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Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Теорія Та ісТорія держави і права; 
ісТорія поліТичних і правових учень

УДК 304.3.

Коломієць Ю.Ю.
Національний університет «Одеська юридична академія»

ПОНЯТТЯ ІдЕОлОгІЇ: ЇЇ СУТНІСТь, ЗМІСТ, ФОРМА

Статтю присвячено аналізу поняття ідеології, дослідженню її сутності, змісту, форми. 
На підставі аналізу наявних точок зору запропоноване авторське визначення ідеології. Зро-
блено висновок, що на різних рівнях людського буття ідеологія може мати свою форму. 
Встановлено, що ідеологія реалізується через певну ідеологічну діяльність. Обґрунтовано, 
що об’єктом і суб’єктом ідеологічного впливу є людина.

Ключові слова: ідеологія, ідеологічна діяльність, об’єкт ідеологічного впливу, суб’єкт іде-
ологічного впливу, свідомість, підсвідомість.

Постановка проблеми. Виникнення поняття 
«ідеологія» часто пов’язують з ім’ям відомого фран-
цузького філософа й економіста А.Л.К. Дестют де 
Трасі, який в окремих своїх працях («Етюди про здат-
ність розмірковувати», «Елементи ідеології» та ін.) 
позначав цим терміном вчення про ідеї. Згодом вче-
ний пов’язував це поняття з наукою про людське мис-
лення (виникнення та розвиток ідей, закони мислення 
тощо) [1, с. 123]. Дестют де Трасі проголосив ідеоло-
гію як «науку про ідеї», але їй так і не судилося стати 
наукою. І хоча вченими виявлено й обґрунтовано кри-
терії науковості ідеології, серед яких – об’єктивність, 
раціональність, есенціалістська спрямованість, сис-
темність і можливість практичної перевірки, синтезу-
вати наявні визначення ідеології не вдалося.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Існує думка, що «ідеологія – це текст, який витка-
ний з павутини різних концепцій і простежується 
крізь безліч різних історій. Можливо, важливіше 
зрозуміти, що є справді суттєвим всередині кож-
ної з генеалогічних ліній. А що може бути від-
кинуто, ніж намагатися примусово з’єднати їх в 
якусь Велику Глобальну теорію» [2, с. 1]. Можна 
погодитися з О.Ю. Маліновою стосовно того, що 
словом «ідеологія» ми позначаємо поняття, яке 
по-різному інтерпретується в рамках тих чи інших 
концепцій і має безліч визначень, що не заважає 
йому здаватися впізнаним [3, с. 8]. Однак без 

чіткого визначення поняття ідеології в наукових 
дослідженнях обійтися не можна, адже від нього 
залежить розуміння сутності та змісту ідеології, а 
також механізм її функціонування.

Всі предмети, процеси і явища природи та 
суспільства мають свою сутність, зміст та форму. 
Сутність – це головне, основне, визначальне в 
предметі, це істотна властивість, яка визначає 
його особливість. Зміст – це певним чином упо-
рядкована сукупність елементів і процесів, що 
утворюють предмет чи явище. Форма є способом 
існування і вираження змісту в матеріальному 
світі. Надати визначення ідеології без встанов-
лення її сутності, змісту та форми не є можливим.

У науковій літературі немає єдиної точки зору 
ні з приводу сутності та змісту ідеології, ні з при-
воду її форми. Наявні точки зору можна викласти 
у вигляді таблиці.

На підставі викладеного можна зробити висно-
вок, що сутність ідеології розуміється або як про-
цес (коли йдеться про формування, об’єднання, 
втілення, узгодження  тощо), або як результат 
(коли ідеологія сприймається як відповідь на 
запитання або ціннісна орієнтація). Можливо, 
сприйняття сутності ідеології залежить від того, 
яка ідеологія мається на увазі, та, що перебуває на 
стадії формування, або та, що вже давно сформу-
валася і стала пануючою.
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Таблиця
Наявні точки зору з приводу сутності, змісту та форми ідеології 

Автори, які запро-
понували визна-
чення ідеології

Сутність ідеології Зміст ідеології Форма ідеології

Л.В. Губерський  
[1, с. 132]

ціннісна орієнтація певних 
соціальних груп ціннісні орієнтації словесно-теоретична  

чи знаково-образна форма

О.І. Заздравнова  
[4, с. 41]

процес реалізації наявних 
знань з позицій певних соці-
ально-групових інтересів

наявні знання

форма суспільної свідомості,  
а також внутрішні переконання 
людей і їх перспективні життєві 
установки 

Р.Я. Кісь  
[5, с. 46]

прагнення до теоретичного 
виваженого й систематизова-
ного відбиття інтересів певного 
соціального суб’єкта

інтереси певного соціального 
суб’єкта елемент суспільної свідомості

В.М. Корабльова  
[6, с. 212]

пов’язування соціальної реаль-
ності в єдине консистентне ціле

матриця суспільства як вірту-
альної реальності форма не визначена

В.С. Лісовий  
[7, с. 602]

об’єднання людей заради 
спільних дій

сукупність взаємопов’язаних, 
а то й ніяк не пов’язаних між 
собою ідей, символів  
та ритуалів

форма не визначена

К. Маркс,  
Ф. Енгельс  

[8, с. 12]

втілення ідей, думок, принци-
пів ідеалістична концепція форма не визначена

І. Мигул  
[9, с. 48]

узгодження й гармонізація 
ідей, вірувань, емотивних еле-
ментів тощо

система ідей, вірувань,  
емотивних елементів тощо форма не визначена

М.І. Михальченко  
[10, с. 167]

відбиття корінних інтересів тих 
чи інших соціальних груп

система прийнятих  
(визначених) цінностей

система форм суспільної свідо-
мості, які водночас виступають 
як свідомо визначені форми 
національного, класового або 
групового духовного життя

Т. де Монбріаль  
[11, с. 383]

забезпечення еволюції форм 
організації влади, інститутів 
і формулювань завдань, що 
вимагають вирішення, сил, 
котрі ці завдання виконують

система образів, ідей, 
загально важливих уявлень, 
етичних принципів, а також 
колективних поривів, релі-
гійних ритуалів, споріднених 
структур, технічних прийомів

форма не визначена

О.М. Ситник  
[12, с. 25]

маніпулювання й управління 
людьми шляхом дії на їхню 
свідомість

сукупність ідей, міфів, пере-
казів, лозунгів, програмних 
документів, філософських 
концепцій

форма не визначена

Е.М. Сулима,  
М.А. Шепєлєв  

[13, 14]

формування ідентичності пев-
них соціальних спільнот

система поглядів, цінностей, 
спонукань певна суспільна практика

В.О. Таран  
[14, с. 94]

формування цілісного 
об’єктивно-суб’єктивного 
уявлення про навколишнє 
середовище крізь призму 
власних докорінних інтересів і 
обґрунтування необхідності та 
здійснення активного впливу 
на дійсність з метою пристосу-
вання її до своїх потреб

система прийнятих у групі 
цінностей, побудована у 
вигляді логічно-систематизо-
ваних положень, які зобра-
жають раціонально-ірраціо-
нальне сприйняття членами 
цієї групи суттєвих сторін 
соціальної дійсності

конкретно-історична форма 
суспільної свідомості

Д. Шварцмантель 
[15, с. 48]

відповідь на запитання: як має 
бути побудоване суспільство, 
якою має бути роль держави і 
які форми відмінності й дифе-
ренціації людей допустимі, або 
навпаки, недопустимі

широкий діапазон ідей форма не визначена

О.О. Якуба  
[16, с. 19]

надання уявлення про суспіль-
ство крізь призму інтересів 
соціальних груп

система ідей, які виражають  
і захищають інтереси соціаль-
них груп

форма не визначена
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Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Постановка завдання. Метою статті є фор-
мулювання поняття ідеології з урахуванням її сут-
ності, змісту та форми.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У радянській літературі ідеологія визначалася 
як система ідей і теорій, цінностей і норм, ідеа-
лів і директив дії, що виражають інтереси, цілі і 
завдання певного суспільного класу, що сприяють 
закріпленню або усуненню наявних суспільних 
відносин. За своїм теоретичним змістом ідеоло-
гія вважалася сукупністю політичних, правових, 
моральних, філософських, естетичних і інших 
ідей, що відбивають, зрештою, економічні від-
носини суспільства з позиції певного суспільного 
класу [17, с. 9].

