-
тифікацію Протоколу про вступ України 
до цієї організації. 16 травня Україна стала 
152-им офіційним членом СОТ.
Відтак, одна з трьох обов’язкових умов 

для членства України в CEFTA вже досяг-
нута.
Щодо угоди про асоціацію з Європейським 

Союзом.
Зазначеній умові членства у CEFTA 

Україна також відповідає.
«Переговори між Україною та Європей-

ським Союзом щодо укладення нової посиле-
ної угоди на заміну Угоди про партнерство та 
співробітництво розпочалися у березні 2007 р. 
відповідно до Плану дій Україна-ЄС.
На Саміті Україна-ЄС (вересень 2008 p., 

м. Париж) сторони досягнули домовленості, 
що нова посилена угода буде називатися Угодою 
про асоціацію.
Протягом 2007-2012 рр. відбулися 21 ра-

унд переговорів щодо Угоди про асоціацію та 
18 раундів переговорів щодо розділу Угоди про 
створення поглибленої та всеохоплюючої зони-
вільної торгівлі.

19 грудня 2011 р. на Саміті Україна – ЄС 
оголошено про завершення переговорів щодо 
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Ця 
Угода є більш масштабною у порівнянні з ана-
логічними угодами, укладеними ЄС з країнами 
Центральної та Східної Європи.

30 березня 2012 р. на рівні глав переговор-
них делегацій відбулося парафування Угоди про 
асоціацію, а 19 липня 2012 р. парафовано роз-
діл Угоди щодо створення зони вільної торгівлі.
З кінця 2012 р. до середини 2013 р. здій-

снювався офіційний переклад проєкту Угоди 
українською і мовами держав-членів ЄС.

15 травня 2013 р. Колегія Європейської 
Комісії прийняла рішення рекомендувати 
Раді ЄС підписати Угоду, а також дозволити 
її тимчасове застосування до завершення про-
цедур ратифікації державами – членами ЄС.

9 серпня 2013 р. проєкт Угоди був опри-
люднений на Урядовому порталі.
За пропозицією Сторони ЄС було уточнено 

назву Угоди, і за згодою Української Сторони 

угода отримала остаточну офіційну назву - 
«Угода про асоціацію між Україною, з одного 
боку, та Європейським Союзом, Європейським 
Співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами – членами, з іншого боку».
Підписання Угоди про асоціацію між Укра-

їною та ЄС відбулося в два етапи.
21 березня 2014 р. під час Позачергового 

Саміту Україна – ЄС було підписано політичну 
частину Угоди та Заключний акт Саміту, які 
від імені України підписав Прем’єр-міністр А. 
Яценюк. Зокрема, підписані Преамбула, Стат-
тя 1, Розділи І «Загальні принципи», ІІ «Полі-
тичний діалог та реформи, політична асоці-
ація, співробітництво та конвергенція у сфері 
зовнішньої та безпекової політики» і VII «Ін-
ституційні, загальні та прикінцеві положен-
ня» Угоди. На Саміті УкраїнськоюСтороною 
також була зроблена заява, що зобов’язання 
України, які випливають зі статті 8 Угоди 
про асоціацію стосовно ратифікації Римсько-
го статуту Міжнародного кримінального суду 
1998 р. будуть виконані після внесення відпо-
відних змін до Конституції України.

27 червня 2014 р. у ході засідання Ради 
ЄС Президентом України П.Порошенком та 
керівництвом Європейського Союзу і главами 
держав та урядів 28 держав – членів ЄС була-
підписана економічна частина Угоди – Розділи 
III «Юстиція, свобода та безпека», IV «Торгівля 
і питання, пов’язані з торгівлею», V «Еконо-
мічне та галузеве співробітництво» та VI «Фі-
нансовеспівробітництво та положення щодо 
боротьби із шахрайством», які разом з рештою 
тексту Угоди становлять єдиний документ.

16 вересня 2014 р. Верховна Рада України 
та Європейський Парламент синхронно ра-
тифікували Угоду про асоціацію між Україною 
та ЄС.
Українська Сторона передала до депози-

тарію ратифікаційні грамоти і завершила 
таким чином усі внутрішньодержавні проце-
дури» [3].
Таким чином, двом із трьох 

обов’язкових умов для вступу України до 
CEFTA наша держава вже відповідає. 
Щодо підписання угод про вільну торгівлю 

з кожною із держав-членів CEFTA.
Активними членами CEFTA на сьогод-

ні є Північна Македонія, Албанія, Боснія і 
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Герцеговина, Молдова, Сербія та Чорно-
горія.
Відтак, з кожною із перелічених країн 

Україна має укласти угоду про вільну тор-
гівлю.
Чорногорія
Угода про вільну торгівлю між Укра-

їною та Чорногорією була підписана 18 
листопада 2011 року та ратифікована 
на підставі Закону України «Про рати-
фікацію Угоди про вільну торгівлю між 
Урядом України та Урядом Чорногорії»-
№ 5445 від 16 жовтня 2012 року. [4]
Результати попереднього аналізу за-

провадження режиму вільної торгівлі між 
Україною та Чорногорією, здійсненого На-
уково-дослідним економічним інститутом 
Мінекономрозвитку показали, що вплив 
на економіку України буде незначним як 
у цілому, так і на рівні окремих видів еко-
номічної діяльності. Загальноекономічний 
вплив матиме позитивний характер.
Північна Македонія
Угода про вільну торгівлю між Украї-

ною та Республікою Македонія була підпи-
сана 18 січня 2001 року та ратифікована на 
підставі Закону України «Про ратифікацію 
Угоди про вільну торгівлю між Україною 
та Республікою Македонія» № 2599 від 05 
липня 2001 року [5].
Албанія
Станом на листопад 2020 року між 

Албанією та Україною не укладена угода 
про вільну торгівлю, проте робота у цьо-
му напрямку ведеться. У січні 2020 року 
прем’єр-міністри України та Албанії ви-
словили готовність укласти відповідний 
документ [6].
Сербія
Станом на листопад 2020 року між 

Сербією та Україною відсутня угода про 
вільну торгівлю. Незважаючи на те, що 
у 2018 році президент Сербії Александр 
Вучич заявив про готовність з боку Сер-
бії підписати угоду про вільну торгівлю з 
Україною, до сьогодні жодних активних 
дій щодо укладення відповідної угоди не 
відбулось.
Молдова
Угода про вільну торгівлю між Украї-

ною та Республікою Молдова була підпи-

сана 13 листопада 2003 року та ратифі-
кована на підставі Закону України «Про 
ратифікацію Угоди про вільну торгівлю 
між Кабінетом Міністрів України і Урядом 
Республіки Молдова» № 2581 від 19 трав-
ня 2005 року [7].
Боснія і Герцеговина
Станом на листопад 2020 року між дер-

жави України та Боснія і Герцеговина не 
укладена угода про вільну торгівлю. Нара-
зі є чинною Торгівельна угода між Укра-
їною та Боснією і Герцеговиною від 13 
березня 2002 року, яка набрала чинності 
на підставі Закону України «Про ратифі-
кацію Торговельної угоди між Україною 
та Боснією і Герцеговиною» № 1286 від 18 
листопада 2003 року [8].

Висновок
Враховуючи вищевикладене, станом на 

листопад 2020 року Україна виконала дві 
із трьох обов’язкових умов для вступу до 
Центральноєвропейської асоціації вільної 
торгівлі. Для можливості вступу України 
до CEFTA необхідно укласти угоду про 
вільну торгівлю з такими країнами, як Ал-
банія, Сербія, Боснія і Герцеговина. Від-
так, Кабінет Міністрів України, зокрема 
Міністерство закордонних справ, має при-
ділити особливу увагу економічним та по-
літичним відносинам з переліченими кра-
їнами задля найскорішого укладення угод 
про вільну торгівлю з метою вступу Укра-
їни до CEFTA. Це має позитивно відобра-
зитись на репутації України на міжнарод-
ній арені, сприятиме розвитку ринкової 
економіки та продемонструє готовність 
України повторити шлях держав, що ста-
ли повноцінними членами Європейського 
Союзу. 
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SUMMARY 
The study identifi ed the need for Ukraine to 

join the Central European Free Trade Association, 
analyzed Ukraine’s prospects for membership in the 
Associations, examined Ukraine’s station on the 
path to unifi cation to the agreement as of today and 
identifi ed the necessary steps that Ukraine intends 
to take. participation in projects in the Central Eu-
ropean Free Trade Association.

The need for such a study is due to the fact that 
the main strategic assistance to Ukraine at the mo-
ment is membership in the European Union. Given 
that one of the arterial members of the European 
Union is an effi cient market economy and the abil-
ity to maintain competitive pressure and market 
forces within the EU, there are pressing issues to 
explore Ukraine’s ways to meet this criterion. Given 
that the eight countries of the European Union on 
the way to EU membership were members of the 
Central European Free Trade Association, it will 
be useful to explore the possibility of Ukraine to re-
peat their path.

The object of research is the international eco-
nomic and political relations of Ukraine.

The subject of the study is the Central European 
Free Trade Association, the prospects of Ukraine’s 
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ship in the European Union.

The results of the research allowed to deter-
mine the basic conditions of Ukraine’s members 
in the Central European Free Trade Association, 
through the analysis of which it was determined 
how Ukraine meets the requirements of its members 
at the moment, the proposed procedure for compli-
ance with the conditions, as Ukraine does not meet.

This study is useful and possible, as the results 
can identify promising members of Ukraine in the 
Central European Free Trade Association, which is 
a necessary step to achieve the main strategic goal 
of Ukraine - members of the European Union. The 
results of the study can be found both in the analy-
sis of promising members of Ukraine in the Asso-
ciation and in determining the necessary steps that 
Ukraine is taking to join the Agreements.
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Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÅ ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß 
ÇÁÐÎÉÍÈÕ ÊÎÍÔË²ÊÒ²Â ÒÀ ¯Õ ÏÐÎßÂÈ ÍÀ 

ÒÅÐÈÒÎÐ²¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

У статті було розглянуто питання 
міжнародно-правового регулювання зброй-
них конфліктів та конкретні їх приклади на 
території України.
Під час аналізу цього питання ува-

гу було зосереджено на історії виникнення 
міжнародних збройних конфліктів та цієї 
галузі у міжнародному праві, на відповідних 
термінах, які часто використовуються при 
розгляді даного питання.
У статті була узагальнена система норма-

тивно-правових актів у цій сфері, було визначе-
но теперішній стан цієї галузі з її здобутками 
та недоліками у сучасному міжнародному праві.
Значна увага також приділяється 

юридичній характеристиці збройним 
конфліктам у Автономній Республіці Крим; у 
Донецькій та Луганській областях задля виз-
начення їх правового статусу у міжнародному 
праві. Надається оцінка сучасній системі 
міжнародно-правових установ та 
ефективності їх функціонування щодо врегу-
лювання міжнародних збройних конфліктів.
Ключові слова: міжнародно-правове 

регулювання збройних конфліктів; 
міжнародний збройний конфлікт; зброй-
ний конфлікт неміжнародного характеру; 
конфлікт в Автономній Республіці Крим; 
конфлікт у Донецькій та Луганській обла-
стях.
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Постановка проблеми
Питання міжнародно-правового регу-

лювання збройних конфліктів набуло своєї 
актуальності не тільки в умовах надзвичай-
ного технологічного прогресу і винаходів у 
галузі озброєння та оборони, а й тому що 
міжнародне право вийшло на новий рівень 
впливу на країни світу, чим зумовило під-
вищення відповідальності за безпідставну 
агресію щодо різних країн та зміну кількості 
збройних конфліктів у всьому світі загалом.
В умовах сьогодення це питання має 

підвищену актуальність через зростаючу 
кількість збройних протистоянь по всьому 
світу та зміну природи як причин, харак-
теристик, так і наслідків цих конфліктів. 
Країни світу через різні підстави: історичну 
справедливість, території, ресурси чи через 
просто власні амбіції вдаються до збройної 
агресії щодо різних суб’єктів міжнародного 
права, що в ХХІ столітті є неприпустимим 
регресом з точки зору розвитку цивілізова-
ного міжнародного суспільства. 
Територію нашої країни за 29 років не-

залежності такі процеси, на жаль, також не 
оминули. Територія Автономної Республі-
ки Крим була окупована Російською Феде-
рацією, а на землях Донецької та Луган-
ської областей відбуваються збройні кон-
флікти, яким міжнародним правом та його 
суб’єктами не надається прямого та одно-
значного визначення. Через це для нашої 
країни та її громадян ця тема є вкрай важ-
ливою і нагальною.
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Аналіз досліджень та публікацій
Вивченням цього питання займались 

такі вітчизняні науковці, дослідники, по-
літологи, як: Акімов М. О., Альошин В. В., 
Арцибасов І. Н., Батира В. А., Блищен-
ко І. П., Боженко В. А., Єгоров С. О., Лади-
ненко А. П., Лукашук І. І., Остроухов В. М., 
Репецький В. М., Северинчик Ю. В. тощо. 
Зарубіжні науковці у своїх роботах також 
приділяли увагу питанню, що розглядаєть-
ся, серед яких: Гроцій Г., Оппенгейм Л., 
Стюарт Дж., Шиндлер Д. тощо.

Постановка завдання
Надати аналіз загальноприйнятим по-

рядкам врегулювання збройних конфліктів 
шляхом звернення до становлення та розви-
тку цієї галузі; узагальнити систему норма-
тивно-правових актів у цій сфері; визначити 
теперішній стан цієї галузі в порівнянні з 
минулим; надати юридичну характеристику 
збройним конфліктам в Автономній Респу-
бліці Крим; у Донецькій та Луганській об-
ластях задля визначення їх правового стату-
су у міжнародному праві.

Виклад основного матеріалу
Питання міжнародно-правового регу-

лювання збройних конфліктів сягає далеко 
в площину історії та не розпочинає свого 
існування із появи традиційного міжнарод-
ного публічного права. Конфлікти між різ-
ними державами завжди існували у різні 
часи, чим зумовлювали необхідність їх ре-
гулювання відповідними актами чи усними 
домовленостями, як це було у середньовіччі 
та давні часи. Конфліктність міжнародних 
відносин мала свої ознаки  залежно від часу 
її виникнення та відповідної епохи: релігія, 
династія, різні природні чи людські ресур-
си, чи просто спокуса захопити нові землі, 
що знаходились під юрисдикцією іншої 
держави, що, до речі, для давніх часів було 
досить звичним явищем і не викликало 
відповідного «міжнародного» обурення чи 
обов’язкової реакції від інших держав, як це 
відбувається зараз.
У давні часи конфлікти між племенами 

чи їх об’єднаннями були зумовлені різними 
причинами, починаючи від нестачі продо-
вольства і до внутрішнього несприйняття 

інших, – це було викликано їх підвищеною 
примативністю, нерозвиненістю як люди-
ни розумної – homo sapiens та відсутністю 
відповідальності за такі дії за міжнародним 
правом. Із розвитком людства причини ви-
никнення міжнародних конфліктів поступо-
во змінювалися, так у кінці ХVI ст. це був 
релігійний євангелізм. Саме розбіжностями 
між спорідненими гілками християнства у 
той час і були зумовлені подальші міжнарод-
ні суперечки на два століття вперед. 
На «зміну» релігійним конфліктам зго-

дом «прийшли» династичні суперечки, що 
почесно зайняли місце наступної доби у 
міжнародних конфліктах. Проблема само-
ідентифікації завжди мала місце в історії, 
що і стало причиною вище названої нової 
доби. Продовженням династичних супе-
речок стали конфлікти, що були пов’язані 
з націоналізмом і підвищенням значущості 
своєї окремої нації і народу у порівнянні з 
іншими. Яскравим прикладом цього стали І 
і ІІ світові війни, які забрали життя великої 
кількості людей тільки через амбіції певних 
держав і усвідомлення ними того, що ніби-
то вони мають право на самовираження у 
світовій і міжнародній спільноті саме таким 
чином.
Логічним продовженням конфліктів, що 

пов’язані з націоналізмом, стала ідеологічна 
конфронтація. Друга половина ХХ ст. про-
ходила під егідою та клеймом протистояння 
двох величезних воєнно-політичних блоків 
СРСР і США, що має загальноприйняту на-
зву – «холодна війна». Відтепер найхарак-
тернішим типом міжнародних (збройних) 
конфліктів вважається геополітичне супер-
ництво.
Одним із різновидів міжнародних кон-

фліктів є міжнародні збройні конфлікти. 
Відповідно до основних принципів міжна-
родного права та положень Статуту ООН 
[1] держави повинні вирішувати міжнародні 
спори мирними засобами. У той же час су-
часне міжнародне право припускає і мож-
ливість правомірного застосування зброй-
них сил (самозахист від агресії, застосуван-
ня збройних сил ООН, реалізація права 
на самовизначення). Проте деякі держави 
часто зловживають наданим їм правом на 
застосування таких сил, що підвищує акту-
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альність питання, що розглядається. При 
оцінці і аналізі збройних конфліктів часто 
використовуються такі терміни, як: «війна», 
«збройний конфлікт міжнародного характе-
ру», «збройний конфлікт неміжнародного 
характеру», «комбатанти», «некомбатанти». 
До речі, є дуже важливим визначення ста-
тусу суб’єктів відповідного збройного кон-
флікту як комбатантів чи некомбатантів, 
оскільки відповідно до Женевських конвен-
цій 1949 р. та Додаткових протоколів І та ІІ 
1977 р. до них такі особи володіють різними 
правами та обов’язками під час відповідного 
збройного конфлікту, а за симулювання во-
лодіння статусом некомбатанта навіть вста-
новлюється відповідальність.
Так історично склалося, що першим ви-

дом збройних конфліктів була війна [2]. Ба-
гато різних науковців висловлювали свою 
думку і бачення цього явища, одним з них 
був і видатний голландський юрист Гуго 
Гроцій, який в одній зі своїх робот визначив: 
«Війна є змагання силою, виключно тільки 
збройне зіткнення держав» [3]. Карл Клау-
зевіц, у свою чергу, вважав, що війна є про-
довження політики іншими, насильниць-
кими засобами [4]. Англійський дослідник 
Л. Оппенгейм писав, що війна є зіткнення 
між двома або більшою кількістю держав, 
здійснюване за допомогою застосування їх 
збройних сил, у цілях подолання один одно-
го і примусу переможеного прийняти умови 
миру, бажані переможцю [5]. А в свою чер-
гу терміни «війна» і «воюючі сторони» були 
закріплені в Гаазькій конвенції 1907 р [6].-
З розвитком міжнародного права відбува-
ються і певні зміни у його термінологічній 
базі, тому наприкінці ХХ століття термін 
«війна» поступово почав виходити із обо-
роту у міжнародному праві, а популярності 
й частішого використання почав набувати 
термін «збройний конфлікт». Міжнародна 
неурядова організація Червоного Хреста, 
у свою чергу, надає визначення збройного 
конфлікту – це збройне протистояння, що 
відбувається між державами, або тривале 
збройне протистояння між урядовою вла-
дою та організованими збройними угрупу-
ваннями, або ж лише між організованими 
збройними угрупуваннями [7].