Зі зміцненням радянської влади визначення 
ідеології змінювалося, тому в 1988 році в радян-
ському енциклопедичному словнику поняття іде-
ології давалося вже без класового забарвлення, не 
як процес, а кінцевий результат створення ціліс-
ної картини світу. Ідеологія розглядалася як сис-
тема політичних, правових, моральних, релігій-
них, естетичних і філософських поглядів і ідей, 
в яких усвідомлюється та оцінюється ставлення 
людей до дійсності [18, с. 476].

Визначення ідеології, запропоноване радян-
ськими вченими, отримало подальший розвиток у 
роботах сучасних учених. Як пише В.С. Малиць-
кий: «Ідеологія – це не просто ідеологічне вчення, 
а ціла ідеологічна структура суспільства, яку 
можна визначити як систему філософських, нау-
кових, естетичних, етичних, правових, політич-
них, економічних, соціологічних знань і ціннос-
тей про Всесвіт, суспільство, людину, про місце і 
роль індивідів у Всесвіті, про сенс життя особис-
тості в світі» [19, с. 12]. В.С. Малицьким ідеологія 
сприймається вже не як система поглядів та ідей, 
а як система знань та цінностей.

Це не єдина спроба наповнити новим змістом 
поняття ідеології з урахуванням попереднього 
історичного досвіду. Наприклад, Г.О. Дичков-
ська виділяє два різні за змістом основні підходи: 
«Ідеологія – сукупність помилкових, часткових, 
емоційно-суб’єктивних уявлень, що руйнують 
нормальний розвиток соціуму»; «Ідеологія – 
об’єктивно існуюча система цінностей, оцінок, 

вірувань, яка включає в себе мету діяльності та 
ідеал становлення суспільства» [20, с. 3]. У канди-
датській дисертації Р.О. Троско ідеологія постає 
як система ідей, гіпотез, концепцій і теорій, що 
відображають і виражають інтереси прогресив-
них громадських груп [21, с. 18].

Радянська наука мала усталені філософські 
підстави і методологічні установки, тому її кате-
горіальний апарат був добре відпрацьований і 
становив єдине ціле. Зміна соціальних ідеалів і 
цінностей, а також впровадження нових методо-
логічних підходів порушили чіткість і узгодже-
ність категоріального апарату науки. У результаті 
визначення одного і того ж поняття даються через 
різні терміни. Це ясно видно з наведених визна-
чень ідеології. Тим часом такі поняття, як ідея та 
ідеал, цінності та оцінки, погляди, уявлення, уста-
новки та вірування, знання, гіпотези, концепції і 
теорії, мають різне смислове значення.

Побачити це можна на рівні філософської мета-
фізики через основні логічні (взаємопов’язані) 
ланки процесу відповіді на питання, яке фахівці в 
сфері філософії права пропонують представити у 
вигляді схеми (рис. 1) [22].

Кожна людина незалежно від природного похо-
дження та соціального статусу розпочинає своє 
життя з таких запитань: хто я, яке моє місце в 
цьому світі? Потім виникає проблема вибору орі-
єнтира, що визначає мету і сенс життя. Перш ніж 
зрозуміти своє місце в цьому світі, людині необ-
хідно усвідомити і зрозуміти природу його виник-
нення. По суті, в світі існує дві гіпотези, що пояс-
нюють його походження: 1) світ створений Богом; 
2) світ є результатом довгої еволюції, заснованої 
на законах природного відбору Ч. Дарвіна. На 
підставі цих гіпотез виникають ідеалістична і 
матеріалістична концепції взаємин людини зі сві-
том. Подальший розвиток і обґрунтування кон-
цепції призводить до формування теорії, яка має 
вихідну методологічну базу, первинний емпірич-
ний базис, логіку, основний масив теоретичного 
знання. Виведені теоретичні знання можуть пере-
творитися на парадигму – «сукупність філософ-
ських, загальнотеоретичних основ науки; система 
понять і уявлень, які властиві певному періодові 
розвитку науки, культури, цивілізації» [23, с. 415]. 

 

 
Рис. 1.
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Розвиваючись, наукова теорія стає частиною 
науково-дослідної програми. У рамках науково-
дослідної програми теорія може об’єднуватися з 
іншими теоріями, пов’язаними з нею еволюцій-
ною підставою, спільністю основоположних ідей і 
принципів. Так виникають ідеї, в яких усвідомлю-
ється й оцінюється ставлення людей до дійсності. 
Будучи уявним прообразом якої-небудь дії, пред-
мета або явища, ідеї об’єднуються в певну сис-
тему, яку можна назвати ідеологією. Ідеї та ідеали, 
цінності і оцінки, погляди, уявлення, установки та 
вірування, знання, гіпотези, концепції та теорії є 
складовими елементами ідеологічного вчення.

Складові елементи ідеологічного вчення як 
процесу формування певної ідеології не можна 
ототожнювати зі складовими елементами змісту 
вже сформованої ідеології, які сприймаються як 
єдина загальновизнана система ідей з різних галу-
зей знань на різних рівнях людського буття. У нау-
ковій літературі виділяють такі рівні ідеології:

залежно від кількості суб’єктів ідеологічного 
впливу ідеологія може існувати:  на рівні соціуму;  
на рівні соціальної групи;  на рівні індивідів;

залежно від рівня духовного та професійного 
розвитку людини ідеологія може існувати:  на 
рівні теоретичної свідомості;  на рівні буденної 
свідомості.

На кожному рівні ідеологія має свою форму. 
Існує думка, що на рівні соціуму та соціальних 
груп ідеологія постає як широкий набір симво-
лічних форм (тобто не тільки ідей, але і образів, 
дій і навіть речей, – всього, що може бути наді-
лено сенсом). На рівні індивідів – не тільки у 
вигляді більш-менш усвідомлених переконань, 
а й інтерпретаційних кодів, які засвоюються в 
процесі соціалізації і частіше за все не підда-
ються рефлексії [3, с. 27]. На рівні теоретичної 
свідомості ідеологія має, як правило, словесно-
теоретичну форму і розрахована на раціональне 
мислення. На рівні буденної свідомості ідеологія 
має, як правило, знаково-образну форму і роз-
рахована на переконання через органи почуттів, 
гормони та емоції. 

Набір символічних форм ідеологічного впливу 
доволі широкий, однак правила лінійної логіки 
не дають  нам змогу говорити про ідеологію як 
про широкий набір не тільки ідей, але і образів, 
дій, речей. Завдяки ідеї перераховані символи 
об’єднуються в систему і набувають сенсу, вони є 
матеріальною формою існування ідей і співвідно-
сяться з ними як форма та зміст.

Наявність різних рівнів та форм ідеологій зму-
шує погодитись з тими вченими, які вважають, 

що ідеологія реалізується через ідеологічну діяль-
ність, яка здійснюється, по-перше, як ідейно-
теоретична діяльність (процес «виробництва» 
ідеології); по-друге, як поширення ідеологічних 
поглядів серед широких верств суспільства (про-
цес ідеологічного впливу); по-третє, як засвоєння 
людьми внесених в їх свідомість ідей і поглядів 
(процес ідеологічного «споживання») [24, 23].

Як було зазначено в таблиці, серед форм ідео-
логії часто називають суспільну свідомість. Визна-
чення свідомості не є однозначним. З одного боку, 
свідомістю вважають здатність людини пізнавати 
навколишній світ та саму себе за допомогою мис-
лення та розуму, в результаті чого формується 
інтелект особистості [25]. З іншого боку, свідо-
мість є особливою формою психічної діяльності, 
орієнтованої на відображення й перетворення дій-
сності [26, с. 30]. За будь-якого підходу ідеологія 
нерозривно пов’язана зі свідомістю, однак свідо-
мість людини скоріше за все є об’єктом ідеологіч-
ного впливу, ніж формою ідеології.

Функціонування людського організму зале-
жить від психіки людини, яка складається з несві-
домого, підсвідомого, свідомого і надсвідомого 
рівнів. Фахівці в сфері загальної психології про-
понують такі визначення рівнів психіки:

– несвідомість – це сукупність психічних 
явищ, актів і станів, які виявляються на глибо-
кому рівні функціонування психіки й цілковито 
позбавляють індивіда можливості впливу, оцінки, 
контролю і звіту в їх впливі на поведінку, вчинки, 
діяльність;

– підсвідомість – це уявлення, бажання, 
потяги, почуття, стани, психічні явища та акти, 
які колись упродовж життя «вийшли» зі свідо-
мості, виявляються у відповідних ситуаціях ніби 
автоматично, без чіткого і зрозумілого усвідом-
лення, але за певних умов їх можна повернути 
назад і усвідомити;

– свідомість – це найвища форма розвитку 
психіки, притаманна тільки людині, що виявля-
ється в складних формах відображення світу, опо-
середкована суспільно-історичною діяльністю 
людей;

– надсвідомість утримує психічні явища, акти 
й стани, які виникли внаслідок взаємодії зі Всес-
вітом, а також психічні механізми такої взаємодії 
[26, с. 30].

Очевидно, що жодна ідеологія не може впли-
вати на погодні умови, біологічні процеси та 
парапсихологічні явища, від яких залежать несві-
домі та надсвідомі вчинки людини, тому об’єктом 
впливу ідеології може бути лише свідомість та 
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підсвідомість. На рівні дисертаційних досліджень 
деякі вчені пропонують такі визначення об’єкта 
та суб’єкта ідеології:

«Об’єктом ідеології є суспільні відносини, на 
які та чи інша ідеологія вчиняє вплив, застосову-
ючи власні методи.

Суб’єкт ідеології – це певна конкретно-істо-
рична соціальна група, життєві смисли якої 
набувають ідеологічного змісту, яка має складну 
внутрішню будову, основні елементи якої: ідейно-
генеруючий та ідеолого-формуючий, що уособлю-
ють духовно-культурний потенціал і соціальну 
силу та інтелектуальний рівень цієї групи – зна-
ходяться у процесі розвитку і потребують певного 
рівня зрілості та відповідності одна одній, яка не 
тільки генерує ідеї, ідеали та інші елементи іде-
ології, формує основні ідеологічні принципи чи 
створює цілісну теорію, але і на основі прита-
манної й соціально-вольової властивості включа-
ється до активної духовно-практичної діяльності» 
[27, с. 18].

Погоджуючись у цілому з визначенням 
суб’єкта ідеології, не можна погодитись з визна-
ченням її об’єкта. І суб’єктом, і об’єктом ідеоло-
гії є людина. Від імені соціальної групи завжди 
діє конкретна особа, наділена певними повно-

важеннями, які мають виконуватися незалежно 
від особистих інтересів особи. Тому формами дії 
соціальних груп є державні та соціальні інститути 
з відповідними керівниками. Об’єктом ідеоло-
гічного впливу завжди є людина, саме вона має 
потребу в уявленнях про навколишній світ. Впли-
ваючи на свідомість та підсвідомість людини, іде-
ологи змінюють суспільні відносини. Ідеологія 
являє собою не просто сукупність ідей про цін-
ності світобудови, це ще ідеї про механізм впливу 
світоглядних ідей на суспільну та індивідуальну 
свідомість та підсвідомість через символічні (сло-
весно-теоретичні та знаково-образні) форми за 
допомогою державних та соціальних інститутів.

Висновки. На підставі викладених аргументів 
можна запропонувати таке визначення ідеології. 
Ідеологія – це система філософських, наукових, 
естетичних, етичних, правових, політичних, еко-
номічних, соціологічних ідей про Всесвіт, суспіль-
ство, людину, про місце і роль індивідів у Всесвіті, 
про сенс життя особистості в світі, а також 
про механізм впливу світоглядних ідей на сус-
пільну та індивідуальну свідомість та підсвідо-
мість через символічні (словесно-теоретичні та 
знаково-образні) форми за допомогою державних 
та соціальних інститутів.
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ПОНЯТИЕ ИдЕОлОгИИ: ЕЕ СУЩНОСТь, СОдЕРжАНИЕ, ФОРМА
Статья посвящена анализу понятия идеологии, исследованию ее сущности, содержания, формы. 

На основании анализа существующих точек зрения предложено авторское определение идеологии. 
Сделан вывод, что на разных уровнях человеческого бытия идеология может иметь свою форму. 
Установлено, что идеология реализуется через определенную идеологическую деятельность. Обосно-
вано, что объектом и субъектом идеологического воздействия является человек.

Ключевые слова: идеология, идеологическая деятельность, объект идеологического воздействия, 
субъект идеологического воздействия, сознание, подсознание.

ThE CONCEpT Of IdEOlOgy: ITS ESSENCE, CONTENT, fOrm
The article is devoted to the analysis of the concept of ideology, the study of its essence, content, form. 

Based on the analysis of existing points of view, an author’s definition of ideology is proposed. The conclusion 
is drawn that at different levels of human life ideology can have its own form. It is ascertained that ideology 
is realized through a certain ideological activity. It is substantiated that the object and subject of ideological 
influence is a person.

Key words: ideology, ideological activity, object of ideological influence, subject of ideological influence, 
consciousness, subconscious.
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РЕФОРМА НОРМАТИВНОгО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОПОРЯдКУ  
У СФЕРІ НАцІОНАльНОЇ БЕЗПЕКИ: АКТУАльНІ ПИТАННЯ

Стаття присвячена дослідженню реформи нормативного забезпечення сектору націо-
нальної безпеки в Україні. Проводиться дослідження проекту Закону про національну безпеку 
України, його змістовий аналіз та співвідношення з його чинним аналогом.

Ключові слова: безпека, національна безпека, реформи в секторі безпеки, законодавство.

Після Революції Гідності реформування сектору 
безпеки й оборони визнане державними інститу-
ціями і громадським суспільством пріоритетним 
напрямом розвитку, що пов’язано як із зовніш-
ньою агресією, так і застарілістю механізмів забез-
печення правопорядку в сфері національної без-
пеки України. У зв’язку з цим 4 червня 2015 року 
Постановою Верховної Ради України №509-VIII 
було схвалено «План законодавчого забезпечення 
реформ в Україні», де одним із пріоритетних 
напрямів була саме реформа системи національної 
безпеки й оборони. Так, однією із першочергових 
дій було визначено прийняття конституційного 
Закону «Про національну безпеку України» у строк 
ІІІ квартал 2015–2016 рр. Однак робота над законо-
проектом була закінчена лише у лютому 2018 року. 
Президентом України було подано законопроект 
«Про національну безпеку України» № 8068 до 
Верховної Ради України 27.02.2018 року.

Оскільки вказаний законопроект Президентом 
України було визначено як невідкладний, існує 
висока ймовірність його швидкого прийняття, що 
і детермінує необхідність його вивчення. Тому 
метою цієї статті є дослідження теоретичних 
основ проекту Закону про національну безпеку 
України, його аналіз та співвідношення з його 
чинним аналогом.

Розроблення цього законопроекту передбачене 
у Стратегії національної безпеки України. Так, у 
п. 4.2. зазначається, що формування та розвиток 
сектору безпеки й оборони є пріоритетом політики 
національної безпеки. До того ж необхідно забез-
печити комплексне вдосконалення законодавства з 
питань національної безпеки й оборони України, 
зокрема прийняття Закону України про внесення 
змін до Закону України «Про основи національної 

безпеки України» (нова редакція), який визначить 
механізми керівництва у сфері національної без-
пеки та оборони, унормує структуру і склад сектору 
безпеки й оборони, систему управління, координа-
ції та взаємодії його органів [8]. Також у Стратегії 
сталого розвитку «Україна–2020» реформа сис-
теми національної безпеки та оборони має пріори-
тетне значення. У цьому документі зазначено, що 
слід зосередити увагу на формуванні нових орга-
нів управління у сфері забезпечення національ-
ної безпеки. У Збройних силах України пріоритет 
має бути наданий повному оновленню структури, 
оптимізації всіх систем управління та матеріаль-
ного забезпечення [9].

Справді, необхідність реформи сектору без-
пеки й оборони є нагальною потребою, про що 
постійно йдеться у науковій літературі та у засо-
бах масової інформації. До того ж така ситуація 
є наслідком деформування правопорядку в сфері 
національної безпеки, що вплинув на деінститу-
ціоналізацію державних органів у вказаній сфері, 
а тому прийняття лише одного закону не зможе 
радикально вплинути на кризу, що склалася у 
цій сфері. Систематичні корупційні скандали у 
сфері матеріального забезпечення, триваючий 
військовий конфлікт, анексія частини території 
держави, низький рівень довіри населення – це 
тільки незначна кількість факторів, що впливають 
на зміни правопорядку у сфері національної без-
пеки. Однак дослідження вказаного законопро-
екту є необхідним, адже його положення є фунда-
ментальними у сфері національної безпеки. 