До кінця ХІХ століття основну роль у ре-
гламентації права збройних конфліктів віді-
гравали міжнародні звичаї – «закони і звичаї 
війни». Про значущість звичаїв як джерела 
міжнародного права йдеться у так званому 
«застереженні Мартенса», викладеному у 
Преамбулі до Гаазької конвенції ІІ 1899 р.: 
«Поки не буде видано повнішого зводу за-
конів війни, високі договірні сторони вва-
жають доречним заявити, що у випадках, 
не охоплених ухваленою конвенцією, насе-
лення та воюючі сторони залишаються під 
охороною та верховенством принципів між-
народного права, якими вони викарбовува-
лися зі звичаїв, встановлених між цивілізо-
ваними націями, законів людяності та вимог 
громадської свідомості» [8].
Міжнародні звичаї і зараз є важливим 

джерелом як міжнародного права як систе-
ми права, так і галузі міжнародного гумані-
тарного права. Проте більшість норм права 
збройних конфліктів містять саме міжнарод-
ні договори, серед яких: Женевська конвен-
ція 1864 р. «Про поліпшення долі поране-
них і хворих воїнів під час сухопутної війни» 
(стала першим юридичним оформленням 
захисту прав жертв війни за пропозицією 
Анрі Дюнана); Петербурзька декларація про 
скасування застосування вибухових і запалю-
вальних куль 1868 р.; Гаазька декларація про 
заборону застосовувати кулі, що легко роз-
гортаються або сплющуються в тілі людини, 
1899 р.; Гаазька конвенція про закони і зви-
чаї війни на суходолі 1899 р.; Конвенція про 
положення ворожих торговельних суден на 
початку воєнних дій 1907 р.; Конвенція про 
бомбардування морськими силами під час ві-
йни 1907 р.; Конвенція про деякі обмеження 
використання права захоплення у морській 
війні 1907 р.; Правила про дії підводних 
човнів щодо торговельних суден у воєнний 
час 1936 р.; Женевські конвенції про захист 
жертв війни від 12.08.1949 р.; Додаткові про-
токоли І та ІІ 1977 р. до зазначених Женев-
ських конвенцій 1949 р.; Гаазька конвенція 
про захист культурних цінностей 1954 р.; 
Конвенція про заборону або обмеження ви-
користання конкретних видів звичайної 
зброї, яка може вважатися такою, що завдає 
надмірних ушкоджень чи має не вибірко-
ву дію, 1980 р., та чотири протоколи до неї 
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(щодо осколків, мін, міні-пасток, запалюваль-
ної та лазерної зброї та ін.); Конвенція про 
заборону застосування, накопичення запасів, 
виробництва та передачі протипіхотних мін 
і про їх знищення 1997 р. тощо. 
Перелічені вище міжнародні договори 

відображають лише певний процент від 
загальної кількості таких договорів, адже 
із розвитком міжнародного права обсяг 
норм права у сфері міжнародно-правового 
регулювання збройних конфліктів стає все 
ширшим. Це є позитивною тенденцією на 
шляху до нейтралізації такого явища як 
«збройний конфлікт», адже відповідно до 
положень міжнародного права, норм і при-
писів моралі жодне збройне протистояння 
не коштує втрачених людських життів, що 
є найвищою соціальною цінністю. З-поміж 
вище перелічених та інших договорів у цій 
сфері слід виділити певні напрями:

1. «Право Женеви» - захист осіб, що не 
беруть чи припинили брати участь у зброй-
них конфліктах.

2. «Право Гааги» - обмеження засобів 
(зброї) та методів (військова тактика) веден-
ня війни, що засноване на результатах мир-
них конференцій, які проводилися у Нідер-
ландах у 1899 р. і 1907 р.

3. «Право Нью-Йорка» (розвивалось 
під патронатом ООН) регулює передусім: 
а) дотримання прав людини під час 

збройних конфліктів;
б) покарання воєнних злочинців; 
в) використання ядерної зброї.
Ці напрями стабільно закріпилися у між-

народно-правовій практиці і постійно вико-
ристовуються міжнародними судами і уста-
новами.
Міжнародні договори та інші акти між-

народного права покликані регулювати між-
народні суперечки між державами, проте час 
від часу важко їх застосувати на дійсності для 
дотримання державами-учасницями кон-
флікту на практиці. Часто для цього у право-
відносини вступають треті сторони, які спри-
яють врегулюванню конфлікту між держава-
ми та встановленню стабільної внутрішньо- і 
зовнішньополітичної обстановки на терито-
рії кожної із них. Важливим у період ведення 
воєнних дій є співвідношення впливу між-
народного гуманітарного права та воєнної 

необхідності. Доктрина воєнної необхіднос-
ті, що була вироблена дуже давно, дозволяє 
виправдовувати будь-яке порушення норм 
міжнародного права – фашизм з боку Німеч-
чини у Великій Вітчизняній Війні, бомбарду-
вання Хіросіми і Нагасакі, війну у Югославії, 
звірства в Ірані і Іраку тощо. Сучасне між-
народне право стоїть на позиціях противаги 
доктрині воєнної необхідності, встановлює 
верховенство принципів мирного вирішен-
ня міжнародних суперечок, дотримання по-
ваги і суверенітету держав, заборони застосу-
вання сили і погрози силою.
У міжнародному праві розрізняють 

збройні конфлікти міжнародного і неміж-
народного характеру. Слід визначити їх за-
гальні та відмінні кваліфікуючі ознаки для 
подальшого розгляду питань (конфліктів), 
що стосуються нашої держави. Міжнарод-
ний кримінальний трибунал для колишньої 
Югославії визначив, що «збройний конфлікт 
має місце кожен раз, коли держави застосо-
вують силу чи коли відбувається тривалий 
збройний конфлікт між урядовими силами 
і організованими збройними групами або 
між такими групами в середині однієї дер-
жави» [9]. Міжнародним збройним конфлік-
том є збройна боротьба між: а) державами; 
б) національно-визвольним рухом і колоні-
затором (п. 4 ст. 1 Додаткового протоколу 
1). Міжнародним збройним конфліктом вва-
жається і окупація всієї чи частини території 
держави, навіть якщо ця окупація не зустрі-
не жодного збройного супротиву (ч. 2 ст. 2 
Женевської Конвенції І-IV). В. О. Боженко 
та М. В. Остроухов надали таке визначен-
ня міжнародному збройному конфлікту – 
це суспільні відносини, що виникають між 
суб’єктами міжнародного права в період, 
коли одна сторона застосовує збройну силу 
проти іншої [10; 11]. У той же час М. В. Остро-
ухов у своїй роботі «Збройні конфлікти неміж-
народного характеру і принцип територі-
альної цілісності держав» вважає тотожними 
поняття «війна» і «міжнародний збройний 
конфлікт» [12]. 
Збройний конфлікт неміжнародного ха-

рактеру – це збройне протистояння, що має 
місце в межах території держави, між уря-
дом, як правило, з одного боку, а з іншого 
– суб’єктами, що входять до складу зброй-
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них загонів, - це можуть бути революціоне-
ри, заколотники, повстанці, борці за волю, 
сепаратисти тощо. Метою «борців» зазвичай 
є прагнення досягти автономії в межах дер-
жави, прагнення захопити владу, домогти-
ся певного окремого статусу для тієї чи ін-
шої території тощо. Відповідно до їх дій та 
внутрішньодержавної напруги розрізняють 
збройні конфлікти неміжнародного характе-
ру високої інтенсивності і низької інтенсив-
ності, критерії їх визначення, закріплені в 
Женевських конвенціях. Сучасне міжнарод-
не право й досі не має єдиної позиції щодо 
розуміння терміна «збройний конфлікт не-
міжнародного характеру». За баченням-
Ю. В. Северинчика, під збройним конфлік-
том неміжнародного характеру розуміється 
погано врегульована ситуація при виник-
ненні збройного конфлікту всередині кон-
кретної держави, коли підрозділам урядо-
вих збройних сил протистоять загони по-
встанців [13]. Певна група юристів у сфері 
міжнародного права стоїть на позиції, що 
збройний конфлікт неміжнародного харак-
теру – це, перш за все, громадянська війна. 
На цій же позиції стоять С. О. Єгоров,-
І. Н. Арцибасов та І. П. Блищенко [14; 15].
Слід також зазначити, що в реальному 

світі збройні конфлікти не завжди уклада-
ються в ці дві категорії, на які їх поділило 
міжнародне гуманітарне право, тому на су-
часному етапі розвитку міжнародного права 
актуальними є питання щодо: а) інтернаці-
оналізованих конфліктів – починалися як 
внутрішні, а після втручання третьої держа-
ви на боці повстанців (що заборонено кла-
сичним міжнародним правом) набули між-
народного характеру, до речі, як бачимо, 
втручання третіх держав не завжди буває 
тільки із примирною місією; б) «асиметрич-
ні» конфлікти, у яких також беруть участь 
недержавні утворення (в секторі Газа, в Аф-
ганістані тощо); в) опосередковані (proxy) 
конфлікти – одна держава здійснює загаль-
ний чи ефективний контроль за діями орга-
нізованих збройних груп на території іншої 
держави. Деякі теоретики виділяють також 
змішані збройні конфлікти.
Кожен конфлікт у той чи інший промі-

жок історичного часу все ж таки має своє за-
вершення. Проте міжнародне право не має 

однозначної позиції щодо можливих варі-
антів припинення відповідного конфлікту. 
Слід зауважити, що кожен із збройних кон-
фліктів має свої певні ознаки, які відрізня-
ють його від інших, це, наприклад, може 
бути територія проведення відповідних дій, 
суб’єктний склад учасників такого конфлік-
ту, наявність та відсутність третіх сторін у 
конфлікті, рівень інтенсивності та трива-
лість такого конфлікту тощо. Усі ці ознаки 
впливають на можливість та варіанти завер-
шення такого конфлікту. А саме міжнарод-
не право з-поміж інших виділяє такі форми 
припинення воєнних дій, як: перемир’я 
(тимчасове припинення воєнних дій на умо-
вах, погоджених сторонами конфлікту), та 
капітуляція (припинення воєнних дій на 
умовах, визначених переможцем). Проте 
ані перемир’я, ані капітуляція, як правило, 
не означають автоматичного припинення 
стану війни. Для цього необхідне видання 
акта (одно- чи двостороннього) про припи-
нення стану війни або укладання міжнарод-
ного договору. Інші варіанти припинення 
воєнних дій та стану війни також можуть ви-
користовуватися, якщо вони не суперечать 
нормам і принципам міжнародного права.
Жоден громадянин України, який роз-

глядав би це питання, не зміг би розкрити 
всю його сутність без конкретизації на влас-
ному прикладі, а саме, на жаль, на прикла-
ді власної держави. Усі роки своєї незалеж-
ності Україна існувала як дружня держава, 
відкрита для зовнішньополітичних міжна-
родних відносин з іншими суб’єктами між-
народного права. Незалежно від панівної 
верстви, Україна пропагувала мир та спів-
дружність між усіма державами, без кон-
фліктів і війн. У зв’язку з цим був укладений 
і Будапештський меморандум 5 грудня 1994 
року між Україною, Росією, Великою Бри-
танією та США. Він був укладений у зв’язку 
з приєднанням України до Договору про 
нерозповсюдження ядерної зброї, а його 
сутність полягала у певних зобов’язаннях з 
боку підписантів щодо поваги незалежності 
та суверенітету України, утримання від за-
грози чи використання сили щодо територі-
альної цілісності та політичної незалежності 
України, утримання від економічного тиску 
тощо. Від України вимагалося відмовитися 
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від використання ядерної зброї. Цей ме-
морандум значно підкріпив значущість та 
визнання цими державами-лідерами у світі 
незалежності України та надав їй певних га-
рантій щодо її захисту.
Проте, як це не було дивно, у 2014 році, 

одна із вище наведених держав-гарантів по-
рушила Будапештський меморандум декіль-
ка разів. Це судження стосується порушень, 
які мали місце на територіях Автономної 
Республіки Крим та на територіях Доне-
цької та Луганської областей. Для правиль-
ної кваліфікації кожного з цих конфліктів 
розглянемо їх окремо.
Наприкінці лютого 2014 року в Авто-

номній Республіці Крим, а саме у місті Се-
вастополі, стали проходити мітинги щодо 
недовіри місцевій владі, які у подальшому 
набували поширення і в інших містах респу-
бліки. У зв’язку з цим російська влада ввела 
свої війська на територію АРК, за їх словами, 
задля недопущення захоплення зброї «екс-
тремістами» на виконання рішення Ради 
Безпеки Криму. У подальшому Крим було 
«відрізано» від території України, що за між-
народним правом має назву «анексії» – один 
із видів агресії, що передбачає міжнародно-
правову відповідальність. Важливим тут є 
кваліфікація самого конфлікту, адже, незва-
жаючи на те, що жодного пострілу від кож-
ної із сторін не відбулося, територія респу-
бліки все ж була анексованою. Цей конфлікт 
однозначно повинен кваліфікуватися як 
міжнародний збройний конфлікт, адже його 
учасниками є дві суверенні держави, права 
однієї з яких порушуються. До того ж дане 
твердження викладено у ч. 2 ст. 2 Женев-
ської Конвенції І-IV. Підтвердженням цього 
є останній звіт, наданий Офісом прокурора 
Міжнародного кримінального суду, розта-
шованому у місті Гаазі, про свою діяльність 
за 2019 рік – «У 2016 році Офіс оприлюднив 
свою оцінку того, що ситуація на території 
Криму та Севастополя призведе до міжна-
родного збройного конфлікту між Україною 
та Російською Федерацією, який розпочав-
ся не пізніше 26 лютого 2014 року, і що за-
кон міжнародного збройного конфлікту 
буде продовжувати застосовуватися і після 
18 березня 2014 року, коли Росія оголосила 
про включення Криму до складу Російської 

Федерації, настільки, що ситуація на тери-
торії Криму та Севастополя фактично стано-
вить постійний окупаційний стан» [16]. Але 
і в цьому випадку можна зустріти контрар-
гументи, що окупація (а з нею і збройний 
конфлікт) припинилася з анексією, проте 
оскільки набуття державної території шля-
хом анексії частини території іноземної дер-
жави суперечить імперативним нормам за-
гального міжнародного права (jus cogens) та 
не створює інших правових наслідків, крім 
відповідальності агресора, тому за сучасним 
міжнародним правом анексія – це один із 
різновидів агресії [17]. А діяння агресора 
варто кваліфікувати за статтею 2 (частина 
2) чотирьох Женевських конвенцій від 12 
серпня 1949 року («випадки часткової або 
повної окупації території Високої Договір-
ної Сторони, навіть якщо цій окупації не чи-
ниться жодний збройний опір») [18].
На цьому порушення однією з держав-