З метою всебічного вивчення положень зако-
нопроекту «Про національну безпеку України» 
він буде досліджений із використанням компара-
тивного методу. Так, будуть порівняні положення 
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чинного Закону України «Про основи національ-
ної безпеки України» [2] та окремі елементи 
сучасного правопорядку в сфері національної без-
пеки з метою розроблення пропозицій до зазначе-
ного проекту Закону. 

У пояснювальній записці визначено декілька 
недоліків чинного законодавства у сфері націо-
нальної безпеки: не досить чітко визначена сфера 
національної безпеки; відсутні дієві механізми усу-
нення загроз національній безпеці; відсутнє чітке 
розмежування повноважень державних органів 
у сфері національної безпеки тощо [5]. У зв’язку 
з цим автором законопроекту запропоновано ска-
сування трьох законів, об’єднуючи їх у один. Це 
закони «Про основи національної безпеки Укра-
їни», «Про демократичний цивільний контроль над 
Воєнною організацією і правоохоронними орга-
нами держави» та «Про організацію оборонного 
планування». Структура проекту закону склада-
ється з шести розділів, що визначають основопо-
ложні засади національної безпеки, демократич-
ний цивільний контроль із сектором національної 
безпеки й оборони, структуру системи національ-
ної безпеки й оборони, повноваження державних 
інституцій та планування у вказаній сфері.

З початку внесення законопроекту до Верхо-
вної Ради України він викликав жваві дискусії 
як серед громадськості, так і серед науковців та 
експертів. Останні досить критично ставляться 
до нових положень, приводячи досить серйозні 
аргументи. Так, однією із новел є призначення 
Міністра оборони з числа цивільних осіб. Така 
практика ефективно використовується у біль-
шості країн, що входять до НАТО. Однак Б. Яре-
менко зазначає, що: «Всупереч стандартам НАТО 
у законопроекті Міністерство оборони України 
залишається органом військового управління. 
Це є абсурдним з огляду на те, що Міністерство 
оборони України відповідно до цього ж законо-
проекту має очолюватися цивільним міністром та 
цивільними заступниками міністра. Тому Міністр 
оборони України як член Кабінету Міністрів, 
цивільна особа і керівник органу виконавчої 
влади не може бути підпорядкованим Президен-
тові України як Верховному Головнокомандувачу 
Збройних сил України, як і не може здійснювати 
оперативне керівництво застосуванням Зброй-
них сил України» [6]. До того ж відповідно до 
частини 3 статті 16 зазначеного законопроекту 
Головнокомандувач Збройних сил України підпо-
рядковується Президентові України та Міністру 
оборони України, що видається досить спірним 
(у контексті підпорядкування Міністру оборони), 

оскільки Головнокомандувач Збройних сил Укра-
їни здійснює безпосереднє керівництво та управ-
ління застосуванням Збройних сил України, тобто 
володіє спеціальними знаннями, а цивільна особа, 
звичайно, ні. Також у вказаному законопроекті 
існує певна неузгодженість інституційної струк-
тури Збройних сил України, а саме щодо повно-
важень та функцій вищих керівних посад.

У проекті закону значно звужено перелік фун-
даментальних національних інтересів у сфері 
національної безпеки, до яких віднесено держав-
ний суверенітет і територіальну цілісність, демо-
кратичний конституційний лад, недопущення 
втручання у внутрішні справи України; сталий 
розвиток національної економіки, громадянського 
суспільства і держави для забезпечення зростання 
рівня та якості життя населення; інтеграція Укра-
їни в європейський політичний, економічний, 
безпековий, правовий простір, набуття членства 
в Європейському Союзі та в Організації Північ-
ноатлантичного договору, розвиток рівноправних 
взаємовигідних відносин з іншими державами. 
До того ж на відміну від чинного Закону Укра-
їни «Про основи національної безпеки України» 
положення законопроекту спрямовані на регулю-
вання правопорядку виключно сектору безпеки й 
оборони, поза увагою залишаються інші склад-
ники національної безпеки (економічний, інфор-
маційний, політичний тощо).

Однак позитивним аспектом є відмова від 
застарілого трактування національної безпеки як 
захищеності трьох основних об’єктів – людини, 
суспільства і держави. У законопроекті взагалі 
прибрана норма, що стосується об’єктів без-
пеки. Змістовний аналіз документа свідчить, що 
автором акцентується увага на двох складни-
ках – безпека держави та безпека українського 
народу (суспільства). У статті 1 зазначено, що 
національна безпека України – захищеність дер-
жавного суверенітету, територіальної цілісності, 
демократичного конституційного ладу та інших 
національних інтересів України від реальних та 
потенційних загроз. Своєю чергою національні 
інтереси України – життєво важливі інтереси 
людини, суспільства і держави, реалізація яких 
забезпечує державний суверенітет України, її 
прогресивний демократичний розвиток, а також 
безпечні умови життєдіяльності і добробут її 
громадян. Тобто не життєво важливі інтереси 
людини є національними, а лише ті, реалізація 
яких забезпечує державний суверенітет тощо. 
Зазначене положення є позитивним кроком до 
запровадження нової для України системи без-



9

Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

пеки «human security», яка спрямована лише на 
забезпечення стану захищеності людини. Також 
у законопроекті визначено нові елементи без-
пеки – поряд із суспільством і державою автор 
визначає територію та навколишнє природнє 
середовище в контексті захищеності від надзви-
чайних ситуацій. Зазначене потребує додатко-
вого дослідження, адже це є звуженням змісту 
категорії екологічна безпека.

Загалом, у законопроекті відсутній уніфікова-
ний підхід до розуміння ключових категорій, що, 
безумовно, може негативно відбитися на правопо-
рядкові в сфері національної безпеки. Так, Стра-
тегія громадської безпеки та цивільного захисту 
України – документ довгострокового планування, 
що розробляється на основі Стратегії національ-
ної безпеки України за результатами огляду гро-
мадської безпеки та цивільного захисту і визначає 
напрями державної політики щодо гарантування 
захищеності життєво важливих для держави, сус-
пільства та особи інтересів, прав і свобод людини 
та громадянина, цілі та очікувані результати їх 
досягнення з урахуванням актуальних загроз. 
По-перше, з урахуванням особливостей сфери 
Стратегія громадської безпеки та цивільного 
захисту не може бути документом довгостроко-
вого планування (понад 5 років), адже швидко-
плинність геополітичних, соціальних умов, а 
також імовірність техногенних та природних ката-
строф є складно передбачуваною на такий період. 
По-друге, у законопроекті відсутня дефініція 
категорії «огляд громадської безпеки та цивіль-
ного захисту», хоча аналогічні в інших сферах 
є, наприклад – оборонний огляд. По-третє, стра-
тегія громадської безпеки та цивільного захисту 
України – це документ, що  визначає напрями дер-
жавної політики щодо гарантування захищеності 
життєво важливих для держави, суспільства та 
особи інтересів. Вказане положення є нелогічним 
і більше того воно не узгоджується з положен-
нями самого законопроекту. Так, у пункті 3 статті 
1 зазначено, що громадська безпека і порядок – 
захищеність життєво важливих для суспільства та 
особи інтересів, прав і свобод людини та грома-
дянина. Взагалі, що стосується термінології, яка 
використовується у законопроекті, вона є досить 
суперечливою. У тексті використовуються тер-
міни і категорії, що є новими для системи націо-
нальної безпеки України, наприклад, «Білі книги» 
з обов’язком їх періодичної підготовки (не менше 
одного разу на три роки).

Досить суперечливим є запровадження фунда-
ментального принципу єдиного управління у сфе-

рах національної безпеки й оборони з практичного 
боку на відміну від існуючого – «чітке розмеж-
ування повноважень та взаємодія органів держав-
ної влади у забезпеченні національної безпеки». 
Це пов’язане з основоположним принципом 
поділу гілок влади, чинними правилами призна-
чення керівників окремих відомств та неможли-
вістю радикального переформатування, оскільки 
це може створити загрози узурпації влади. Так, 
зараз Збройні сили України підпорядковуються 
Верховному Головнокомандувачу, який призначає 
на посади їх керівний склад. До того ж інший сек-
тор безпеки (громадської безпеки та цивільного 
захисту) забезпечується, наприклад, Міністер-
ством внутрішніх справ України та відомствами, 
що координуються Міністром внутрішніх справ 
України, які, як і сам Міністр, призначаються Вер-
ховною Радою України або Кабінетом Міністрів 
України (залежно від посади).