підписантів Будапештського меморандуму 
своїх зобов’язань щодо України не припи-
нилися. Схожа із Кримом ситуація сталася і 
на сході України навесні 2014 р. На терито-
рії Донецької та Луганської областей масово 
почали захоплюватися обласні та районні 
місцеві адміністрації та ради внаслідок про-
ведених мітингів місцевими жителями та ін-
шими особами без інформації щодо місця їх 
проживання. Прохання перейшло в ульти-
матум щодо надання окремого спеціального 
статусу цим областям, що значно заважало 
місцевій владі здійснювати свої обов’язки на-
лежним чином. Після цього на території об-
ластей почали з’являтися військові без роз-
пізнавальних знаків і розповсюджуватися по 
житлових масивах, у результаті таких дій на 
території цих областей були утворені неза-
конні воєнні формування під назвою «ДНР» 
та «ЛНР». Поступово почала проявлятися 
пряма допомога цим формуванням з боку 
вже згаданої Російської Федерації: як вій-
ськова, так і гуманітарна. Наслідком цього 
стала втрата українською владою контролю 
над частиною територій Донецької та Луган-
ської областей. Складністю цього конфлікту 
і тим, що його відрізняє від ситуації в Кри-
му, є наявність на цих територіях постійних 
збройних зіткнень, обстріл міст, у результаті 
яких гинуть мирні жителі. За даними ООН, 
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станом на кінець грудня 2018 року, за час 
конфлікту загинуло близько 13 тисяч людей 
із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.
Згідно з попереднім звітом Проку-

ратури Міжнародного кримінального 
суду від 4 грудня 2017 р., події на сході 
України до 30 квітня 2014 досягли та-
кого рівня військових дій, що можуть 
кваліфікуватися як збройний конфлікт. За 
звітом, ДНР та ЛНР на той момент досяг-
ли такого рівня організації, що дозволяє 
визнати їх сторонами у неміжнародному 
конфлікті. Також участь Збройних сил РФ у 
боях проти Збройних сил України означає 
наявність міжнародного конфлікту, що існує 
щонайменше з 14 липня 2014 року. Проку-
ратура продовжує слідство з метою встано-
вити, чи були збройні угруповання на сході 
України контрольовані і керовані з Росії, що 
означатиме зміну суті конфлікту — можна 
буде говорити про єдиний міжнародний 
конфлікт [19]. У 2019 році позиція Офісу 
прокурора Міжнародного кримінального 
суду не змінилася. 
Як бачимо, до 30 квітня 2014 року та-

кий конфлікт слід кваліфікувати як неміж-
народний збройний, так як незаконні во-
єнні угруповання «ДНР» та «ЛНР» можуть 
визнаватися стороною у такому конфлікті, 
оскільки протистояли українському урядо-
ві та здійснювали контроль над певними 
територіями в Донецькій та Луганській об-
ластях. Обов’язки сторін у цьомуу випадку 
визначаються спільною статтею 3 Женевсь-
ких конвенцій та Додатковим протоколом 
ІІ до них 1977 р. та деякими положеннями 
Гаазької конвенції про захист культурних 
цінностей 1954 р., а також деякими нормами 
щодо обмеження застосування або заборони 
конкретних видів звичайної зброї. З 14 лип-
ня 2014 року, за позицією Офіса прокурора 
Міжнародного кримінального суду, на тере-
нах України починають діяти військові сили 
Російської Федерації та наявною стає допо-
мога від останньої. Це дає змогу нам визна-
ти такий конфлікт міжнародним збройним, 
тому що до конфлікту відкрито вступили вій-
ська Російської Федерації, а саме опосеред-
кованим (proxy) конфліктом, як уже зазна-
чалося вище, коли одна держава здійснює 
загальний чи ефективний контроль за діями 

організованих збройних груп на території 
іншої держави. На ці взаємодії поширюєть-
ся право міжнародних збройних конфліктів. 
У договірному міжнародному праві – це всі 
чотири Женевські конвенції 1949 р., Додат-
ковий протокол І та ціла низка інших між-
народних договорів. Звичайно, і звичаєві 
норми міжнародного гуманітарного права 
тут діють у повному обсязі. Каталог воєнних 
злочинів для таких дій є підпункти a) та b) 
пункту 2 статті 8 Римського статуту [17].

Висновки
Питання міжнародно-правового регу-

лювання, як показують наведені вище при-
клади та думки науковців, є надзвичайно 
актуальним питанням в умовах сьогодення. 
На сьогодні, на жаль, не припиняють своє 
існування збройні конфлікти у різних дер-
жавах світу, а до них додаються нові супе-
речності між державами, які в умовах ХХІ 
століття інколи набувають ще не знайомих 
світові масштабів впливу та наслідків че-
рез технологічний, інноваційний прогрес 
у всіх галузях. Це є пагубною тенденцією, 
коли держави користуються здобутками та 
винаходами людства в цілях доводити свою 
перевагу на міжнародно-правовій арені си-
лою, замість інших доступних і більш циві-
лізованих засобів.
Міжнародне право в такому разі покли-

кане врегульовувати такі конфлікти через 
свої організації та установи, встановлювати 
нові «правила гри» на міжнародній арені. І 
тільки таким чином, шляхом залучення всіх 
держав світу до мирної співпраці і виро-
блення вірного механізму взаємодії можна 
досягти всесвітнього порядку та миру. Для 
цього слід поширювати масштаби дії різних 
примирних комісій, заохочувати держав-
учасниць конфлікту для мирного врегу-
лювання суперечностей задля збереження 
всесвітніх ресурсів та людських життів, які, 
як вже було сказано вище, є найвищою со-
ціальною цінністю.
Що стосується нашої держави, то тут 

слід навести фразу третього єврейського 
царя Соломона, який сказав: «Усьому свій 
час..».  Цю фразу в такому випадку слід ро-
зуміти так, що наша держава правильним 
чином діє як на міжнародній арені, так і з 
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супротивником, стоїть на позиціях мирно-
го врегулювання конфлікту. Країни Європи 
певним чином намагаються допомогти вре-
гулюванню конфліктів на сході України та 
в АРК, проте, слід констатувати, що всі ви-
користані засоби не були настільки ефектив-
ними, наскільки цього потребує дійсність 
для повернення окупованих територій до 
складу України. 
Застосування норм та принципів міжна-

родного права стає єдиною альтернативою 
силовому варіанту завершення акту агресії 
Російської Федерації щодо України – життя 
та здоров’я людини є найвищою цінністю, 
незважаючи на складність та суперечливість 
цієї ситуації.
У той же час є очевидним, що чинне 

міжнародне право та міжнародні інституції, 
на жаль, не здатні ефективно та своєчасно 
впливати як на збереження миру у світі, 
так і на факти його порушення з боку таких 
впливових учасників світового порядку, як, 
наприклад, Російська Федерація.
Міжнародно-правове регулювання 

збройних конфліктів вочевидь є вже заста-
рілим та потребує якнайшвидшого вдоско-
налення з метою підвищення ефективності 
його використання в якості основного ме-
ханізму запобігання та реагування на різно-
манітні види збройних конфліктів по всьо-
му світові і, насамперед, в Україні. Тому в 
подальшому будемо сподіватися, що буде 
вироблено єдиний механізм врегулювання 
таких суперечностей на території України у 
мирному форматі відповідно до положень і 
принципів міжнародного права, а територія 
нашої держави повернеться до своїх попе-
редніх кордонів.
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В статье был рассмотрен вопрос между-
народно-правового регулирования вооруженных 
конфликтов и конкретные их примеры на тер-
ритории Украины.
При анализе этого вопроса внимание было 

сосредоточено на истории возникновения меж-
дународных вооруженных конфликтов и этой 
отрасли в международном праве, на соответ-
ствующих терминах, которые часто использу-
ются при рассмотрении данного вопроса.
В статье была обобщена система норма-

тивно-правовых актов в этой сфере, было опре-
делено нынешнее состояние этой отрасли с ее 
достижениями и недостатками в современном 
международном праве.
Значительное внимание также уделяет-

ся юридической характеристике вооруженных 
конфликтов в Автономной Республике Крым; в 
Донецкой и Луганской областях для определения 
их правового статуса в международном праве. 
Дается оценка современной системе междуна-
родно-правовых учреждений и эффективности 
их функционирования по урегулированию меж-
дународных вооруженных конфликтов.
Ключевые слова: международно-правовое ре-

гулирование вооруженных конфликтов; между-
народный вооруженный конфликт; вооружен-
ный конфликт немеждународного характера; 
конфликт в Автономной Республике Крым; 
конфликт в Донецкой и Луганской областях.

SUMMARY 
The article considered the issues of interna-

tional legal regulation of armed confl icts and their 
specifi c examples on the territory of Ukraine.

During the analysis of this issue, attention 
was focused on the history of international armed 
confl icts and this area in international law, on the 
relevant terms that are often used when consider-
ing this issue. An appropriate chronology of the 
development of the fi eld of international humani-
tarian law in the system of international law was 
provided. During the study of this issue, the views 
of domestic and foreign scientists in the fi eld of in-
ternational law on the issue were presented.

The article summarized the system of regula-
tions in this area, provided the most relevant agree-
ments and international treaties on international 
legal regulation of armed confl icts, identifi ed the 
current state of this industry with its achievements 
and shortcomings in modern international law. 
The article provides a classifi cation of armed con-
fl icts according to both traditional international 
law and modern international law in accordance 
with the trends of its development.

Considerable attention is also paid to the legal 
characterization of armed confl icts in the Autono-
mous Republic of Crimea; in Donetsk and Luhansk 
regions to determine their legal status in interna-
tional law. The preconditions of their occurrence, 
the chronology of events and the position of the In-
ternational Criminal Court on such confl icts are 
determined, the actions of one of the parties to the 
confl ict are qualifi ed according to the norms of in-
ternational law.

An assessment is made of the current system of 
international legal institutions and the effective-
ness of their functioning in resolving international 
armed confl icts.

Keywords: international legal regulation of 
armed confl icts; international armed confl ict; non-
international armed confl ict; confl ict in the Auton-
omous Republic of Crimea; confl ict in Donetsk and 
Luhansk regions.
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ÖÈÔÐÎÂÈÉ ÑÅÃÌÅÍÒ: ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÅ 
ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÂÑÒÂÀ

Статтю присвячено проблемам українського 
законодавства у контексті розвитку цифрових тех-
нологій та формування глобального цифрового сег-
менту в Європі та світі. Важливим джерелом змін 
правового забезпечення є новітні світові тренди у ді-
лових процесах, суспільному житті, роботі держави, 
де цифрові дані стають класом активів, який про-
ходить фазу прийняття та доступ до яких допус-
тимий через мережу Інтернет чи інші мережі. Так, 
завдяки людському інтелекту на сьогоднішній день 
впроваджуються продукти високотехнологічного 
рівня, що спричинили трансформацію інформацій-
них відносин, яким характерно розмивання тради-
ційних форм ідентичності держав та уставлених 
суспільних взаємозв’язків.

Проаналізовано національне законодавство у 
сфері впровадження цифрового сегменту, новітні 
термінології та визначення. 

Досліджено, що саме недосконалість законодав-
чої бази є підґрунтям для виникнення майбутніх 
небезпек для суспільства у зв’язку із впровадженням 
нових цифрових технологій. Для українського за-
конотворця, як і для держави в цілому, це виклик, 
який потребує переосмислення існуючих норматив-
но-правових актів та формування новітньої кон-
цепції правового базису українського суспільства в 
контексті глобальних змін.

Розглянуто пропозиції науковців та практиків 
стосовно структуризації, доопрацювання національ-
ного законодавства відповідно до існуючих потреб, 
сучасних викликів та завдань, пов’язаних із впрова-
дженням цифрового сегменту. Окреслено переваги 
та недоліки стрімкого розвитку цифрових техноло-
гій та виявлено потенційно прийнятний для укра-
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їнської влади механізм дії у новітньому глобальному 
світі цифрових технологій. 

Зроблено висновок про необхідність прийняття 
комплексної глибинної концепції правового розвитку 
цифрового сегменту в Україні з метою вирішення 
процесів інтеграції з європейськими та глобальними 
системами, що пов’язано із впровадження новітніх 
інформаційних технологій.

Ключові слова: новітні інформаційні технології, 
європейські та глобальні системи, тенденції сучас-
ності, стратегія, концепція розвитку, правове забез-
печення.

Вступ
Тенденції сучасності вказують на фор-

мування глобального цифрового сегменту в 
Європі та світі. Розвиток цифрових техноло-
гій відкриває інші унікальні можливості для 
економіки країн, підвищення якості життя 
громадян та суспільства в цілому. На сьо-
годні відбувається перехід від «індустріаль-
ної економіки і інформаційного суспільства 
до «цифрової» економіки та «цифрового» 
суспільства» [1, с. 7]. Світові тренди форму-
ють новітні тенденції у ділових процесах, 
суспільному житті, роботі держави, де дані 
стають класом активів, який проходить фазу 
прийняття та доступ до яких допустимий че-
рез мережу Інтернет чи інші мережі. У світі 
вагома частина даних вже стала відкритою. 
Україна не може залишатись осторонь та-
ких процесів. Використання цифрових тех-
нологій у сферах публічного управління, на-
ціональної безпеки та оборони, економіки, 
сільського господарстві та промисловості, 
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охорони здоров’я, освіти, науки, фінансової 
та банківської діяльності тощо на сучасному 
етапі потребує наближення національного 
законодавства до правових стандартів роз-
виненої європейської спільноти та світу. Ви-
користання людського інтелекту для ство-
рення ідей, ІТ-продуктів, програмних кодів 
– це послуги, які повинні допомогти Україні 
інтегруватись з європейськими та глобаль-
ними системами, що і стане результатом 
поширення інформаційно комунікаційних 
технологій.
Першим та важливим кроком адаптації 

українського законодавства є підписання у 
2014 році Угоди про асоціацію з ЄС, де пе-
редбачено низку зобов’язань України щодо 
впровадження європейських правил, які за-
стосовуються до телекомунікаційних послуг 
[2]. Проте, як слушно зазначив О. Соснін, 
«світ цифрових технологій – це не лише но-
вий логічний етап розвитку технологічної 
сфери людства, а й усієї існуючої правової та 
соціально – політичної реальності» [3]. 
Тому, для українського законотворця, 

як і для держави в цілому, це виклик, який 
пов’язаний із переосмисленням існуючо-
го нормативно-правового забезпечення та 
формуванням новітньої концепції базису 
правового регулювання суспільних відно-
син в контексті глобальних цифрових змін. 

Метою статті є аналіз актуальних норма-
тивно-правових актів та досліджень у сфері 
новітніх інформаційних технологій, пошук 
нових пропозицій для впровадження циф-
ровий тенденцій та усунення бар’єрів їх роз-
витку в Україні.

 
Результати дослідження

Віртуальний світ, який на сьогодні фор-
мується завдяки новітнім цифровим техно-
логіям - це світ існування даних, розвиток 
сфери інтернету речей, цифрова трансфор-
мація бізнесу та економіки. Пандемія, яка 
охопила світ у 2019 році, лише пришвидши-
ла процес розвитку та впровадження циф-
рових технологій, що спричинило глобаль-
ні зміни інформаційного простору. Людство 
виявило спроможність впроваджувати за-
вдяки власному інтелекту продукти іншо-
го високотехнологічного рівня, які сфор-

мували альтернативу реальному світу, при 
цьому новації не завершуються, а стрімко 
розвиваються. Ми спостерігаємо трансфор-
мацію інформаційних суспільних відносин, 
яким характерно розмивання традиційних 
форм ідентичності держав, формування но-
вітніх відносин, де віртуальна реальність 
взаємопов’язується із фактичною та базуєть-
ся на технологічних особливостях обробки 
інформації. Інформаційно-комунікаційні 
сфера стрімко рухається вперед, прогресує 
та масштабується. 
Такий швидкий розвиток інформаційно-

комунікаційних технологій формує нові го-
ризонти, проте вважається, що натепер по-
чаткові назви, як стверджують науковці та 
практики, зокрема ««інформаційна економі-
ка», «електронний бізнес» вже не є такими, 
що можуть охопити усі прояви використан-
ня ІКТ…Це відмічає і Конференція ООН з 
торгівлі і розвитку (ЮНКТАД) у своїх допо-
відях», де застосовує термін «цифрова еко-
номіка»» [4, с. 34]
Отже, інформаційний бум сучасного сві-

ту є тісно взаємопов’язаний із розвитком 
цифрових технологій, та застосуванням но-
вітніх термінів та визначень. 
На сьогоднішній день правове забезпе-

чення інформаційно-комунікаційні право-
відносини у національному законодавстві 
базується на нормах Цивільного кодексу 
України, законів України «Про інформа-
цію», «Про доступ до публічної інформації», 
«Про захист персональних даних», «Про 
захист інформації в інформаційно-телеко-
мунікаційних системах», «Про електронні 
документи та електронний документообіг», 
«Про електронні довірчі послуги», «Про 
основні засади забезпечення кібербезпеки 
України», «Про адміністративні послуги» та 
ряду підзаконних актів. Як слушно зазначає 
В.Б. Марченко «в Україні здійснено певні 
кроки в напрямі запровадження важливих 
елементів електронної ідентифікації, ухва-
лено відповідні нормативно-правові акти» 
[14, с. 280].
Проте, з точки зору правового забезпе-

чення, законодавчих та нормативно-право-
вих актів, цифрова сфера потребує суттєвої 
структуризації та доопрацювання відповід-
но до існуючих потреб, сучасних викликів та 
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завдань. Чинні нормативно-правові акти не 
дозволяють захистити правовідносини, які 
виникли вже в сфері цифрових технологій, 
наприклад соціальних мережах. Натепер ін-
формація – це особливий ресурс діяльності, 
відповідно потребує захисту в забезпеченні 
її безпеки, цілісності та збереження. Осно-
вних гарантом безпеки новітніх правовідно-
син є держава.

 Однак, Концепція розвитку цифрової 
економіки та суспільства України на 2018-
2020 роки, схвалена розпорядженням Кабі-
нету Міністрів України від 17 січня 2018 р. 
№ 67-р [15] втрачає свою часову та суттєву 
актуальність. Іншої, більш фундаменталь-
ної концепції, яка б охоплювала подальші 
періоди, та окреслювала напрями розвитку 
існуючій правової та соціально-політичної 
реальності із впровадженням новітніх ін-
формаційних технологій, не запропонова-
но. На противагу, представлена Стратегія 
національної безпеки, затверджена Указом 
Президента України від 14.09.2020 № 392 
[16], носить декларативний характер, не є 
деталізованою до визначення загроз та не-
безпек українського суспільства та шляхів їх 
подолання у сучасному світі.
Таким чином, стратегічні цілі цифрово-

го розвитку в Україні лише формуються, що 
не є сприятливим для національного зако-
нодавства та його імплементації в новітній 
цифровий світ глобальних систем.
В сучасному законодавстві залишається 

за межами правового регулювання, потре-
бують вдосконалення та розробки напрями 
з питань захисту персональних даних в со-
ціальних мережах, інфраструктурної без-
пеки, кібербезпеки, криптовалюти, смарт-
контрактів, національної безпеки, кібергі-
гієни, використання ІТ-технологій в сфері 
соціального захисту, захисту авторського 
права в єдиному цифровому ринку у мере-
жі інтернет, конфіденційності, розробки 
штучного інтелекту, використання та реє-
страції доменного імені, правова охорона 
комп’ютерних програм, застосування тех-
нології блокчейну тощо. 
Наразі не існує тлумачень вище пере-

лічених термінів, пов’язаних із розвитком 
світу цифрових технологій, у національному 

законодавстві, шо сприяє прояву невизна-
ченостей та загроз для безпеки суспільства. 
Зауважимо, що гармонізація визначень 

та правових дефініцій створить сприятливі 
умови життєдіяльності людини та дозволить 
захистити основоположні права та свобо-
ди громадян, задекларовані в Конституції 
України [17]. Натомість, ігнорування викли-
ків та тенденцій сучасного світу, легковажне 
ставлення до правового забезпечення наці-
онального законодавства лише спричинить 
прояв небезпек для суспільства та країни в 
цілому. Доречно врахувати неможливість 
повністю дублювати іноземний досвід у ви-
рішенні подібних проблем, оскільки не слід 
забувати про особливості правової системи 
України та необхідності збереження націо-
нальної автентичності.
Щодо корисних напрацювань наших 

зарубіжних колег. Ю.М. Капіца привертає 
увагу до Директиви 2019/790 про автор-
ське право в єдиному цифровому ринку в 
ЄС, ухваленої 17.04.2019, яка «стосується 
низки актуальних питань розвитку цифро-
вому ринку: діяльність провайдерів он-лайн 
послуг та захист авторського права у мере-
жі Інтернет тощо» [18, с. 84]. Зауважує, що 
Директива не вказує на механізми реаліза-
ції вирішення проблем, покладаючи їх на 
«майбутню практику Суду ЄС та практику 
імплементації директиви державами-чле-
нами ЄС» [18, с. 84]. Також, на сьогодішній 
день, у багатьох країнах налагоджена си-
стема співробітництва на міжнародному 
рівні відповідно до розроблених стратегій 
кібербезпеки (США, країни ЄС), яка включає 
«різні аспекти кіберпростору, зокрема, 
внутрішній ринок, правосуддя, внутрішня 
та зовнішня політика» [19, с. 103].
Також, актуальним постає питання 

впровадження серед населення цифрової 
грамотності, яка передбачає набуття базо-
вих знань та навичок у сферах комп’ютерної 
грамотності, уміння працювати з дани-
ми, безпека у цифровому середовищі, до-
ступу до мережі, практики із захисту пер-
сональних даних та багато іншого. Це 
сприяє підвищенню кібергігієни населен-
ня, дозволяє формувати інформаційне та 
технологічно орієнтоване середовище в 
епоху розвитку цифрових технологій.
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Висновки
З врахуванням наявного нормативно-

правового забезпечення українського зако-
нодавства, зважаючи на стрімкий розвиток 
цифрового сегменту у всіх сферах життєді-
яльності суспільства, пропонуємо форму-
вання новітньої концепції базису правового 
регулювання суспільних відносин в контек-
сті глобальних цифрових змін. Водночас, за-
уважимо, що покрокове напрацювання нор-
мативно-правових актів на сьогоднішній 
день, потребує проведення попереднього 
глибинного вивчення тенденцій сучасного 
інформаційного світу, що склалися на почат-
ку 21 століття, та досвіду зарубіжних країн. 
Лише такий підхід законотворця сприятиме 
якісному правовому забезпеченню регулю-
вання суспільних відносин та упередженню 
можливих майбутніх загроз держави та сус-
пільства. 
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DIGITAL SEGMENT: REGULATORY 
SUPPORT OF UKRAINIAN LEGISLATION

The article is devoted to the problems of 
Ukrainian legislation in the context of the de-
velopment of digital technologies and the for-
mation of the global digital segment in Europe 
and the world. An important source of changes 
in legal support are the latest global trends in 

business processes, public life, the work of the 
state, where digital data becomes a class of as-
sets that is undergoing adoption and access 
to which is possible via the Internet or other 
networks. Thus, thanks to human intelligence, 
high-tech products are being introduced to-
day, which have led to the transformation of 
information relations, which are characterized 
by the distruction of traditional forms of state 
identity and established social relationships.

The national legislation in the fi eld of digi-
tal segment implementation, the latest termi-
nology and defi nitions have been analyzed.

It is investigated that the imperfection of 
the legal framework is the basis for the emerg-
ing of future dangers for society in connection 
with the introduction of new digital technolo-
gies. For the Ukrainian legislator, as well as 
for the state as a whole, this is a challenge con-
nected with the realization of existing regula-
tions and the formation of the latest concept of 
the legal framework of Ukrainian society in the 
context of global changes.

The proposals of scientists and practitioners 
regarding the structuring, additional work of 
national legislation in accordance with existing 
needs, current challenges and challenges relat-
ed to the implementation of the digital segment 
are considered. The advantages and disadvan-
tages of the rapid development of digital tech-
nologies are outlined and the mechanism of 
action potentially acceptable to the Ukrainian 
authorities in the new global world of digital 
technologies is revealed.

It is concluded that it is necessary to adopt 
a comprehensive detailed concept of legal de-
velopment of the digital segment in Ukraine in 
order to implement the processes of integra-
tion with European and global systems, which 
is associated with the introduction of new infor-
mation technologies.

Key words: latest information technologies, 
European and global systems, modern trends, 
strategy, development concept, legal support.
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ÌÅÒÎÄÈ ÒÀ ²ÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ ÑÒÐÀÒÅÃ²×ÍÎÃÎ 
ÏËÀÍÓÂÀÍÍß Â ÄÅÐÆÀÂÍÎÌÓ ÑÅÊÒÎÐ²: 
ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂ² ÀÑÏÅÊÒÈ

Стратегическое планирование является 
основным вектором современной национальной 
политики Украины, направленной на решение 
проблем устойчивого социально-экономического 
развития и обеспечения национальной безопас-
ности. Рассмотрение в парламенте Украины 
проекта Закона «О государственном стратеги-
ческом планировании» начал новый этап пра-
вового регулирования государственного стра-
тегического планирования. В научной статье 
обоснована необходимость создания эффективного 
инструментария, а также институциональных 
и правовых инструментов стратегического пла-
нирования, как на общегосударственном да и на 
региональном уровне для достижения стратеги-
ческих национальных приоритетов и обеспечения 
национальных интересов. В научной статье проа-
нализирован опыт внедрения эффективных меха-
низмов стратегического планирования в Украине, 
очерченные базовые проблемы разработки целевой 
системы стратегического планирования, изучено 
иерархию стратегических документов развитых 
стран, представлена   методология их формирова-
ния, как основных довгостроковиих стратегичес-
ких документов развития стран.

Автор приходит к выводу, что с принятием 
проекта Закона Украины «О государственном 
стратегическом планировании» о национальном 
стратегическое планирование будет заложено до-
статочное правовую базу для реализации единой 
государственной политики в сфере стратегичес-
кого планирования. В то же время, для постоян-
ного совершенствования законодательства в этой 
области и общей системы и механизма страте-

 ËÅÙÈØÈÍ Ðóñëàí Ìèêîëàéîâè÷ - Çàñòóïíèê äèðåêòîðà ÒÎÂ 
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гического планирования следует применять но-
вейшие, ориентированные на практику научно-
методологические методы, соответствующие 
основным принципам стратегической организа-
ции и функций планирования.

Ключевые слова: стратегическое планиро-
вание, социально-экономическое развитие, на-
циональная безопасность, совершенствование 
законодательства, государственное управление, 
Программирование, целеполагание, прогнозирова-
ние, планирование мониторинг и контроль.

Постановка проблеми
Основними інструментами національно-

го стратегічного управління є прогнозуван-
ня та планування соціально-економічного 
розвитку, які становлять механізм стратегіч-
ного планування.
Проте система стратегічного плануван-

ня в нашій державі ще не отримала право-
вого забезбечення - законопроект «Про дер-
жавне стратегічне планування» [1] станом 
на сьогодні прийнятий не був. Даний факт 
дає підстави стверджувати, що на інституці-
ональному рівні відслідковується превалю-
вання оперативного управління над страте-
гічним в Україні .
Будь-яка система зазнає переходу від по-

переднього стану хаосу та максимальної ен-
тропії до стану жорсткої визначеності та ну-
льової ентропії [2]. У 2014 році в країні був 
хаос і фактично було обмежено ефективний 
інструментарій стратегічного управління та 
планування, особливо з точки зору систем 
управління та систем виконання.
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В Україні способом формування системи 
стратегічного планування є процес нако-
пичення структурної інформації. Як зазна-
чає С Куніч (Kunisch, S. (2017)) при розробці 
зв’язків між елементами, коли існує струк-
турована інформація, що відповідає детер-
мінації взаємозв’язку між елементами [4]. 
Раніше рівень структурної інформації був 
дуже низьким. Ефективний розвиток систе-
ми значною мірою залежить від співвідно-
шення двох компонентів: якщо вона раніше 
передавала основну інформацію, вона пере-
дається в більш складну, хаотичну та дезін-
тегруючу систему.
Для того, щоб ефективно відігравати 

роль державного механізму управління еко-
номічними структурними перетвореннями 
через сучасну систему стратегічного плану-
вання в Україні:

• відсутність основоположного закону 
про інституційні механізми стратегічного 
планування;

• неефективність системи моніторингу 
та контролю на етапі виконання документів 
стратегічного плану;

• відсутній деталізований механізм реа-
лізації документів стратегічного плануван-
ня;

• відсутність ефективної системи дисци-
плінарних, цивільних та адміністративних 
стягнень за порушення нормативно – пра-
вових актів у сфері стратегічного плануван-
ня.
Як головний механізм управління струк-

турними перетвореннями в країні, система 
стратегічного планування України потребує 
методологічної основи в новому алгоритмі 
діяльності, який може підвищити ефектив-
ність управління соціально-економічними 
процесами на початковій стадії.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій

Дослідження спирається на актуваль-
ні дослідження національних стратегіч-
них планів вчених, юристів, економістів та 
політологів. Серед авторів, які проводять 
міждисциплінарні дослідження у галузі 
стратегічного планування для державного 
сектору, слід зазначити Г.В. Атаманчука, 
Oleksandr O. Bryhinets, Ivo Svoboda, Oksana 

R. Shevchuk, Yevgen V. Kotukh, Valentyna Yu. 
Radich С. А. Логвинова, І. Н. Маланича, Б. 
А. Райзберга, Ivo Svoboda, С.Куніча та ін.

Метою даної статті є обгрунтування 
комплексу базових категорій, термінів та ви-
значень стратегічного планування, а також 
рекомендацій щодо розробки пріоритетних 
напрямів їх подальшого удосконалення. 
Визначення взаємопов’язаних і узгодже-
них моделей структурної ієрархії цієї сис-
теми та комплексу стратегічних документів 
для соціально-економічного розвитку Укра-
їни, які в сукупності спрямовані на збіль-
шення ефективності формування та реаліза-
ції державної політики у сфері державного 
управління.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження

Правові та концептуальні положення 
Національного стратегічного плану базу-
ються на основних взаємозв’язках та вза-
ємозалежності між національною безпекою 
України та соціально-економічним розви-
тком. Забезпечення національної безпеки 
є ключовим напрямком національної по-
літики, і його ефективність безпосередньо 
впливає на політичний, соціально-еконо-
мічний, духовний та культурний розвиток 
суспільства. Динаміка розвитку держави ви-
значає сценарій протидії базовим загрозам 
національної безпеци. Сьогодні для захисту 
національних інтересів України необхідно 
вдосконалити систему національної безпе-
ки, що характеризується єдністю структури 
та функцій, яка базується на особливостях 
національного стратегічного планування та 
соціально-економічного розвитку.
Для забезпечення реалізації ефективної 

національної політики необхідними умова-
ми для темпів та якості економічного розви-
тку є впровадження сучасних інструментів 
стратегічного планування в довгостроковій 
перспективі. Практика стратегічного пла-
нування в розвинених країнах показує, що 
це позитивна тенденція до вирішення наці-
ональних соціально-економічних проблем.
В процесі зазначеного наукового дослі-

дження ми аналізуємо схему стратегічного 
планування розвинутих країн Європи, до-
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сліджуємо основні етапи формування, ви-
вчаємо документи соціально-економічно-
го розвитку країн, а також та прогнозуємо 
ефективність їх реалізації на сучасному етапі 
розвитку нашої держави. Зокрема, як вка-
зано в пояснювальній записці в проекті За-
кону України ««Про державне стратегічне 
планування»: часом, оскільки прийняття 
рішень у сферах оборони, суспільства, тех-
нологій та економіки фактично стало довго-
строковою стратегією, потреба у формуван-
ні національної системи стратегічного пла-
нування значно зросла.[1]
Метод, запропонований законодавця-

ми для формування національної системи 
стратегічного планування, базується на до-
свіді та досягненнях вітчизняної та зару-
біжної практики, включаючи інструменти 
національного стратегічного планування, 
що використовуються в даний час в Украї-
ні та за її межами. [5] (Holodova М. A. (2015)) 
Відповідно до положень проекту Закону 
України ««Про державне стратегічне пла-
нування»: «державне стратегічне плануван-
ня – одна з функцій державного управління 
щодо обрання пріоритетів, встановлення 
цілей та напрямів розвитку з урахуванням 
наявних ресурсів, розробка та виконання 
взаємозв’язаних заходів і завдань соціально-
економічного розвитку.» [1]
Беручи до уваги загальну концепцію 

«державної політики», включаючи все вище-
зазначене, її можна визначити як всебічну 
спрямовуючу діяльність державних установ 
для досягнення певних цілей національно-
го значення.
Акцентуючи увагу на проблеми орга-

нізації системи стратегічного планування 
Маргінін Н. (Mărginean N., (2001)) зазначає, 
що у наш час необхідно постійно врахову-
вати ключові фактори та ризики розвитку 
країни, щоб потреби модернізації секторів 
економіки узгоджувались з реальними мож-
ливостями фінансової системи, населення, 
виробничого та ресурсного потенціалу. [6; 
с.165]
На сьогодні Рада національної безпеки 

та оборони України наділена повноважен-
нями в галузі стратегічного планування 
соціально-економічного розвитку Украї-
ни. Так, відповідно до положень рішення 

РНБО України «Про Стратегію національ-
ної безпеки України» від 14 вересня 2020 
року Кабінет Міністрів України, а також 
державні органи у відповідних сферах наці-
ональної безпеки готують на розгляд РНБО 
України проєкти Стратегії воєнної безпе-
ки України, Стратегії людського розвитку, 
Стратегії громадської безпеки та цивільного 
захисту України, Стратегії економічної без-
пеки, Стратегії біобезпеки та біологічного 
захисту, Стратегії інформаційної безпеки, 
Стратегії розвитку оборонно-промислового 
комплексу України, Стратегії кібербезпеки 
України, Стратегії забезпечення державної 
безпеки, Стратегії зовнішньополітичної ді-
яльності, Національної розвідувальної про-
грами [3].
Органи національної безпеки концен-

трують свої зусилля та ресурси на забезпе-
ченні національної безпеки у внутрішній 
політичній, економічній, соціальній, науко-
вій та освітній сферах, міжнародній, духо-
вній, інформаційній, військовій, оборонній 
та екологічній галузях та сферах національ-
ної безпеки, громадської безпеки. Поки що 
завдання вдосконалення структури та діяль-
ності органів державної влади та підвищен-
ня ефективності їх повноважень у вищезаз-
начених сферах у сфері національної безпе-
ки все ще залишається значущим. 
Як відзначав Мінцберг Г. відсутність дов-

гострокової, цілеспрямованої та скоордино-
ваної стратегії формулювання регіональних 
складових національної безпеки, що уне-
можливлює формування єдиної національ-
ної політики у сфері національної безпеки 
на регіональному рівні [7; с.105].
Нормативно-правові акти, що регулю-