Незважаючи на відсутність нормативно-визна-
ченої чіткої структури та розподілу повноважень 
між інституціями у сфері національної безпеки й 
оборони, на що звертається увага у пояснювальній 
записці, у законопроекті відсутня єдина концепція 
системи органів сектору національної безпеки й 
оборони. Так, у статті 12 передбачено, що сектор 
безпеки й оборони України складається з чоти-
рьох взаємопов’язаних складників: сили безпеки; 
сили оборони; оборонно-промисловий комплекс; 
громадяни та громадські об’єднання, які добро-
вільно беруть участь у забезпеченні національ-
ної безпеки. Однак надалі відсутній чіткий поділ 
органів та відомств, що відносяться до того чи 
іншого елементу сектору. Це,  своєю чергою, ство-
рює не тільки теоретичні проблеми, а й практичні 
[7]. В Україні ця проблема ускладнюється і через 
відсутність відповідного теоретичного опрацю-
вання [1], що зумовлює невизначеність структури 
сектору безпеки й оборони [3].

Загалом, законопроект підготовлений на 
досить низькому рівні, про що свідчать як неу-
згодженість положень у самому законопроекті, 
так і суперечливість його положень наявним 
законодавчим нормам. У разі змістовного ана-
лізу можна дійти висновку, що фактично він 
складається з окремих нормативно-правових 
актів, що не зовсім вдало дублюють уже чинні 
нормативно-правові акти. Наприклад, це стосу-
ється повноважень суб’єктів у сфері національ-
ної безпеки й оборони – Президента України, 
Головнокомандувача Збройних сил України, 
Міністра внутрішніх справ України, Міністра 
оборони тощо. Окремі категорії, що викорис-
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товуються у законопроекті, не мають чіткого 
визначення, що може створити проблеми під час 
правозастосування, наприклад, відсутні дефі-
ніції як у законопроекті, так і в законодавстві 
загалом таких категорій, як «огляд громадської 
безпеки та цивільного захисту», «кризові ситу-
ації», «перспективна модель сектору безпеки й 
оборони» тощо. Варто наголосити, що незважа-
ючи на гостру ситуацію, пов’язану з анексією 
частини території України та збройною агре-
сією на Сході України, у документі відсутня 
стратегія боротьби з тероризмом, хоча наявна 
стратегія кібербезпеки (яка за змістом є похід-
ною від інформаційної безпеки). Що стосується 
процедурних аспектів, у законопроекті є певні 
неузгодженості. Так, у статті 26 передбачено, що 
Стратегія національної безпеки України розро-
бляється за дорученням Президента України про-
тягом шести місяців після його вступу на пост. 
Однак у тексті закону відсутнє положення щодо 
суб’єкта, який зобов’язаний розробити вказану 
стратегію. Видається, що останнім через повно-
важення має бути Рада Національної безпеки й 
оборони. Однак у абзаці 5 частини 1 вказаної 
статті зазначено, що РНБО лише залучається 
до її підготовки на рівні інших суб’єктів (Наці-
онального інституту стратегічних досліджень, 
державних органів, інституцій громадянського 
суспільства). 

Абсолютно незрозумілими і безглуздими вида-
ються положення законопроекту щодо строків пла-
нування у сфері національної безпеки і оборони. 
Так, у частині 3 статті 25 передбачено, планування 
поділяється на довгострокове (понад п’ять років), 

середньострокове (до п’яти років) та короткостро-
кове (до трьох років). Далі визнано вичерпний 
перелік документів довгострокового планування – 
Стратегія національної безпеки України, Стратегія 
воєнної безпеки України, Стратегія громадської 
безпеки та цивільного захисту України, Стратегія 
розвитку оборонно-промислового комплексу Укра-
їни, Стратегія кібербезпеки України, Національна 
розвідувальна програма. Всі перелічені документи 
розробляються після затвердження Стратегії націо-
нальної безпеки України, до того ж остання (відпо-
відно до статті 26 цього ж законопроекту) розробля-
ється за дорученням Президента України протягом 
шести місяців після його вступу на пост. З ураху-
ванням статті 103 Конституції України (каденція 
Президента України п’ять років) [4] всі перелічені 
документи апріорі не можуть мати довгостроковий 
характер, оскільки оновлення фундаментальних 
документів відповідно до змісту статті 26 законо-
проекту носить обов’язковий характер.

Висновки. Отже, проект Закону «Про 
національну безпеку України» № 8068 від 
27.02.2018 року є необхідним у наш час. Однак 
змістовний аналіз його положень і його порів-
няння з чинним Законом України «Про основи 
національної безпеки України» від 19 червня 
2003 року № 964-IV та сучасним правопорядком 
у сфері національної безпеки дають змогу вия-
вити серйозні прогалини в його положеннях, які 
суперечать самі собі та іншим нормативно-право-
вим актам. У зв’язку з цим зазначений документ 
потребує серйозного доопрацювання з урахуван-
ням сучасного надбання науки та стану правопо-
рядку в указаній сфері. 
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РЕФОРМА НОРМАТИВНОгО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОПОРЯдКА  
В СФЕРЕ НАцИОНАльНОй БЕЗОПАСНОСТИ: АКТУАльНЫЕ ВОПРОСЫ

Статья посвящена исследованию реформы нормативного обеспечения сектора национальной без-
опасности в Украине. Проводится исследование проекта Закона о национальной безопасности Укра-
ины, его содержательный анализ и соотношение с его действующим аналогом.

Ключевые слова: безопасность, национальная безопасность, реформы в секторе безопасности, 
законодательство.

rEfOrmaTION Of ThE NOrmaTIVE rEgulaTION Of ThE lEgal OrdEr  
aT ThE NaTIONal SafETy SphErE: aCTual QuESTIONS

The article is devoted to the research of the reformation of the legal regulation of the national safety sec-
tor in Ukraine. It researches the draft law about National safety of Ukraine, its content and relations with its 
current analogue. 

Key words: safety, national safety, reformation of the national safety sector, legislation.
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ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ЗАСАдИ ФОРМУВАННЯ  
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ ПІдРОЗдІлІВ МВС УКРАЇНИ  
ПО БОРОТьБІ З ОРгАНІЗОВАНОЮ ЗлОЧИННІСТЮ І КОРУПцІЄЮ 

У статті із застосуванням історико-правового підходу проаналізовано еволюцію форму-
вання та розвитку нормативно-правової бази, спрямованої на організацію діяльності підроз-
ділів боротьби з організованою злочинністю і корупцією МВС України протягом  історичного 
періоду їх існування (1991–2015 рр.). Аналіз формування нормативно-правової бази у сфері 
протидії організованій злочинності і корупції здійснено на основі класифікації її на дві  осно-
вні складові частини – національну та міжнародну.

Ключові слова: нормативно-правова база, організована злочинність, корупція, правоохо-
ронні органи, підрозділи боротьби з організованою злочинністю, МВС України.

Постановка проблеми. Після здобуття у 
1991 році незалежності Україна як молода держава 
сучасного світу в умовах соціальної нестабільності 
та законодавчої недосконалості зіткнулася з про-
блемами виникнення та різкого зростання органі-
зованої злочинності. На початковому етапі держа-
вотворення ні суспільство, ні керівництво держави 
не було готове до такого стрімкого розвитку орга-
нізованої злочинності, а в подальшому і її переорі-
єнтації на використання корупційного складника у 
своїй кримінальній діяльності. У більшості випад-
ків саме корупція стала основою діяльності та роз-
витку організованої злочинності в Україні.

У системі правоохоронних органів суверенної  
України, які вели боротьбу з організованою злочин-
ністю і корупцією на етапі становлення та розвитку  
незалежної держави, одне із центральних місць 
посіло Головне управління по боротьбі з організо-
ваною злочинністю Міністерства внутрішніх справ 
України (далі – ГУБОЗ). ГУБОЗ став спеціальним 
підрозділом, що протягом 1991–2015 рр. належав 
до державних органів, спеціально створених для 
протидії організованій злочинності.

Для  ефективної діяльності підрозділів по 
боротьбі з організованою злочинністю органами 
державної влади та управління МВС України було 
здійснено  комплекс заходів управлінського, орга-
нізаційного та нормативно-правового характеру. 
Серед цих заходів особливе місце належить нор-
мативно-правовому забезпеченню, що створює 
юридичну основу для їх діяльності.