ють діяльність органів державної влади 
щодо здійснення відповідних повноважень, 
не повною мірою відображають усі сфери 
роботи цих установ та заходи, які вони вжи-
вають у сфері національної безпеки.
На думку О. Шевчук (Oleksandr O. Bryhinets, 

Ivo Svoboda, Oksana R. Shevchuk, Yevgen V. Kotukh, 
Valentyna Yu. Radich (2020)), у стратегічно-
му плануванні відстежується стан переліку 
документів стратегічного планування, ви-
світлення та повнота цих документів у всіх 
сферах національної безпеки є надзвичайно 
важливими. [10]. Як справедливо зауважує 
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Маргінін Н. (Mărginean N., (2001)), тривале 
забуття про предмет прогнозування врешті-
решт було замінено пожвавленням інтересу 
до нього, і хаос соціально-економічного про-
цесу вимагав запровадження перспектив-
них механізмів їх подолання [6; с.150]. 
Важливим для розвитку системи дер-

жавного стратегічного планування стало 
ухвалення Указу Президента України «Про 
Стратегію сталого розвитку «Україна–2020», 
який поклав початок ефективній реалізації 
нової соціальної, економічної, та правової 
політики України [8] Так, у даному Указі 
вказується на Країна повинна підтримува-
ти високий рівень національної безпеки та 
обороноздатності, включаючи економічну 
та продовольчу безпеку, безпеку населен-
ня та територію в надзвичайних ситуаціях 
природного та техногенного характеру, що 
створить сприятливі умови для вивільнення 
інноваційного потенціалу та динамічного 
розвитку бізнесу. 
Стратегія регіонального розвитку Укра-

їни регламентує стійкий соціально-еконо-
мічний розвиток державних інституцій як 
основу сучасної міжнародної стабільності та 
системи колективної безпеки. Розпоряджен-
ня КМУ № 1353-р «Про схвалення Стратегії 
цифрової трансформації соціальної сфери»: 
від 28 жовтня 2020 р. Метою цієї Стратегії 
є забезпечення європейських стандартів 
функціонування інституцій соціального за-
хисту, надання послуг соціального характе-
ру, фінансової стабільності соціальної сфери, 
підвищення її прозорості та оптимізації її 
адміністративних видатків. [9]
Ефективна реалізація національної полі-

тики у сфері стратегічного планування до-
поможе законодавчо закріпити принципи 
стратегічного планування (єдність та ціліс-
ність, розподіл влади, безперервність та без-
перервність, збалансованість системи стра-
тегічного планування, ефективність та ефек-
тивність стратегічного планування, участь 
у стратегічному плануванні планування) 
Відповідальність, прозорість (відкритість), 
забезпеченість ресурсами, вимірюваність 
цілей, відповідність показників принципам 
цілей та цілей плану), а також створення ба-
гаторівневої системи моніторингу та контр-

олю за виконанням документів стратегічно-
го плану.
Відповідно до положень проекту Закону 

України ««Про державне стратегічне плану-
вання»: «Документи національного страте-
гічного плану сформульовані на довгостро-
кову, середньострокову та короткострокову 
перспективи. У довгостроковій перспективі 
(більше п’яти років) формулюються: страте-
гія розвитку України; стратегія регіональ-
ного розвитку України; кримська автоном-
на республіка, область, Київ та Севастополь 
та стратегії розвитку інших міст.

 Розроблено на середньострокову пер-
спективу (три-п’ять років): план соціально-
економічного розвитку України; Кримська 
автономна республіка, регіони, регіони та 
плани соціально-економічного розвитку 
міст; прогнозування економічного та со-
ціального розвитку України; наступні два 
бюджетні періоди Національний бюджетні 
прогнози України; місцеві бюджетні про-
гнози на наступні два бюджетні періоди; 
представлення цільових планів; регіональ-
ні та місцеві цільові плани; плани розвитку 
національних бізнес-асоціацій, державних 
акціонерних компаній та державних хол-
дингових компаній; основні принципи гро-
шово-кредитної політики.
Короткотерміновим (однорічним) роз-

витком є: основний напрямок економічної 
політики; український державний бюджет; 
місцевий бюджет; річний фінансовий план 
державних підприємств та бізнес-федерацій 
з більш ніж 50% акцій ( частки, паї) у закон-
ному (складовому) капіталі, що належить 
країні; план діяльності центрального органу 
виконавчої влади; прогнозування балансу 
між попитом та пропозицією товарів і по-
слуг» [1]
В даний час взаємодія між державною 

та регіональною владою (та органами міс-
цевого самоврядування) не була належним 
чином інституціоналізована та має достатні 
організаційно-правові основи, тому цілі та 
завдання стратегічного планування України 
були повністю розглянуті, що, у свою чер-
гу, не сприяє до Стратегічного планування 
України. Здійснювати національний сталий 
соціальний та економічний розвиток та за-
безпечувати національну безпеку.
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Необхідно скоригувати показники діяль-
ності органів державної влади та місцевого 
самоврядування у сферах соціально-еконо-
мічного розвитку та національної безпеки з 
урахуванням реалізованої національної по-
літики, щоб справді «відображати» страте-
гічні цілі та завдання, з тим щоб об’єктивно 
оцінювати свою діяльність та вдосконалюва-
ти цей вид оцінки. Національні стратегічні 
пріоритети повинні бути прийняті як най-
важливіша сфера національної безпеки, а 
ефективність діяльності органів державної 
влади та місцевого самоврядування повинна 
бути проаналізована та оцінена. Ці пріори-
тетні сфери реалізують конституційні права 
та свободи громадян, стійкий соціально-еко-
номічний розвиток та захист. суверенітету, 
незалежності та територіальної цілісності.

 Очевидно, що встановлення законодав-
чої бази стратегічного плану України вима-
гатиме від державних та регіональних орга-
нів влади та місцевого самоврядування не 
лише формулювання документів стратегіч-
ного плану у всіх сферах національного роз-
витку, а й узгодження існуючих документів 
стратегічного плану з поточною політикою. 

Висновки
Тож із прийняттям проекту Закону 

України «Про державне стратегічне пла-
нування» про національне стратегічне пла-
нування буде закладено достатню правову 
базу для реалізації єдиної національної по-
літики у сфері стратегічного планування. У 
той же час, для постійного вдосконалення 
законодавства у цій галузі та загальної сис-
теми та механізму стратегічного плануван-
ня слід застосовувати новітні, орієнтовані на 
практику науково-методологічні методи, що 
відповідають основним принципам страте-
гічної організації та функцій планування.
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АНОТАЦІЯ
Стратегічне планування є основним век-

тором сучасної національної політики Украї-
ни, спрямованої на вирішення проблем стало-
го соціально-економічного розвитку та забез-
печення національної безпеки. Розгляд у Пар-
ламенті України Проекту Закону «Про дер-
жавне стратегічне планування» розпочав 
новий етап правового регулювання державного 
стратегічного планування. У науковій статті 
обґрунтовано необхідність створення ефек-
тивного інструментарію, а також інститу-
ційних і правових інструментів стратегічного 
планування, як на загальнодержавному таі на 
регіональному рівні для досягнення стратегіч-
них національних пріоритетів і забезпечення 
національних інтересів. У науковій статті 
проаналізований досвід впровадження ефек-
тивних механізмів стратегічного планування 
в Україні, окреслені базові проблеми розробки 
цільової системи стратегічного планування, 
вивчено ієрархію стратегічних документів 
розвинутих країн, представлена    методологія 
їх формування, як основних довгостроковиих 
стратегічних документів розвитку країн. 
Автор приходить до висновку, що із при-

йняттям проекту Закону України «Про дер-
жавне стратегічне планування» про націо-
нальне стратегічне планування буде закладе-
но достатню правову базу для реалізації єдиної 
національної політики у сфері стратегічного 
планування. У той же час, для постійного вдо-
сконалення законодавства у цій галузі та за-
гальної системи та механізму стратегічного 
планування слід застосовувати новітні, орі-
єнтовані на практику науково-методологічні 
методи, що відповідають основним принци-
пам стратегічної організації та функцій пла-
нування.
Ключові слова: стратегічне планування, 

соціально-економічний розвиток, національ-
на безпека, вдосконалення законодавства, 
державне управління, , програмування, ціле-
покладання, прогнозування, планування моні-
торинг і контроль.

Leschishin Ruslan Nikolaevich,
METHODS AND TOOLS OF STRATE-

GIC PLANNING IN THE PUBLIC SEC-
TOR: ADMINISTRATIVE AND LEGAL 

ASPECTS
Strategic planning is the main vector of modern 

national policy of Ukraine aimed at solving prob-
lems of sustainable socio-economic development and 
national security. Consideration in the Parliament 
of Ukraine of the Draft Law “On State Strategic 
Planning” has begun a new stage of legal regula-
tion of state strategic planning. The scientifi c article 
substantiates the need to create effective tools, as well 
as institutional and legal tools for strategic planning, 
both at the national and regional levels to achieve 
strategic national priorities and ensure national in-
terests. The scientifi c article analyzes the experience of 
implementing effective mechanisms of strategic plan-
ning in Ukraine, outlines the basic problems of de-
veloping a target system of strategic planning, stud-
ies the hierarchy of strategic documents of developed 
countries, presents the methodology of their formation 
as the main long-term strategic documents.

The author concludes that the adoption of the 
draft Law of Ukraine “On State Strategic Planning” 
on national strategic planning will lay a suffi cient le-
gal basis for the implementation of a unifi ed national 
policy in the fi eld of strategic planning. At the same 
time, for the continuous improvement of legislation 
in this area and the overall system and mechanism 
of strategic planning should use the latest, practice-
oriented scientifi c and methodological methods that 
meet the basic principles of strategic organization and 
planning functions.

Key words: strategic planning, socio-econom-
ic development, national security, improvement 
of legislation, public administration, program-
ming, goal setting, forecasting, planning, moni-
toring and control.
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У статті сформовано науковий погляд щодо 
базових ознак та змісту внутрівідомчого громад-
ського контролю за діяльністю Національної полі-
ції. Проаналізовано форми та методи даного виду 
контролю, а також основи участі громадськості 
у внутрішньо-управлінських процесах роботи полі-
ції. Викладено думку щодо специфіки внутрівідом-
чого громадського контролю за діяльністю Націо-
нальної поліції України.

Ключові слова: внутрішньовідомчий контр-
оль, громадський контроль, Національна поліція, 
контроль поліції.
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– це особлива діяльність кожної окремої 
управлінської структури. Тобто, даний вид 
діяльності використовується у внутрішньо-
організаційних відносинах відповідного ор-
гану влади та полягає у забезпеченні та ре-
гулюванні діяльності державного відомства 
через систему спеціальних уповноважених 
ланок, якими, як правило, є посадові особи, 
що концентрують в своєму правовому стату-
сі найширші повноваження.

Стан дослідження проблеми
Варто констатувати, що сутність та осо-

бливості внутрівідомчого громадського 
контролю за діяльністю Національної полі-
ції належним чином не розроблялись в су-
часній юридичній науці. Загальні правові та 
управлінські засади внутрівідомчого контр-
олю органів державної влади досліджува-
лись у працях: А.М. Апарова, В.П. Воруши-
ло, С.М. Одегова, О.О. Бандурки, С.О. Ша-
трави, О.М. Куракіна та ряду інших вчених.

Мета і завдання дослідження
Мета і завдання статі полягають в аналізі 

сутності та всіх характерних особливостей 
внутрівідомчого громадського контролю за 
діяльністю Національної поліції, як одного 
з найбільш спірних та специфічних видів 
контролю.

Наукова новизна дослідження
Наукова новизна статті полягає в тому, 

що вона є першим дослідженням в рамках 
якого визначено не просто особливості вну-

Постановка проблеми
Результативність роботи державного 

апарату прямо пов’язано із його можливос-
тями до саморегуляції та самоорганізації. 
Кожна владна структура на сьогоднішній 
день володіє розгалуженою системою управ-
ління, яка включає в себе багато різних, іє-
рархічно розташованих елементів управлін-
ського впливу, кожен з яких забезпечує ре-
алізацію частини функціоналу окремо взя-
того державного органу. Не є виключення 
Національна поліція України, що включає в 
свою структуру загальнодержавний апарат 
управління та численні територіальні орга-
ни. Складність та особлива важливість вико-
нуваних Національною поліцією завдань та 
функцій потребує безперервного внутріш-
нього або ж внутрівідомчого контролю за 
роботою всіх її структурних підрозділів.
Внутрівідомчий контроль в органах 

державної влади загалом, а також безпо-
середньо у межах поліцейських відомств 
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трівідомчого контролю діяльності поліції 
управлінського змісту, а наведеного прикла-
ди застосування даного виду контролю гро-
мадськістю.

Виклад основного матеріалу
Внутрішньовідомчий контроль, як ука-

зує у своєму дисертаційному дослідженні 
А.М. Апаров, є контролем міністерств і ві-
домств за фінансовою діяльністю підзвіт-
них організацій і підприємств. Апарат вну-
трішньовідомчого контролю користується 
широкими правами. Він може вимагати 
від установ і підприємств, які підлягають 
ревізії, подання необхідних матеріалів і 
документів, затребувати відомості від бан-
ківських органів, що кредитують підпри-
ємства; давати керівникам установ і підпри-
ємств вказівки про усунення знайдених при 
перевірці недоліків [1, с. 54]. Досліджуючи 
особливості внутрішньовідомчого контролю 
у контексті функціонування вже недіючого 
правоохоронного органу міліції, В.П. Вору-
шило та С.М. Одегова вказують про те, що 
цей контроль є одним із видів державного 
контролю, що забезпечує законність у діяль-
ності міліції. Він, власне, здійснюється в сис-
темі органів внутрішніх справ і є «самокон-
тролем», внутрішнім «аудитом» цих органів. 
Внутрішньовідомчий контроль являє со-
бою найважливіший елемент керівництва, 
складову організаційної роботи органів 
внутрішніх справ, кожного окремого апа-
рату або підрозділу міліції. Зміст цієї форми 
контролю охоплює як контроль вищих ор-
ганів внутрішніх справ за діяльністю ниж-
чих (тобто підпорядкованих), так і контроль 
начальника органу, апарату, підрозділу за 
роботою безпосередньо підпорядкованих 
йому співробітників. Функції внутрішньо-
відомчого контролю здійснюють керівни-
ки спеціальних категорій державних служ-
бовців галузевих служб, а також спеціальні 
контрольно-інспекторські апарати. У про-
цесі внутрішньовідомчого контролю переві-
ряється фактичне виконання рішень уряду, 
законів та інших правових розпоряджень, 
наказів, інструкцій, статутів, настанов, ін-
ших відомчих нормативних актів, що на них 
ґрунтуються. Внутрішньовідомчий контр-
оль дає змогу дати всебічно й глибоко оці-

нити стан діяльності органів у цілому, його 
служб, ділові якості окремих співробітників. 
У процесі контролю з’ясовується, наскільки 
організовано й напружено функціонує той 
чи інший орган, апарат міліції; якою мірою 
організація, форми та методи роботи відпо-
відають сучасним вимогам; які є недоліки, 
помилки й недогляди і в чому полягає їх 
причина. Контроль вивчає та узагальнює 
передовий досвід, виявляє резерви і шляхи 
вдосконалення оперативно-службової ді-
яльності [2, с. 127–128; 3, с. 123–124].
Окрему позицію з приводу сутності вну-

трівідомчого контролю займають науковці, 
які розглядали його зміст в межах діяльнос-
ті безпосередньо поліції. Так, С.О. Шатрава 
з приводу змісту внутрівідомчого контролю 
зауважує, що його варто розуміти як сис-
тему заходів, спрямованих на: по-перше, 
забезпечення дотримання поліцейськими 
принципу верховенства права і охорони 
прав людини та основоположних свобод, а 
також вимог законодавства і відомчих нор-
мативно-правових актів; по-друге, запо-
бігання, профілактику і припинення вчи-
нення поліцейськими правопорушень; по-
третє, проведення ефективних, всебічних, 
об’єктивних і справедливих внутрішніх 
розслідувань правопорушень, вчинених по-
ліцейськими, а також випадків застосуван-
ня заходів фізичного впливу, спеціальних 
засобів та вогнепальної зброї, які потягли 
за собою заподіяння тілесних ушкоджень 
чи смерть людини; по-четверте, захист по-
ліцейських від протиправних посягань та 
загроз; по-п’яте, протидію спробам проник-
нення в систему Національної поліції осіб з 
кримінальними зв’язками [4, с. 147].
Відповідно до зазначеного, виділення 

внутрівідомчого громадського контролю за 
діяльністю поліції є нелогічним, так як гро-
мадськість не приймає участь в управлінні 
поліцейськими відомствами та не входить 
в їх управлінську структуру. В той же час, 
якщо взяти до уваги думку О.М. Куракіна 
про те, що право контролю належить безпо-
середньо народові, то сутність внутрівідом-
чого громадського контролю за роботою На-
ціональної поліції можна розглянути з іншо-
го боку [5, с. 48]. Так, на наш погляд, даний 
різновид контролю є своєрідним вкраплен-
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ням у поточний управлінський процес орга-
нів поліції, який на основі державної санкції 
допускає внормоване втручання у механізм 
керування вказаним органом з боку громад-
ськості. Крім цього, громадський внутрі-
відомчий контроль за діяльністю поліції є 
найбільш спірним різновидом громадського 
контроль з огляду на те, що в ньому консо-
лідовано ознаки та суб’єктивні чинники всіх 
інших видів контрольних процесів.
Тобто, даний вид діяльності використо-