На сучасному етапі державотворення керів-
ництвом МВС України прийнято рішення про 
формування у складі Національної поліції нового 
підрозділу по боротьбі з організованою злочин-
ністю, який займатиметься протидією суспільно 
небезпечним організованим групам та злочинним 
організаціям. Ефективність виконання завдань 
новоствореного підрозділу вирішальною мірою 
буде залежати від якісної нормативно-правової 
бази його діяльності.

Відтак актуальним науковим завданням є 
історико-правовий аналіз формування  та розви-
тку законодавства, спрямованого на організацію 
діяльності спеціальних підрозділів МВС Укра-
їни в сфері протидії організованій злочинності та 
корупції протягом 1991–2015 років.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
У зв’язку із суттєвим негативним впливом органі-
зованої злочинності та корупції на всі без винятку 
сфери соціального, економічного, правового та 
суспільного життя багато науковців досліджують, 
аналізують та висвітлюють проблематику розви-
тку законодавства в сфері протидії організова-
ній злочинності та корупції, зокрема Л. Аркуша, 
П. Біленчук, С. Богданов, Я. Василькевич, М. Вер-
бенський, В. Гвоздецький, О. Джужа, С. Єфремов, 
А. Закалюк, Є. Зозуля, Ю. Зубов, О. Костенко, 
М. Мельник  та ін.

На сучасному етапі вдосконалення антикоруп-
ційного законодавства та у зв’язку з невід’ємністю 
нинішньої організованої злочинності від корупції 
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необхідно вивчити та проаналізувати попередній 
досвід формування нормативно-правової бази, вра-
хувати всі недоліки та проблеми, що виникли вна-
слідок неефективного використання сил та засобів у 
сфері протидії організованій злочинності та коруп-
ції. У процесі історико-правового аналізу  необ-
хідно встановити позитивні на негативні чинники, 
які були притаманні певному періоду становлення 
законодавчої бази, спрямованої на протидію орга-
нізованій злочинності та корупції. Необхідність та 
значущість цих досліджень зумовлена сучасними 
потребами створення нормативно-правової бази, яка 
має забезпечити діяльність новостворюваних під-
розділів Національної поліції України по боротьбі з 
організованою злочинністю.

Отже, метою статті є ретроспективний історико-
правовий аналіз формування нормативно-правової 
бази, що забезпечувала діяльність спеціальних під-
розділів МВС України в сфері протидії організова-
ній злочинності та корупції в процесі розбудови та 
розвитку незалежної держави.

Виклад основного матеріалу. Розпочинаючи 
безпосереднє висвітлення проблеми, зазначимо, що 
вітчизняні науковці-правники неодноразово вка-
зували на необхідність  виокремлення злочинності 
загалом від злочинності в нашій державі на основі 
її національної особливості. Зокрема, О. Костенко 
висловлює думку, що сучасна вітчизняна злочин-
ність є особливим різновидом злочинності – це 
злочинність кризового типу. З одного боку, вона 
породжена соціальною кризою в Україні, а з 
іншого – будучи її породженням, сучасна злочин-
ність створює благодатний ґрунт для поглиблення 
кризи. Як стверджує науковець, вивести нашу кра-
їну із соціальної кризи можна, лише розірвавши 
це «зачароване коло». Якщо його не розірвати, то 
будь-які реформи в Україні – політичні, економічні, 
правові, моральні тощо – приречені на невдачу, що 
ми наразі й маємо. Злочинність кризового типу має 
властивість зводити нанівець будь-які добрі наміри 
реформаторів.

На думку О. Костенка, найнебезпечніший руй-
нівний вплив на правопорядок справляє корупційна 
злочинність. Кількісна характеристика вітчизняної 
злочинності має другорядне значення, а першоряд-
ного значення набуває в сучасних умовах її якісна 
характеристика, а саме такий її характер, який зда-
тен зводити нанівець будь-які реформи в Україні. 
О. Костенко звертає увагу, що, на жаль, ця законо-
мірність нині не враховується. Саме тому всі спроби 
вивести Україну з кризи є проявами волюнтаризму й 
утопізму [1]. Це, на нашу думку, є актуальним і для 
характеристики організованої злочинності.

Своєю чергою О. Кваша стверджує, що корупція 
якісно змінює організовану злочинність, дає  змогу 
останній зміцнювати свої позиції в суспільстві й 
державі, політизує її. Межі між корупційною та 
іншою діяльністю організованих злочинних струк-
тур вищого рівня практично не існує. Широке роз-
повсюдження корупції призводить до розвитку та 
вдосконалення організованої злочинності, а якісне 
й кількісне зростання останньої, своєю чергою, 
тягне за собою збільшення кількості корупційних 
проявів та підвищення небезпечності її характеру. 
Тому заходи протидії корупції та організованій зло-
чинності можуть і мають поєднуватися, застосову-
ватися в комплексі [2].

Згідно з позицією О. Шевченка корупційна зло-
чинність являє собою сукупність умисних злочи-
нів, що вчиняються особами шляхом використання 
наданих їм владних або службових повноважень, із 
корисливих мотивів та з метою незаконного отри-
мання неправомірної вигоди матеріального або 
нематеріального характеру для себе чи третіх осіб 
або ж шляхом надання пропозицій таких вигод 
іншим особам із метою незаконного використання 
наданих їм владних або службових повноважень [3].

Спираючись на вищевикладене, потрібно про-
аналізувати формування нормативно-правової 
бази, спрямованої на організацію діяльності право-
охоронних органів щодо протидії організованій зло-
чинності і корупції, прийнятої в процесі розбудови 
незалежної України, та на основі цього виявити 
недоліки, які призвели до трансформації органі-
зованої злочинності від кількісного показника до 
кількісно-якісного рівня злочинності. Тобто з ураху-
ванням законодавчих змін організована злочинність 
не викорінювалась, а навпаки починала пристосо-
вуватись до кризових реалій і з урахуванням цього 
почала розвиток корупційного складника на всіх 
рівнях та в усіх структурах не лише органів держав-
ної влади, а й у правоохоронних органах. У подаль-
шому, спираючись на корупційний складник, орга-
нізована злочинність не лише отримала «вигоду» у 
вигляді уникнення покарань за скоєння злочинів, а 
й пришвидшила темпи економічного збагачення та 
розширення сфери свого економічного впливу.

На нашу думку, аналіз формування нормативно-
правової бази у сфері протидії організованій злочин-
ності і корупції доцільно здійснити на основі її кла-
сифікації на два основні складники – національний 
та міжнародний.

Характеризуючи національний складник нор-
мативно-правової бази за зазначеним напрямом 
нашого дослідження, необхідно відзначити, що пер-
шим спеціальним законом у сфері протидії органі-
зованому криміналу став Закон України «Про орга-
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нізаційно-правові основи боротьби з організованою 
злочинністю» від 30.06.1993 р., на основі якого була 
сформована система по боротьбі з організованим 
криміналітетом у державі [4]. Цей Закон визна-
чив головні напрями загальнодержавної політики 
та організаційно-правові основи боротьби з орга-
нізованою злочинністю. У ньому  надано визна-
чення організованої злочинності і визначене коло 
спеціальних суб’єктів, що здійснюють функції по 
боротьбі з організованою злочинністю. 

Історичне значення цього нормативно-правового 
акта полягає в тому, що він став одним із перших 
такої спрямованості законів на теренах колишнього 
Радянського Союзу. Крім того, прийняття закону 
стало вагомою подією у правотворчій діяльності 
Верховної Ради, адже вперше на державному рівні 
фактично було визнано існування організованої зло-
чинності в Україні і необхідність боротьби з нею.

У системі нормативно-правових актів, спря-
мованих на протидію організованій злочинності і 
корупції, важливе місце займають норми Кримі-
нального і Кримінального процесуального кодексів, 
які визначають не лише ступінь відповідальності за 
діяльність, що пов’язується із організованою зло-
чинністю і корупцією, а і порядок основних проце-
суальних дій у процесі притягнення винних осіб до 
такої відповідальності.