вується у внутрішньо-організаційних від-
носинах відповідного органу влади та по-
лягає у забезпеченні та регулюванні діяль-
ності державного відомства через систему 
спеціальних уповноважених ланок, якими, 
як правило, виступають посадові особи, що 
концентрують в своєму правовому статусі 
найширші повноваження, тобто, керівники.
Окремі аспекти внутрівідомчого громад-

ського контроль за діяльністю поліції закрі-
плено в статті 86 Закону України «Про Наці-
ональну поліцію» від 02.07.2015 №580-VIII. 
В зазначеній нормі вказується, що з метою 
інформування громадськості про діяльність 
поліції керівник поліції та керівники терито-
ріальних органів поліції раз на рік готують 
та опубліковують на офіційних веб-порталах 
органів поліції звіт про діяльність поліції. 
Щорічний звіт про діяльність поліції та те-
риторіальних органів поліції повинен місти-
ти аналіз ситуації зі злочинністю в країні чи 
регіоні відповідно, інформацію про заходи, 
які вживалися поліцією, та результати цих 
заходів, а також інформацію про виконання 
пріоритетів, поставлених перед поліцією та 
територіальними органами поліції відповід-
ними поліцейськими комісіями. Керівники 
територіальних органів поліції зобов’язані 
регулярно оприлюднювати статистичні та 
аналітичні дані про вжиті заходи щодо ви-
явлення, запобігання та припинення пору-
шень публічного порядку на офіційних веб-
порталах органів, які вони очолюють [6].
Участь громадськості у відносинах вну-

трівідомчого контролю за роботою поліції 
також відбувається в межах колегій. Від-
повідно до Постанови Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Типового по-
ложення про колегію міністерства, іншого 
центрального органу виконавчої влади і міс-

цевої державної адміністрації» від 02.10.2003 
№ 1569 колегія державного органу влади є 
консультативно-дорадчим органом і утво-
рюється для підготовки рекомендацій щодо 
виконання міністерством, іншим централь-
ним органом виконавчої влади, місцевою 
держадміністрацією своїх завдань, погодже-
ного вирішення питань, що належать до їх 
компетенції, та для колективного і вільно-
го обговорення найважливіших напрямів 
їх діяльності [7]. Відповідно до Постанови, 
до складу колегії можуть входити не тільки 
представники відповідного органу вико-
навчої влади або інші посадові особи, але й 
представники органів місцевого самовря-
дування, громадських об’єднань, виборних 
органів державної влади тощо [7]. Так, на-
приклад, колегія діє в системі Міністерства 
внутрішніх справ України (далі – МВС), що 
є головним органом, який забезпечує фор-
мування та реалізацію державної політики 
в сфері забезпечення охорони прав і свобод 
людини, інтересів суспільства і держави, 
протидії злочинності, підтримання публіч-
ної безпеки і порядку, а також надання по-
ліцейських послуг [8]. Організаційно МВС 
підпорядковується Національна поліція, ді-
яльність якої не тільки управляється мініс-
терством, але й контролюється. З огляду на 
це робота колегії МВС має прямий вплив на 
процес функціонування Національної полі-
ції. Важливим є те, що в склад колегії МВС 
входить велике число різних посадових 
осіб, серед яких є народні депутати Укра-
їни, представники громадської ради при 
МВС, представники громадських організа-
цій тощо.
Одним з важливих форматів роботи 

громадськості в напряму проведення вну-
трівідомчого контролю за роботою Націо-
нальної поліції є громадська експертиза. Як 
зауважують науковці, наприклад, О.Г. Лис-
ка громадська експертиза – це залучення 
членів громадськості, які мають спеціальні 
знання або досвід, експертами з питань, що 
розглядаються органами влади. Громадська 
експертиза створює атмосферу довіри між 
жителями та органами влади, забезпечує 
обмін інформацією між різними суб’єктами 
влади, є формою участі членів громадськос-
ті в розробці локальних нормативно-право-
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вих актів, сприяє виробленню ефективних 
управлінських рішень [9, с. 52–53; 10, с. 114]. 
Р. Головенко, Д. Котляр, О. Нестеренко та 
Т. Шевченко пропонують думку, відповідно 
до якої громадська експертиза – це інстру-
мент дослідження діяльності органів вико-
навчої влади і внесення пропозиції щодо 
її удосконалення, а також розв’язання сус-
пільно значущих проблем. Громадську екс-
пертизу можуть проводити інституції гро-
мадянського суспільства, тобто громадські 
організації, професійні та творчі спілки, ор-
гани самоорганізації населення, недержавні 
засоби масової інформації та інші. Громад-
ські експерти вивчають документи органу 
влади, спостерігають за його роботою, про-
водять інтерв’ю з керівництвом тощо і за 
результатами дослідження подають органу 
виконавчої влади свої експертні пропозиції. 
За результатами розгляду цих пропозицій 
орган влади зобов’язаний розробити і за-
твердити заходи, спрямовані на їх реаліза-
цію [11, с. 243–244].
Що з приводу змісту громадської каже 

нормативно-правова база? Відповідно до 
Постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку сприяння прове-
денню громадської експертизи діяльності 
органів виконавчої влади» від 05.11.2008 
№ 976 громадська експертиза є складовою 
механізму демократичного управління дер-
жавою, який передбачає проведення інсти-
тутами громадянського суспільства, громад-
ськими радами оцінки діяльності органів 
виконавчої влади, ефективності прийняття 
і виконання такими органами рішень, під-
готовку пропозицій щодо розв’язання сус-
пільно значущих проблем для їх врахуван-
ня органами виконавчої влади у своїй робо-
ті [12]. Відповідно до вказаного документу, 
під інститутами громадянського суспільства 
слід розуміти громадські об’єднання, профе-
сійні спілки та їх об’єднання, творчі спілки, 
організації роботодавців та їх об’єднання, 
благодійні і релігійні організації, органи са-
моорганізації населення, недержавні засоби 
масової інформації та інші непідприємниць-
кі товариства і установи, легалізовані відпо-
відно до законодавства [12].
Громадська експертиза, як засіб вну-

трівідомчого контролю за роботою органів 

системи МВС, активно використовується на 
сьогоднішній день. Як приклад можна від-
мітити Експертні пропозиції громадського 
об’єднання «Українська Демократія» від 
08.01.2019 №0801-191, які стосуються удо-
сконалення обробки, аналізу та розгляду 
скарг в органах влади підпорядкованих 
МВС, зокрема, Національної поліції [13].
В статті 90 Закону України «Про Наці-

ональну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII 
також зазначається, що контроль за діяль-
ністю поліції може здійснюватися у формі 
залучення представників громадськості до 
спільного розгляду скарг на дії чи бездіяль-
ність поліцейських та до перевірки інфор-
мації про належне виконання покладених 
на них обов’язків відповідно до законів та 
інших нормативно-правових актів Украї-
ни [6]. Окрім цього, представники громад-
ськості також залучаються у процес атестації 
поліцейських.
Відповідно до Наказу Міністерства вну-

трішніх справ України «Про затверджен-
ня Інструкції про порядок проведення 
атестування поліцейських» від 17.11.2015 
№ 1465 атестування поліцейських – це про-
цес оцінки ділових, професійних, особис-
тих якостей поліцейських, їх освітнього та 
кваліфікаційного рівнів, шляхом глибоко-
го і всебічного вивчення, визначення від-
повідності посадам, а також перспектив їх-
ньої службової кар’єри [14]. Керівники всіх 
рівнів зобов’язані забезпечити атестування 
на високому організаційному та правовому 
рівні з додержанням принципу відкритості 
(крім випадків, установлених законом) та 
об’єктивності в оцінці службової діяльності 
поліцейських, які атестуються. Атестування 
поліцейських проводиться: 1) при призна-
ченні на вищу посаду, якщо заміщення цієї 
посади здійснюється без проведення кон-
курсу; 2) для вирішення питання про пере-
міщення на нижчу посаду через службову 
невідповідність; 3) для вирішення питання 
про звільнення зі служби в поліції через 
службову невідповідність [14].
Процес атестування здійснюється спеці-

альними атестаційними комісіями, а саме: 
центральними та атестаційними комісіями 
органів поліції. До складу атестаційних ко-
місій входять: 1) у центральних атестаційних 
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комісіях: голова комісії - Голова Національ-
ної поліції України або його перший заступ-
ник, або заступник; секретар комісії – особа, 
яку визначає Голова Національної поліції 
України. У разі відсутності голови (секрета-
ря) атестаційної комісії його обов’язки вико-
нує член атестаційної комісії, який обраний 
більшістю голосів присутніх на засіданні 
членів атестаційної комісії; 2) в атестаційних 
комісіях органів поліції: голова комісії та 
секретар комісії визначаються керівником 
органу поліції за погодженням із Головою 
Національної поліції України [14].
При цьому, до зазначених вище атеста-

ційних комісій можуть бути включені пра-
цівники підрозділів кадрового забезпечен-
ня, Департаменту внутрішньої безпеки На-
ціональної поліції, практичної психології та 
інші працівники апарату Національної полі-
ції чи органу поліції, а також за згодою на-
родні депутати України, працівники МВС, 
громадських, правозахисних організацій, 
представники проектів міжнародної техніч-
ної допомоги, громадськості та засобів ма-
сової інформації. Кандидати з числа народ-
них депутатів України, працівників МВС, 
громадських, правозахисних організацій, 
проектів міжнародної технічної допомоги, 
громадськості та засобів масової інформації 
включаються до складу атестаційних комісій 
за пропозиціями, які були отримані після 
розміщення відповідних оголошень на офі-
ційних сайтах МВС чи органів поліції, та за 
наявності їхньої згоди [14].

Висновки
Таким чином, аналіз юридичних поло-

жень, які закріплюють форми, методи та 
інститути внутрівідомчого контролю за ді-
яльністю Національної поліції дозволили 
сформулювати коло висновків з приводу 
особливостей даного різновиду громадсько-
го контролю, а саме:

- по-перше, внутрівідомчий контроль 
є найбільш полісуб’єктним з поміж інших 
різновидів громадського контролю за робо-
тою Національної поліції, так як може реа-
лізовуватись як в індивідуальному порядку 
громадянами, іноземцями та особами без 
громадянства (шляхом аналізу відкритих 
звітів органів Національної поліції перед 

громадськістю), так і громадськими органі-
заціями, спеціалізованими громадськими 
суб’єктами (проведення громадських екс-
пертиз, участь народних депутатів у складі 
колегій тощо);

- по-друге, основою внутрівідомчого 
контролю за діяльністю поліції є залучення 
громадськості до процесу управління полі-
цією, зокрема, в межах різноманітних до-
радчо-консультативних органів, або в меж-
ах атестаційних комісій;

- по-третє, форми та метод даного різ-
новиду контролю варіюються від інформа-
ційно-аналітичних процедур до формуван-
ня складних нормативних, обов’язкових до 
врахування пропозицій, щодо удосконален-
ня процесу функціонування Національної 
поліції, які розроблюються представниками 
громадськості в межах їх взаємодії та співп-
раці із центральним органом виконавчої 
влади, якому поліція підпорядковується, 
тобто, МВС;

- по-четверте, на сьогоднішній день 
внутрівідомчий громадський контроль за 
роботою Національної поліції реалізуєть-
ся здебільшого шляхом залучення громад-
ськості в управлінські процеси здійснювані 
Міністерством внутрішніх справ, як осно-
вної керівної та організаційної ланки, цен-
трального «вузла», який здійснює регулю-
вання поліцейської діяльності в країні.
Таким чином, спираючись на вище-

викладене, внутрівідомчий громадський 
контроль за роботою Національної поліції 
варто розглядати, як сукупність форм та 
методів управління органами, що входять в 
структуру поліції, котрі передбачають залу-
чення в управлінський процес представни-
ків громадськості в рамках діяльності гро-
мадських рад, колегій, атестаційних комісій 
тощо. 
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OF INTRA DEPARTMENTAL CONTROL 
OVER THE ACTIVITIES OF THE 

NATIONAL POLICE
The author of the article has formed a scientifi c 

view on the basic features and content of intra depart-
mental public control over the activities of the Na-
tional Police. The author has analyzed the forms and 
methods of this type of control, as well as the basics 
of public participation in the internal management 
processes of police activities. The author has provided 
own opinion on the specifi cs of intra departmental 
public control over the activities of the National Po-
lice of Ukraine.
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Доведено, що під адміністративними форма-
ми протидії організованій злочинності необхідно 
розуміти зовнішній прояв практичної діяльнос-
ті уповноважених органів державної влади (та їх 
посадових осіб), яка спрямована на те, щоб ефек-
тивно та якісно протидіяти досліджуваному у 
статті негативному соціальному явищу. Варто 
відзначити, що у науковій літературі відсутній 
єдиний підхід до визначення відповідного кола 
форм. Спираючись на аналіз наукових поглядів 
вчених та норм чинного законодавства, до адміні-
стративних форм протидії організованій злочин-
ності віднесено: нормотворчу, правозастосовну, 
правореалізаційну, організаційно-забезпечувальну 
та профілактичну. 

Встановлено, що адміністративно-право-
ві методи протидії організованій злочинності в 
Україні - це сукупність визначених нормами адмі-
ністративного права інструментів та засобів, які 
в своїй діяльності використовують уповноважені 
суб’єкти задля реалізації окреслених вище форм. 
До вказаних методів віднесено наступні: метод 
примусу (зокрема адміністративного); метод пе-
реконання; метод прогнозування; метод плану-
вання; контрольно-наглядовий метод; організа-
ційний метод.

Узагальнено, що окреслений у статті перелік 
адміністративних форм та методів протидії ор-
ганізованій злочинності в Україні не можна на-
звати вичерпним, оскільки він може змінюватись 
залежно від сфер кримінальної активності орга-
нізованої злочинності. А враховуючи активну ди-
наміку розвитку відповідної сфери, важливим за-
вданням вітчизняних науковців та законодавця, 
є розширення переліку вказаних форм та методів.

 ÌÅËÜÍÈ×ÅÍÊÎ Àíäð³é Ìèõàéëîâè÷ - çäîáóâà÷ Â³äêðèòîãî ì³æíàðîäíîãî 
óí³âåðñèòåòó ðîçâèòêó ëþäèíè «Óêðà¿íà»
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Постановка проблеми
В умовах сьогодення, коли стан злочин-

ності, як організованої, так і загальнокримі-
нальної, створює загрозу національній безпе-
ці України, одним із найскладніших завдань 
є ефективна протидія злочинності в контексті 
ґрунтовного реформування системи управ-
ління в державі, а також вивчення сучасного 
досвіду транскордонного співробітництва у 
сфері боротьби з міжнародною організова-
ною злочинністю, зокрема тероризмом, нар-
кобізнесом, торгівлею людьми, контрабан-
дою, нелегальною міграцією [1]. Протидія 
організованій злочинності є складною діяль-
ністю, яка виражається у низці форм та реа-
лізується за допомогою сукупності загальних 
та спеціальних методів. Вказані категорії, як 
вбачається, відображають практичний зміст 
даної діяльності, а тому їх вивчення та систе-
матизація мають суттєве значення. 

Стан дослідження
Варто відзначити, що багато проб лемних 

питань, пов’язаних із протидією організо-
ваній злочинності, у своїх наукових працях 
розглядали: В. В. Волинець, Л.М. Доля, 
О.С. Доценко, О. В. Легка, М.О. Маланчій, 
С.М. Мельничук, Р.В. Перелигіна, В.В. Рож-
нова, Т.О. Тихомирова, О. В. Федосова, 
Л.А. Філяніна та багато інших науковців. 
Втім, як недолік варто відзначити, що на 
сьогоднішній день в науковій літературі ма-



Îáãîâîðåííÿ, äèñêóñ³¿, àêòóàëüíî

226Ïðàâî.ua ¹ 3, 2020

лодослідженим є питання адміністративних 
форм та методів протидії організованій зло-
чинності в Україні.

Мета і завдання дослідження
Мета статті полягає у характеристиці 

адміністративних форм та методів проти-
дії організованій злочинності в Україні. Для 
досягнення вказаної мети необхідно встано-
вити перелік форм та методів протидії орга-
нізованій злочинності в Україні, розкрити їх 
особливості.

Наукова новизна дослідження полягає 
у тому, що стаття є однією із перших спроб 
комплексного розгляду адміністративно-
правових форм та методів протидії організо-
ваній злочинності.