 У контексті дослідження слід також виділити 
Закон України «Про оперативно-розшукову діяль-
ність» від 18 лютого 1992 р., який визначив коло 
субʼєктів, яким надано право проводити опера-
тивно-розшукову діяльність [5]. У подальшому був 
прийнятий Закон України від 18 січня   2001 р. «Про 
внесення змін до Закону України «Про оперативно-
розшукову діяльність», спрямований на подальше 
вдосконалення правового регулювання оперативно-
розшукової діяльності і перш за все на посилення 
захисту прав людини в цій специфічній галузі пра-
вової сфери [6]. Зазначений Закон дав  змогу більш 
чітко визначити коло субʼєктів, яким було надано 
право проводити оперативно-розшукову діяльність. 
Відповідно до нової редакції ст. 5 Закону «Про опе-
ративно-розшукову діяльність» було визначено, що 
оперативно-розшукова діяльність здійснюється опе-
ративними підрозділами органів внутрішніх справ – 
кримінальною, транспортною та спеціальною мілі-
цією, спеціальними підрозділами по боротьбі з 
організованою злочинністю для забезпечення без-
пеки працівників суду, правоохоронних органів і 
учасників кримінального судочинства.

Слід зауважити, що ключове місце в системі орга-
нізаційно-правових засад боротьби з організованою 
злочинністю посідає інституційний складник, що 
визначає сукупність органів та установ, діяльність 

яких безпосередньо спрямована на протидію орга-
нізованій злочинності. До структури таких органів 
увійшли органи міліції, статус яких було визначено 
Законом України «Про міліцію» [7] і, зокрема, спе-
ціальні підрозділи по боротьбі з організованою зло-
чинністю органів внутрішніх справ України. Після 
проголошення незалежності в 1991 р. у системі 
МВС було створено міжрегіональне Управління 
боротьби з організованою злочинністю.

У незалежній Україні реорганізоване Головне 
управління боротьби з організованою злочинністю 
МВС України (далі – ГУБОЗ МВС України) стало 
тим органом, який покликаний протидіяти органі-
зованій злочинності. Пріоритетними напрямами 
діяльності новоствореної служби стали: розкриття 
злочинів у кредитно-фінансовій і банківській систе-
мах, боротьба з незаконним обігом валютних ресур-
сів, з корупцією і хабарництвом, виявлення злочинів 
у сфері приватизації, ліквідація бандитських і реке-
тирських формувань, боротьба з міжнародною та 
міжрегіональною злочинністю.

У перші роки існування нормативно-правова 
діяльність служби постійно нарощувалася. Так, на 
виконання Закону України від 24 лютого 1994 року 
«Про внесення змін і доповнень до Закону Укра-
їни «Про організаційно-правові основи боротьби з 
організованою злочинністю» були внесені зміни в 
структуру і штати ГУБОЗу [8]. За рахунок наявної 
чисельності цієї служби міліції створюються само-
стійні аналогічні підрозділи в апаратах МВС Рес-
публіки Крим, ГУВС м. Києва і Київської області, 
УВС областей та м. Севастополя, УВСТ (ВВСТ), а 
також слідчі підрозділи з розслідування злочинів, 
скоєних ОЗУ, у складі слідчих управлінь (відділів), 
відділів (відділень) кадрів та оперативного при-
криття підрозділів боротьби з організованою зло-
чинністю у складі кадрових апаратів зазначених 
територіальних ОВС [9, с. 58]. 

У переліку нормативно-правових актів за вка-
заним напрямом оперативно-службової діяльності 
підрозділів ГУБОЗу особливого значення на той 
історичний період мав Указ Президента України 
від 21 червня 1994 року «Про невідкладні заходи 
посилення боротьби зі злочинністю», в якому було 
передбачено цілу низку положень, спрямованих на  
посилення боротьби з бандитизмом, корупцією, зне-
шкодження озброєних злочинних формувань з між-
регіональними та міжнародними зв’язками. В Указі 
було визначено необхідність прийнятття у якомога 
стислі строки законів про запобіжне затримання 
особи, боротьбу з корупцією, відповідальність за 
легалізацію злочинних доходів, профілактику зло-
чинів та заходи щодо посилення боротьби з неза-
конним обігом наркотичних засобів [10]. 
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У зв’язку з цим Верховна Рада протягом кількох 
наступних років ухвалила низку відповідних зако-
нів України, серед яких: «Про попереджувальне 
затримання особи», «Про запобігання та протидію 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, або фінансуванню тероризму», 
«Про заходи протидії незаконному обігу наркотич-
них засобів, психотропних речовин і прекурсорів та 
зловживання ними». 

Безперечно, важливим кроком на шляху форму-
вання нормативно-правового забезпечення діяль-
ності підрозділів ГУБОЗу МВС України стало ухва-
лення Верховною Радою 5 жовтня 1995 року Закону 
України «Про боротьбу з корупцією», який визначив 
правові та організаційні засади запобігання коруп-
ції, виявлення та припинення її проявів, поновлення 
законних прав та інтересів фізичних і юридичних 
осіб, усунення наслідків корупційних діянь [11].

Водночас антикорупційне законодавство не зво-
дилося лише до цього Закону, тому що питання про 
кримінальну, дисциплінарну, цивільно-правову та 
інші види відповідальності за скоєння корупцій-
них правопорушень вирішувалися згідно з нор-
мами інших законодавчих актів (Кримінального 
кодексу України; Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення; Цивільного кодексу Укра-
їни; Податкового кодексу України; Митного кодексу 
України тощо). Таким чином, прийняттям усього 
комплексу вищезазначених нормативно-правових 
актів було сформовано правове поле діяльності 
служби боротьби з організованою злочинністю  і 
вона почала діяти як цілісний структурний підроз-
діл системи МВС України.

У подальшому, вже у 2000-х роках ХХІ ст., зазна-
чені закони були суттєво удосконалені та прийняті 
в новій редакції. Ці законодавчі акти суттєво поси-
лили ефективність діяльності підрозділів боротьби 
з організованою злочинністю за основними напря-
мами їх оперативно-службової діяльності.

Наприкінці 90-х рр. ХХ ст. нормативно-пра-
вова база за цим напрямом була доповнена Ука-
зом Президента України від 5 серпня 1996 року 
№ 628/96 «Про додаткові заходи щодо забез-
печення законності та правопорядку в Укра-
їні» [12], відповідно до вимог якого Кабінетом 
Міністрів України було розроблено Комплексну 
цільову програму боротьби зі злочинністю на 
1996–2006 роки. Зазначена програма була затвер-
джена Указом Президента України від 17 вересня 
1996 року [13]. 

Крім того, 10 квітня 1997 року Указом Президента 
України № 319/97 затверджується Національна про-
грама боротьби з корупцією, якою передбачалося 
вжиття низки профілактичних, організаційно-пра-

вових та інших заходів протидії цьому суспільно 
небезпечному явищу [14].

Для повноти характеристики комплексу норма-
тивно-правових актів, які забезпечували діяльність 
служби боротьби з організованою злочинністю 
протягом усього історичного періоду її існування, 
необхідно також звернути увагу на Указ Президента 
України від 6 лютого 2003 року № 84/2003 «Про 
невідкладні додаткові заходи щодо посилення 
боротьби з організованою злочинністю і корупцією» 
[15]. Його видання було зумовлено необхідністю 
забезпечення посилення боротьби з організованою 
злочинністю і корупцією, які продовжували завда-
вати значної шкоди справі забезпечення захисту прав 
і свобод громадян, гальмували розвиток економіки 
та становлення ринкових відносин, підривали між-
народний авторитет України, а також усуненням 
серйозних недоліків у діяльності правоохоронних та 
інших органів, приведення її у відповідність із вимо-
гами європейських стандартів. До цього переліку 
необхідно додати Постанову Верховної Ради Укра-
їни від 03.11.2005 № 3070-IV «Про стан боротьби з 
організованою злочинністю у 2004–2005 роках» [16], 
а також Указ Президента України від 18 листопада 
2005 року № 1615 «Про першочергові заходи щодо 
детінізації економіки та протидії корупції» [17].

Надалі діяльність спецпідрозділів міліції по 
боротьбі з організованою злочинністю було орга-
нізовано на виконання вимог Закону України «Про 
засади запобігання і протидії корупції» [18], Дер-
жавної програми щодо запобігання і протидії 
корупції на 2011–2015 роки, затвердженої постано-
вою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 
2011 р. [19], відповідно до положень Національної 
антикорупційної стратегії на 2011–2015 роки [20].  
На виконання вимог зазначених нормативно-пра-
вових актів було видано відомчі нормативні акти, 
зокрема Програму антикорупційних заходів у сис-
темі МВС та План заходів з виконання Державної 
програми щодо запобігання і протидії корупції.