Виклад основного матеріалу
Під адміністративними формами про-

тидії організованій злочинності необхідно 
розуміти зовнішній прояв практичної ді-
яльності уповноважених органів державної 
влади (та їх посадових осіб), яка спрямована 
на те, щоб ефективно та якісно протидіяти 
досліджуваному у роботі негативному соці-
альному явищу. Варто відзначити, що в на-
уковій літературі відсутній єдиний підхід до 
визначення відповідного кола форм. А відтак 
ми, спираючись на аналіз наукових поглядів 
вчених та норм чинного законодавства, до 
адміністративних форм протидії організова-
ній злочинності вбачаємо за необхідне відне-
сти наступні: нормотворчу, правозастосовну, 
правореалізаційну, організаційно-забезпечу-
вальну та профілактичну. 
Розкриваючи зміст вказаних вище форм, 

перш за все, слід приділити увагу нормот-
ворчості (нормотворчій діяльності). Нор-
мотворча діяльність, пише І.М. Вороніна, 
– це особлива форма діяльності компетент-
них суб’єктів нормотворчості з підготовки, 
розробки, прийняття та офіційного опри-
люднення норм права, яка заснована на 
пізнанні об’єктивних соціальних потреб та 
інтересів суспільства. Нормотворчість ви-
магає вивчення розвитку реальних зв’язків 
між різними явищами, що беруть участь у 
формуванні права і здійснюють перехід від 
матеріальних факторів до свідомості та від 

неї – до правових норм. В свою чергу аксіо-
логічний вимір надає можливості щодо ново-
го розуміння змісту нормотворчої діяльності, 
котра спрямована на створення умов для 
реалізації національних так і всезагальних 
інтересів [2, с.14-15]. Варто навести точку 
зору О.Ф. Скакун, яка пише, що нормотвор-
чість – це офіційна діяльність уповноважених 
суб’єктів держави та громадянського суспіль-
ства по встановленню, зміні, призупиненню і 
скасуванню правових норм, їх систематизації. 
Головне призначення нормотворчості – фор-
мулювання нових правових норм, котрі при-
таманні соціальним відносинам, тобто моде-
лювання суспільних відносин, які з позицій 
держави або громадянського суспільства є 
припустимими чи необхідними. Зміна чин-
них і скасування застарілих правових норм 
сприяють утвердженню нових норм, і вони 
входять до складу нормотворчості [3, с.311]. 
Вченою було виокремлено наступні харак-
терні нормотворчості: 1) здійснюється упо-
вноваженими суб’єктами: (державою, грома-
дянським суспільством); 2) є формою владної 
вольової діяльності уповноважених суб’єктів, 
яка включає в себе вивчення, узагальнення і 
систематизацію типових конкретних право-
відносин, що виникають у суспільстві; є про-
цедурою формулювання норм, котрі власти-
ві соціальним відносинам; 3) виражається у 
санкціонуванні існуючих чи встановленні 
нових, зміні чи призупиненні чинних і ска-
суванні застарілих правових норм на підста-
вах, передбачених законом; 4) набуває за-
вершення в письмовому акті-документі, що 
називається нормативно-правовим актом; 5) 
здійснюється відповідно до правового регла-
менту [3, с.312].
Таким чином, нормотворчість в першу 

чергу слід тлумачити як діяльність, яка ре-
алізується уповноваженими на це органа-
ми державної влади, та зміст якої полягає у 
тому, щоб створити нові нормативно-правові 
акти та/або вдосконалити вже діючі, шляхом 
внесення в них змін та доповнень у встанов-
леному законом порядку. В рамках пред-
ставленої проблематики нормотворчість, 
як адміністративно-правова форма протидії 
організованій злочинності, має декілька зна-
чень: по-перше, саме через нормотворчість 
створюється нормативно-правова основа для 
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діяльності органів державної влади у зазна-
ченій сфері; по-друге, за її допомогою вбача-
ється можливим оновити діюче законодав-
ство, оперативно адаптувати його до вимог 
та реалій сьогодення; по-третє, нормотвор-
чість є своєрідним відображенням прагнен-
ня законодавця покращити відповідну сферу 
суспільних відносин.
Наступною формою протидії організова-

ній злочинності в Україні, якій ми приділи-
мо увагу в рамках представленої проблема-
тики, - правозастосовна. Застосування норм 
права, пише Є.О. Гіда, - це форма реалізації 
норм права компетентними суб’єктами щодо 
вирішення конкретної справи, що має дер-
жавно-владний, творчо-організуючий харак-
тер, здійснюється у встановленому проце-
дурному порядку і завершується виданням 
правозастосовного акта. Якщо дотримання, 
виконання і використання пов’язані з діями 
громадян, громадських організацій, комер-
ційних об’єднань (корпорацій), то застосу-
вання норм права здійснюється державними 
органами і посадовими особами. Громадяни 
не можуть застосовувати норми права. У ви-
падку, коли державний орган передає час-
тину своїх повноважень окремим фізичним 
особам, то в процесі реалізації норм права 
вони виступають не як фізичні особи, а як 
представники цього державного органу. 
Застосування норм права має місце там, де 
адресати норм права не можуть реалізувати 
свої, передбачені законом права і обов’язки 
без посередництва компетентних органів 
чи посадових осіб [4]. С.М. Мельничук дово-
дить, що правозастосовна форма діяльності – 
це обумовлений правом та змістом напрямів 
діяльності держави нормативно-визначений 
процес діяльності компетентних органів дер-
жавної влади, посадових осіб, а в окреслених 
чинним законодавством межах, способах й 
недержавних організацій із застосування 
правових приписів в чіткій процесуально-
процедурній формі, результатом якої висту-
пає акт правозастосування з метою ефектив-
ного здійснення функцій держави. Це фор-
мулювання оптимально відображає основні 
моменти в розумінні правозастосовної діяль-
ності як правової форми здійснення функцій 
держави на сучасному етапі, оскільки роз-
криває зміст цієї правової форми діяльності 

держави та її спрямованість; відображає міс-
це держави в політичній системі суспільства 
як первинного суб’єкта, однак вторинного, 
субсидіарного щодо особистості й громадян-
ського суспільства інституції [5, с.38].
Таким чином, правозастосовна форма 

протидії організованій злочинності перед-
бачає діяльність уповноважених суб’єктів, 
яка спрямована на: а) формування та реалі-
зацію державної політики у відповідному на-
прямку; б) реалізацію практичних заходів, 
спрямованих на протидію та запобігання 
організованій злочинності. З огляду на це, 
правозастосування здійснюється спеціально-
уповноваженим суб’єктом, який наділяються 
низкою повноважень та володіє необхідною 
сукупністю компетенцій у напрямку протидії 
організованій злочинності.
Далі в ході представленої проблематики 

звернемо увагу на правореалізаційну фор-
му. В.В. Копєйчиков зазначає, що реалізація 
норм права – це втілення положень право-
вих норм у фактичній поведінці (діяльності) 
суб’єктів права. «Реалізація норм права – це 
втілення виключно правомірної поведінки, 
різноманітний процес практичного здій-
снення правових вимог у діяльності тих або 
інших суб’єктів. Саме через реалізацію норм 
права досягається результат, зміст якого був 
закладений законодавцем при виданні нор-
ми права» [6, с.177]. Реалізація норм права 
передбачає соціальну і юридично значиму 
поведінку суб’єктів, їхню позитивну діяль-
ність для досягнення певних соціальних ре-
зультатів. Проте ця поведінка не є кінцевим 
результатом реалізації правового припису. 
Як і правова поведінка реалізація норм пра-
ва нерозривно пов’язана з досягненням пев-
ного соціального ефекту. Учасники конкрет-
них суспільних відносин діють у відповіднос-
ті з чинним законодавством, виконують його 
вимоги і, врешті решт, створюють порядок, 
який, на погляд держави, найкраще відпові-
дає інтересам суспільства та особи, забезпе-
чує подальший прогресивний розвиток сус-
пільства [7, с.31]. Тож, реалізація права має 
величезне значення: по-перше, шляхом пра-
вореалізації здійснюються суб’єктивні права 
і обов’язки, без яких учасники самостійно 
не зможуть втілити правові норми у життя; 
по-друге, норми права визначають специфі-
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ку правовідносин, відповідно до якої визна-
чається поведінка учасників правовідносин; 
по-третє, реалізація права необхідна також у 
випадку виникнення спору між учасниками 
правовідносин; по-четверте, реалізація норм 
права виникає за необхідності здійснення 
контролю з боку держави в особі його спеці-
альних органів за законністю і доцільністю 
дій їх учасників або коли вимагається офіцій-
не підтвердження наявності або відсутності 
конкретних фактів, спеціальне оформлення 
їх юридичної значимості (наприклад, нотарі-
альне посвідчення заповіту) [8, с. 14].
Передостанньою адміністративною фор-

мою протидії організованій злочинності в 
Україні є організаційно-забезпечувальна. 
Організаційна-забезпечувальна форма має 
більш допоміжний характер і застосовуєть-
ся, по-перше, на будь-якій стадії інших ад-
міністративно-правових форм і, по-друге, є 
самостійною при організації виконання при-
йнятих рішень. Наприклад, від даної форми 
залежить комплексність прийняття і вико-
нання управлінських рішень, правильне ви-
значення виконавців, розподіл компетенції і 
повноважень між суб’єктами протидії органі-
зованій злочинності, їх структурними підроз-
ділами і окремими працівниками, не допус-
кається дублювання функцій, забезпечується 
рівномірне і раціональне завантажування 
структурних підрозділів та їх працівників, 
забезпечується цілеспрямоване досягнення 
визначеної мети [9, с.55].
Остання форма, якій ми приділимо увагу 

у розрізі представленої проблематики, – про-
філактична. Профілактична форма діяльнос-
ті суб’єктів протидії організаційній злочин-
ності є загальною складовою правоохорон-
ної діяльності. Наприклад, право людини 
і громадянина захищати свої можливості в 
суді не виключає і захисту їх іншими право-
охоронними органами, включаючи органи 
внутрішніх справ. Загальна профілактична 
діяльність, що проводиться слідчим, є про-
філактичною формою щодо захисту і консти-
туційного права людини та громадянина на 
захист і проводиться серед усього населен-
ня. Індивідуальна профілактична діяльність 
щодо окремих категорій громадян (напри-
клад, осіб, що відбули покарання в місцях 
позбавлення волі або тих, хто знаходиться на 

обліку в органах внутрішніх справ) дає змо-
гу не допустити правопорушень і тим самим 
захистити людину і громадянина від проти-
правних дій [10; 11].
Варто відзначити, що адміністративно-

правовим формам протидії організованій 
злочинності відповідають методи їх реаліза-
ції. Адже якщо перші вказують на те, як саме 
здійснюється відповідна діяльність, то мето-
ди вказують на інструменти, які були вико-
ристані на шляху до досягнення певної мети. 
Своєї черги під адміністративно-правовим 
методами протидії організованій злочин-
ності в Україні слід розуміти сукупність ви-
значених нормами адміністративного права 
інструментів та засобів, які в своїй діяльності 
використовують уповноважені суб’єкти задля 
реалізації окреслених вище форм. До вказа-
них методів, на наше переконання, найбільш 
доцільно віднести наступні:

- метод примусу (зокрема адміністра-
тивного). Адміністративний примус – це 
вид юридичного примусу, якому характер-
ні риси, загальні для всіх видів державного 
примусу: здійснюється від імені держави, 
застосовується представниками державної 
влади (органами виконавчої влади, посадо-
вими особами, судами); застосування його 
засобів завжди юридично оформлюється. 
Адміністративному примусу характерні свої 
особливості. Перш за все він спрямований на 
охорону суспільних відносин, що регулюють-
ся нормами адміністративного права, хоча 
сфера охорони інших правовідносин (фінан-
сових, податкових) постійно розширюєть-
ся [12,c.95]. Таким чином, адміністративний 
примус — це владне, здійснюване в одно-
сторонньому порядку і в передбачених пра-
вовими нормами випадках застосування від 
імені держави до суб’єктів організованої зло-
чинності: по-перше, заходів попередження 
діяльності відповідних організацій, по-друге, 
запобіжних заходів щодо вчинення ними 
злочинів, по-третє, заходів відповідальності 
за порушення нормативно-правових поло-
жень [13, с.196].

- метод переконання. Переконання 
– це метод активного впливу на волю і сві-
домість людей ідейно-моральними засобами 
для формування у них поглядів, заснованих 
на глибокому розумінні сутності прокурату-
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ри, її цілей і функцій [14, с.250]. Метод пе-
реконання — це система заходів правового 
і не правового характеру, які проводяться 
державними та громадськими органами, 
що виявляється у здійсненні виховних, 
роз’яснювальних та заохочувальних мето-
дів, спрямованих на формування у громадян 
розуміння необхідності чіткого виконання 
законів та інших правових актів [15, c. 150]. 
Метод переконання, в контексті представ-
леної проблематики, має особливе значен-
ня, оскільки за його допомогою суб’єкти 
протидії організованій злочинності мають 
можливість вплинути: а) на свідомість самих 
працівників органів державної влади, що 
уповноважені здійснювати діяльність у вка-
заному напрямку; б) на суспільство, оскіль-
ки за його допомогою здійснюється вплив 
на свідомість громадян, що, апріорі, є важ-
ливим превентивним заходом від вчинення 
правопорушень.

- метод прогнозування. Прогнозуван-
ня — це метод, у якому використовуються як 
накопичений у минулому досвід, так і поточ-
ні припущення щодо майбутнього з метою 
його визначення. Якщо прогнозування вико-
нане якісно, результатом буде картина май-
бутнього, яку можна застосовувати як основу 
для планування [16].

- метод планування. Взагалі, плануван-
ня – це процес вибору цілей та рішень, необ-
хідних для їхнього досягнення; це прийнят-
тя заздалегідь рішення про те, що робити, 
коли робити і хто буде робити; це процес під-
готовки на перспективу рішення про те, що, 
ким, яким чином, коли має бути зроблено 
[17, с.99]. Таким чином, планування є важ-
ливим елементом управління, який дозволяє 
обрати правильні рішення та цілі, які необ-
хідні для того, щоб досягти кінцевої мети.

- контрольно-наглядовий метод. 
Контроль і нагляд – це одні з найважливіших 
ланок системи управління в цілому та сфери 
надання охоронних послуг в тому числі. За-
гальна мета контролю і нагляду, як відомо, 
полягає в тому, щоб виявляти фактичний 
стан справ у будь-якому процесі, співставити 
відповідність цього стану наміченим цілям і 
в разі необхідності застосовувати корегую-
чи заходи по приведенню підконтрольного 
об’єкта до належного стану [18].

- організаційний метод. Організацій-
ні методи включають: порівняльний метод, 
який реалізується зіставленням груп піддо-
слідних, що відрізняються за віком, видом 
діяльності тощо; лонгітюдний метод, який 
виявляється у багаторазових обстеженнях 
тих самих осіб протягом тривалого часу; 
комплексний метод, коли той самий об’єкт 
вивчається різними засобами й представни-
ками різних наук, що дає змогу з різних боків 
характеризувати особистість [19].

Висновок
Отже, підбиваючи підсумки представле-

ного наукового дослідження слід узагальни-
ти, що окреслений вище перелік адміністра-
тивних форм та методів протидії організова-
ній злочинності в Україні не можна назвати 
вичерпним, оскільки він може змінюватись в 
залежності від сферами кримінальної актив-
ності організованої злочинності. А врахову-
ючи активну динаміку розвитку відповідної 
сфери, важливим завданням вітчизняних на-
уковців та законодавця, є розширення пере-
ліку вказаних форм та методів.
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SUMMARY 
It is proved that administrative forms of coun-

teracting organized crime should be understood as 
an external manifestation of practical activity of 
authorized state authorities (and their offi cials), 
which is aimed at effectively and effi ciently coun-
teracting the negative social phenomenon studied 
in the article. It should be noted that in the sci-
entifi c literature there is no single approach to de-
termining the appropriate range of forms. Based 
on the analysis of scientifi c views of scientists and 
the norms of current legislation, the administrative 
forms of combating organized crime include: rule-
making, law enforcement, law enforcement, orga-
nizational and preventive.

It is established that administrative and legal 
methods of combating organized crime in Ukraine 
are a set of tools and means defi ned by the norms 
of administrative law, which in their activities are 
used by authorized entities to implement the above 
forms. These methods include the following: the 
method of coercion (including administrative); 
method of persuasion; forecasting method; plan-
ning method; control and supervision method; or-
ganizational method.

It is generalized that the list of administra-
tive forms and methods of counteracting organized 
crime in Ukraine outlined in the article cannot be 
called exhaustive, as it may change depending on 
the spheres of criminal activity of organized crime. 
And given the active dynamics of development of 
the relevant fi eld, an important task of domestic sci-
entists and legislators is to expand the list of these 
forms and methods.

Key words: administrative form, methods, 
counteraction, organized crime.
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ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂ² ÔÎÐÌÈ ÒÀ 
ÌÅÒÎÄÈ ÂÇÀªÌÎÄ²¯ ÒÀ ÊÎÎÐÄÈÍÀÖ²¯ Ó 

ÑÔÅÐ² ÏÐÀÂÎÎÕÎÐÎÍÍÎ¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÍÀ 
ÐÅÃ²ÎÍÀËÜÍÎÌÓ Ð²ÂÍ²

З’ясовано, що під адміністративно-право-
вими формами взаємодії та координації у сфері 
правоохоронної діяльності на регіональному рівні 
слід розуміти визначені адміністративно-право-
вими нормами організаційні заходи з встанов-
лення зв’язку та узгодженості між конкретними 
діями правоохоронних органів, які реалізуються 
в межах їх компетенції та повноважень, що охо-
плюють певні адміністративно-територіальні 
одиниці. В свою чергу адміністративно-правові 
методи взаємодії та координації у досліджуваній 
сфері представляють собою сукупність визначе-
них адміністративно-правовими актами прийо-
мів та способів організації спільної роботи уповно-
важених правоохоронних органів щодо вирішення 
завдань в сфері правоохоронної діяльності, які ха-
рактеризуються регіональним характером.

Наголошено, що адміністративно-правові 
форми взаємодії характеризуються зовнішнім ви-
разом узгоджених дій правоохоронних органів ре-
гіонального рівня, спрямованих на оптимальне 
вирішення певних проблем в сфері правоохоронної 
діяльності. Відмічено, що специфіка адміністра-
тивно-правових форм взаємодії в сфері правоохо-
ронної діяльності на регіональному рівні визнача-
ється повноваженнями суб’єктів такої взаємодії, 
конкретною сферою правоохоронної діяльності, 
наприклад, боротьбою з організованою злочинніс-
тю, протидії незаконному обігу наркотичних ре-
човин, тощо.

Узагальнено, що форми та методи взаємодії 
та координації у сфері правоохоронної діяльності 
на регіональному рівні обумовлюються потреба-
ми того чи іншого регіону, які залежать від стану 
правопорядку, соціально-економічних умов, рівня 
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злочинності та інших специфічних особливостей, 
які впливають на цілі та конкретні завдання, для 
вирішення яких вони і застосовуються. Основною 
вимогою адміністративно-правових методів вза-
ємодії та координації у сфері правоохоронної ді-
яльності на регіональному рівні є їх адекватність 
відповідним формам.

Ключові слова: адміністративно-правові фор-
ми, методи, взаємодія, координація, правоохорон-
на діяльність, регіональний рівень.

Постановка проблеми
Забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина – є важливим завданням будь-
якої сучасної, демократичної та соціально 
спрямованої держави. Задля цього у системі 
державних інституцій функціонують спеці-
альні суб’єкти – правоохоронні органи, до 
обов’язків яких входить реалізація право-
охоронної функції держави. Разом із тим, 
жоден правоохоронний орган не може са-
мостійно вирішити всі нагальні проблеми 
у відповідній сфері, а тому важливим є на-
лагодження ефективної взаємодії та коор-
динації їх діяльності. При цьому відповідна 
взаємодія може реалізуватись у різних фор-
мах, реалізація яких вимагає застосування 
певного набору методів.

Стан дослідження
Проблема взаємодії та координації у сфе-

рі правоохоронної діяльності досліджува-
лась у працях різних науковців. Зокрема їй 
приділяли увагу: Я.О. Береський, М.Г. Гу-
бін, М.В. Гузела, І.І. Когутич, З.Д. Котик, 
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В.О. Невядовський, В.Т. Нор, А.А. Русець-
кий, В.В. Топчій, В.В. Чернєй, С.А. Ше-
петько та багато інших. Втім, незважаючи 
на суттєві теоретичні здобутки, в науковій 
літературі відсутні комплексні наукові до-
слідження, присвячені характеристиці адмі-
ністративно-правових форм та методів вза-
ємодії й координації у сфері правоохоронної 
діяльності на регіональному рівні.

Мета і завдання дослідження
Метою статті є з’ясувати коло адміністра-

тивно-правових форм та методів взаємодії 
й координації у сфері правоохоронної ді-
яльності на регіональному рівні. Для до-
сягнення вказаної мети необхідно вирішити 
наступні завдання: з’ясувати сутність понять 
форма та адміністративно-правова форма; 
розкрити зміст адміністративно-правового 
методу; виокремити особливості відповід-
них форм та методів.

Наукова новизна дослідження
Наукова новизна представленого науко-

вого дослідження полягає у тому, що у статті 
дістала подальшого розвитку характеристи-
ка переліку та розуміння сутності адміні-
стративно-правових форм та методів взає-
модії й координації у сфері правоохоронної 
діяльності на регіональному рівні.

Виклад основного матеріалу
Починаючи наукове дослідження варто 

відзначити, що форма взаємодії як теоре-
тична конструкція визначається як елемент 
її механізму, що визначає сукупність органі-
заційних заходів, межі та особливості їх фор-
мування та здійснення, що закріплюються в 
правових, програмних або договірних доку-
ментах суб‘єктів спільної діяльності [1, с.5]. 
Різні напрямки правоохоронної діяльності 
різняться й колом форм взаємодії при її ре-
алізації. Так, до прикладу, І. Колінко та А. 
Ханькевич називають такі форми взаємодії 
працівників внутрішньої безпеки: спільний 
аналіз оперативної обстановки; обмін акту-
альною інформацією; спільне планування 
оперативно-розшукових заходів і слідчих 
дій; спільне здійснення ОРЗ; здійснення 
ОРЗ за допомогою оперативно-технічних 
підрозділів СБУ; використання можливос-

тей конфіденційних джерел інформації; 
видання спільних оглядів, методичних ре-
комендацій, спеціальних нормативних до-
кументів тощо [2, с. 262].
О. Крижановська також розглядає про-

цесуальні та організаційні форми взаємодії 
в сфері забезпечення правопорядку, так, до 
основних процесуальних форм взаємодії ав-
торка відносить: 1) створення спільних слід-
чих груп; 2) проведення оперативно-роз-
шукових заходів; 3) повідомлення слідчому 
про підсумки проведення розшукових дій 
щодо встановлення особи, яка вчинила зло-
чин; 4) взаємодія слідчого, органів дізнання 
із працівниками органів оперативно-розшу-
кової діяльності з метою проведення опера-
тивно-розшукових заходів; 5) застосування 
заходів, спрямованих на гарантування без-
пеки учасників кримінального судочинства. 
Серед організаційних форм взаємодії О. 
Крижановська називає: проведення коор-
динаційних нарад керівників правоохорон-
них органів; обмін інформацією з питань 
протидії злочинності та забезпечення пра-
вопорядку; проведення спільних цільових 
заходів для виявлення та припинення зло-
чинів і порушень правопорядку, а також 
усунення причин та умов, які сприяють їх 
учиненню; проведення спільних семінарів, 
конференцій, курсів підвищення кваліфіка-
ції [3, с. 80]. Таким чином авторка до форм 
взаємодії відносить і форми координації, во-
чевидь розуміючи останню як певний різно-
вид взаємодії. 
Підсумовуючи викладене стосовно форм 

взаємодії в сфері правоохоронної діяльнос-
ті, можна виокремити такі види форм вза-
ємодії у сфері правоохоронної діяльності: 
організаційні, процесуально-оперативні, ко-
ординаційно-нарадчі, методологічно-науко-
ві, інформаційні та інші. Разом із цим різні 
напрямки правоохоронної діяльності ви-
магають відповідних цим напрямкам форм 
взаємодії.
Розглянемо адміністративно-правові ме-

тоди взаємодії та координації у сфері право-
охоронної діяльності на регіональному рівні. 
Якщо форма у загальному вигляді передає зо-
внішній прояв тієї чи іншої дії, то метод роз-
криває прийоми та способи реалізації таких 
дій. Так К. Білько методами адміністративно-
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правового регулювання організації та діяль-
ності нотаріату називає способи здійснення 
владно-організуючого впливу органів вико-
навчої влади загалом, і відповідних органів 
юстиції, зокрема, в межах їх повноважень на 
суб’єкти системи нотаріату [4, с. 545]. О. Рєз-
нік під адміністративно-правовими методами 
діяльності правоохоронних органів України, 
що є суб’єктами забезпечення фінансової-еко-
номічної безпеки держави, пропонує розумі-
ти визначені національним законодавством 
способи і прийоми цілеспрямованого впливу 
правоохоронних органів України щодо усу-
нення причин скоєння фінансово-економіч-
них правопорушень і безпосередньо запобі-
гання скоєнню останніх, а в разі їх вчинення 
– припинення, розслідування та притягнення 
винних осіб до відповідальності з метою від-
шкодування шкоди, завданої фінансово-еко-
номічним інтересам держави [5, с. 7-8]. Підсу-
мовуючи наведене, доцільно вказати, що для 
адміністративно-правових методів характер-
ними є їх адміністративно-правове регулю-
вання, організуючи-управлінський характер, 
націленість на практичну реалізацію прав та 
обов’язків їх носіїв.
Як справедливо зазначає В. Мозгова, 

кожен орган у межах своєї компетенції діє 
притаманними йому прийомами і метода-
ми в єдиному напрямі для досягнення по-
ставленої мети одночасно з іншими орга-
нами згідно з розробленою програмою або 
планом узгоджених заходів із протидії зло-
чинності та корупції [6, с. 290]. Тож, мето-
ди взаємодії та координації розкривають 
специфіку реалізації цієї діяльності в сфері 
правоохоронної діяльності. 
Під методами взаємодії та координації 

діяльності правоохоронних органів на регі-
ональному рівні А. Русецьким запропонова-
но розуміти сукупність прийомів та способів, 
які використовують правоохоронні органи 
для того, щоб вплинути на відповідні право-
відносини з метою забезпечення ефективної 
взаємодії між собою, та як результат створи-
ти умови для якісного здійснення ними їх 
спільної діяльності [7, с. 12]. Погоджуючись 
з авторською думкою доцільно додати, що 
методи взаємодії та координації діяльності 
правоохоронних органів на регіональному 
рівні залежать від конкретних форм.

Отже адміністративно-правові методи 
взаємодії та координації діяльності право-
охоронних органів на регіональному рів-
ні слід розглядати як сукупність прийомів, 
способів реалізації конкретних адміністра-
тивно-правових форм щодо забезпечення 
узгодженої роботи уповноважених на здій-
снення правоохоронної діяльності суб’єктів. 
На основі аналізу вищеназваних форм вза-
ємодії та координації діяльності право-
охоронних органів можна виокремити такі 
методи їх реалізації, як: адміністративно-
нормативний, інформаційно-аналітичний, 
організаційний, методологічні, оперативно-
тактичні тощо. 
Представляється, що вибір тих чи ін-

ших форм та методів взаємодії та коор-
динації залежить: по перше, від повнова-
жень конкретних правоохоронних орга-
нів; по-друге, від конкретних цілей та за-
вдань, які мають бути досягнуті в процесі 
взаємодії та координації. Певну специфіку 
щодо форм і методів взаємодії та коорди-
нації в сфері правоохоронної діяльності на 
регіональному рівні мають цілі та завдан-
ня відповідної взаємодії та координації. А. 
Русецький метою координації діяльності 
правоохоронних органів на регіонально-
му рівні називає: планування, контроль і 
забезпечення спільної роботи створених 
та функціонуючих відповідно до законо-
давства України державних правоохорон-
них органів (Служби Безпеки України, 
Національної поліції України, Державної 
фіскальної служби України, Прокурату-
ри тощо) щодо реалізації спільних зусиль 
в сфері профілактики правопорушень та 
протидії ним в межах регіону. Досягнення 
цієї мети передбачає виконання наступних 
завдань: визначення ключових напрямів 
правоохоронної діяльності з урахування 
особливостей регіону, стану правопорядку 
в межах його території, рівня злочинності 
тощо; системного проведення нарад між 
керівництвом регіональних підрозділів 
правоохоронних органів та територіаль-
них органів виконавчої влади і місцево-
го самоврядування з питань підвищення 
ефективності роботи в сфері протидії, по-
передження та припинення правопору-
шень; визначення та прийняття спільних 
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планів взаємодії; формування колегіаль-
ного органу, який би здійснював контр-
оль та забезпечував ефективну взаємодію 
діяльності правоохоронних відомств; роз-
робку та представлення пропозицій щодо 
вдосконалення нормативно-правового 
регламенту координації діяльності право-
охоронних органів на регіональному рівні 
[8, с. 247]. Таким чином, мета та завдання 
обумовлюють вибір й відповідних форм 
координації, наприклад, вирішення та-
кого завдання, як визначити ключові на-
прямки правоохоронної діяльності з ура-
хування особливостей конкретного регіо-
ну представляється досить складним без 
проведення міжвідомчих нарад за участю 
керівників правоохоронних органів, ор-
ганів виконавчої влади та місцевого само-
врядування.
Регіональні особливості злочинності 

як визначальні кількісно-якісні параметри 
злочинності, що відображають специфіку 
кримінологічної обстановки територій регі-
онального значення, області чи групи облас-
тей, країни або декількох країн, які зумов-
лені існуванням та дією як загальних, так і 
особливих місцевих факторів (географічних, 
історичних, соціально-економічних, куль-
турних, організаційних тощо), їх необхідно 
враховувати під час розробки та реалізації 
стратегії із запобігання злочинності [9, с. 
44]. Отже врахування стану правопорушень 
при виборі адміністративно-правових форм 
та методів взаємодії та координації у сфері 
правоохоронної діяльності на регіонально-
му рівні дозволяє підвищити ефективність 
правоохоронних органів.
Регіональний аспект взаємодії та коор-

динації, який впливає на вибір конкретних 
адміністративно-правових форм та методів 
їх реалізації, на думку А. Русецького, про-
являється в таких ознаках: оперативність 
та своєчасність координаційних дій; тери-
торіальна єдність координаційних дій; мо-
білізаційна цілісність та ефективність вико-
нання покладених завдань; прямі зв’язки 
координаційної діяльності правоохоронної 
діяльності; постійна взаємодія суб’єктів 
координаційних дій; постійна взаємодія з 
органами місцевого самоврядування [10, с. 
282].

Висновок
Таким чином, під адміністративно-пра-

вовими формами взаємодії та координації 
у сфері правоохоронної діяльності на регі-
ональному рівні слід розуміти закріплені 
адміністративно-правовими нормами ор-
ганізаційні заходи з встановлення зв’язку 
та узгодженості між конкретними діями 
правоохоронних органів, які реалізуються 
в межах їх компетенції та повноважень, що 
охоплюють певні адміністративно-територі-
альні одиниці. В свою чергу адміністратив-
но-правові методи взаємодії та координації 
у досліджуваній сфері являють собою сукуп-
ність визначених адміністративно-правови-
ми актами прийомів та способів організації 
спільної роботи уповноважених правоохо-
ронних органів щодо вир ішення завдань в 
сфері правоохоронної діяльності, які харак-
теризуються регіональним характером.
Адміністративно-правові форми взаємо-

дії характеризуються зовнішнім виразом 
узгоджених дій правоохоронних органів 
регіонального рівня, спрямованих на опти-
мальне виріше ння певних проблем в сфері 
правоохоронної діяльності. Специфіка адмі-
ністративно-правових форм взаємодії в сфе-
рі правоохоронної діяльності на регіональ-
ному рівні визначається повноваженнями 
суб’єктів такої взаємодії, конкретною сфе-
рою правоохоронної діяльності, наприк лад, 
боротьбою з організованою злочинністю, 
протидії незаконному обігу наркотичних 
речовин, тощо. Адміністративно-правові 
форми координації в сфері правоохоронної 
діяльнос ті на регіональному рівні є елемен-
тами механізму встановлення та конкрети-
зації завдань, а також упорядкування діяль-
ності визначено го кола суб’єктів з метою до-
сягнення визначених цілей. 
Отже, форми та методи взаємодії та ко-

ординації у сфері правоохоронної діяльнос-
ті на регіональному рівні обумовлюються 
 потребами того чи іншого регіону, які зале-
жать від стану правопорядку, соціально-еко-
номічних умов, рівня злочинності та інших 
специфічних особливостей, які вплив ають 
на цілі та конкретні завдання, для вирішен-
ня яких вони і застосовуються. Основною 
вимогою адміністративно-правових методів 



235

 Øê³íäþê Â.². - Àäì³í³ñòðàòèâíî-ïðàâîâ³ ôîðìè òà ìåòîäè âçàºìîä³¿ òà êîîðäèíàö³¿...

взаємодії та координації у сфері правоохо-
ронної діяльності н а регіональному рівні є 
їх адекватність відповідним формам. 
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SUMMARY 
It was found that administrative and legal forms 

of interaction and coordination in the fi eld of law en-
forcement at the regional level should be understood 
as organizational measures defi ned by administrative 
and legal norms to establish a connection and coher-
ence between specifi c actions of law enforcement bod-
ies, which are implemented within the limits of their 
competence and powers , covering certain administra-
tive and territorial units. In turn, the administrative-
legal methods of interaction and coordination in the 
researched area represent a set of methods defi ned by 
administrative-legal acts and ways of organizing the 
joint work of authorized law enforcement agencies to 
solve tasks in the fi eld of law enforcement activities, 
which are characterized by a regional nature.

It is emphasized that administrative and legal 
forms of interaction are characterized by the external 
expression of coordinated actions of law enforcement 
bodies at the regional level, aimed at the optimal 
solution of certain problems in the fi eld of law en-
forcement activities. It was noted that the specifi city 
of administrative and legal forms of cooperation in 
the fi eld of law enforcement at the regional level is 
determined by the powers of the subjects of such co-
operation, the specifi c sphere of law enforcement, for 
example, the fi ght against organized crime, combat-
ing the illegal circulation of narcotic substances, etc.

It is summarized that the forms and methods 
of interaction and coordination in the fi eld of law 
enforcement at the regional level are determined by 
the needs of one or another region, which depend 
on the state of law and order, socio-economic condi-
tions, the level of crime and other specifi c features 
that affect the goals and specifi c tasks, for solutions 
of which they are applied. The main requirement of 
administrative and legal methods of interaction and 
coordination in the fi eld of law enforcement at the 
regional level is their adequacy to the relevant forms.

Keywords: administrative and legal forms, 
methods, interaction, coordination, law enforcement 
activity, regional level.
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