Характеризуючи міжнародний складник норма-
тивно-правової бази діяльності підрозділів ГУБОЗу 
МВС України, необхідно зазначити, що в зазначений 
історичний період основну увагу було приділено 
удосконаленню національного законодавства відпо-
відно до міжнародно-правових норм. Підтверджен-
ням цього є те, що в січні 1999 р. Україна у складі 
21 держави-члена Ради Європи підписала Конвен-
цію з кримінального права у сфері боротьби з коруп-
цією. Україною також було підписано Цивільну 
концепцію про боротьбу з корупцією. Необхідно 
зазначити, що підписання Україною Цивільної кон-
цепції про боротьбу з корупцією, Конвенцій ООН, 
зокрема Конвенції ООН проти транснаціональної 
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організованої злочинності та Конвенції ООН проти 
корупції, яку Україна ратифікувала 18 жовтня 2006 р., 
дало змогу суттєвим чином поліпшити роботу з при-
ведення національного антикорупційного законо-
давства у відповідність з нормами міжнародного 
права у частині, що стосується питань протидії орга-
нізованій злочинності і корупції [21, с. 220–221].

Наступним кроком українських законодавців у 
цьому напрямі стало ухвалення у квітні 2013 р. Вер-
ховною Радою України Закону «Про приєднання 
України до Протоколу проти незаконного виго-
товлення та обігу вогнепальної зброї, її складових 
частин і компонентів, а також боєприпасів до неї, 
який доповнює Конвенцію Організації Обʼєднаних 
Націй проти транснаціональної організованої зло-
чинності» [22]. Приєднання до протоколу дало  
змогу суттєво удосконалити діяльність щодо налаго-
дження та розвитку міжнародного співробітництва 
МВС України з питань боротьби з транснаціональ-
ною організованою злочинністю.

Висновки. Підсумовуючи, слід відзначити, 
що діяльність спецпідрозділів міліції України по 
боротьбі з організованою злочинністю протягом 
усього історичного періоду їх існування регулюва-
лася широким масивом різних за характером, юри-
дичною природою і формою нормативно-правових 
актів, без яких неможливо було виконувати постав-
лені завдання. Правотворча робота за цим напрямом 
потребувала системного підходу, що зумовлено не 
тільки характером і тенденціями розвитку таких 
суспільно небезпечних явищ як організована зло-
чинність і корупція, але й принципами і традиціями 
національної правової системи.

Проте аналіз практики діяльності правоохорон-
них органів у цьому напрямі дає  змогу стверджувати, 

що, незважаючи на ті зусилля, які докладали органи 
державної влади і управління як на національному, 
так і міжнародному рівнях, організована злочинність 
і корупція в Україні поступово набула ознак систем-
ного явища через ураження життєво важливих інсти-
тутів суспільства та перетворилася на функціонально 
важливий спосіб існування цих інститутів, станов-
лячи значну загрозу демократії, реалізації принципу 
верховенства права, соціальному прогресу, націо-
нальній безпеці, розвитку громадянського суспіль-
ства, стала однією з проблем, які і в сучасних умовах 
потребують невідкладного вирішення.

У сучасних умовах, коли в системі Національ-
ної поліції України формується новий підрозділ 
по боротьбі з організованою злочинністю, функ-
цію якого до ліквідації у 2015 році виконувало 
ГУБОЗ, важливого значення має системна робота 
щодо формування та розвитку нормативно-пра-
вового забезпечення його діяльності. Така пра-
вотворча робота має здійснюватися одночасно із 
внесенням змін до чинних нормативно-правових 
актів, що регламентують як порядок проведення 
оперативно-розшукової діяльності і досудового 
слідства, так і основні засади функціонування 
державних органів, які беруть участь у боротьбі з 
організованою злочинністю і корупцією. Це дасть  
змогу не тільки чітко визначити коло правоохо-
ронних та інших державних органів, які ведуть 
боротьбу з організованою злочинністю, їхні права 
та обовʼязки, а й уникнути зайвого дублювання та 
паралелізму в їхній роботі. Крім того, у цій роботі 
необхідно вивчати та впроваджувати в систему 
національного законодавства міжнародні та євро-
пейські стандарти правоохоронної діяльності з 
обов’язковим урахуванням українських реалій.
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ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОй 
БАЗЫ ПОдРАЗдЕлЕНИй МВд УКРАИНЫ ПО БОРьБЕ С ОРгАНИЗОВАННОй 
ПРЕСТУПНОСТьЮ И КОРРУПцИЕй

В статье с применением историко-правового подхода проанализирована эволюция формирования и 
развития нормативно-правовой базы, направленной на организацию деятельности подразделений по 
борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Украины в течение исторического пери-
ода их существования (1991–2015 гг). Анализ формирования нормативно-правовой базы в сфере про-
тиводействия организованной преступности и коррупции осуществлен на основе классификации ее на 
две основные составляющие – национальную и международную.

Ключевые слова: нормативно-правовая база, организованная преступность, коррупция, правоохра-
нительные органы, подразделения по борьбе с организованной преступностью, МВД Украины.

hISTOrICal aNd lEgal BaSES fOr fOrmaTION Of NOrmaTIVE lEgal BaSIS  
Of dIVISIONS Of ThE mIa Of uKraINE TO COmBaT OrgaNIZEd CrImE aNd COrrupTION

The article analyzes the evolution of the formation and development of a legal and regulatory framework 
aimed at organizing the activities of units for combating organized crime and corruption of the Ministry of 
Internal Affairs of Ukraine during the historical period of their existence (1991–2015). The analysis of the 
formation of the regulatory framework in the area of counteraction to organized crime and corruption was 
carried out on the basis of its classification into two main components – national and international.

Key words: normative-legal base, organized crime, corruption, law enforcement bodies, units for combat-
ing organized crime, Ministry of Internal Affairs of Ukraine.
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МЕдІАцІЯ В ПРОцЕСІ ВИРІШЕННЯ (ВРЕгУлЮВАННЯ) 
КОНСТИТУцІйНИх КОНФлІКТІВ

Стаття присвячена комплексному аналізу проблеми рецепції інституту медіації як аль-
тернативного способу вирішення (врегулювання) конституційних конфліктів. У процесі 
дослідження проаналізовано досвід процесу рецепції інституту медіації в зарубіжних кра-
їнах, вітчизняна практика функціонування медіації, нормативна основа функціонування та 
перспективи застосування медіації для вирішення (врегулювання) публічно-правових, а саме 
конституційних конфліктів.

Ключові слова: конституційний конфлікт, медіація, медіатор, посередник, примирення, 
конституційний спір, конституційний делікт, конституційна криза, публічно-правовий спір, 
рецепція.

Постановка проблеми. Становлення України 
як суверенної і незалежної держави відбувається 
в умовах конституційно-правової модернізації, 
яка останнім часом доволі часто супроводжу-
ється конституційними конфліктами, що позна-
чається на здійсненні реформування та ефектив-
ності функціонування конституційного механізму 
публічної влади. Саме тому натепер одним із 
завдань науки конституційного права є пошук 
системи ефективних та дієвих засобів і способів 
вирішення конституційно-правових конфліктів. 
За роки незалежності Україна пережила велику 
кількість конституційних криз і дві революції 
(«Помаранчева революція», «Революція Гід-
ності»), а тому варто зважати на досвід та техно-
логії вирішення подібних конфліктів, вироблених 
практикою зарубіжних країн.

Одним із альтернативних способів вирішення 
(врегулювання) конституційних конфліктів є 
інститут медіації, рецепція якого у вітчизняний 
політико-правовий простір сприятиме налаго-
дженню соціального діалогу між публічною вла-
дою та громадським суспільством.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню проблем медіації як альтерна-
тивного способу вирішення правових конфлік-
тів присвячені праці практиків, громадських 

діячів та вчених Т.М. Барабаш, В.М. Баранової, 
О.М. Бобрової, Є.О. Борисової, С.В. Васильчака, 
Р.Я. Демків, Г.І. Єрьоменко, В.В. Землянської, 
Н.М. Крестовської, О.А. Манухіної, Т.О. Подко-
венко, М.Я. Поліщука, Ю.Д. Притики, Л.Д. Рома-
надзе, В.Б. Ткаченка, Н.В. Федоренко, В.І. Цимба-
люка, І.Г. Ясиновського та ін. Серед зарубіжних 
учених, що займаються дослідженням інституту 
медіації, можна назвати таких, як: Дж. Беркович, 
Х. Бесемер, Дж. Рубін, С. Чоудрі, Т. Седеліус, 
Дж. Хайнес та ін. Проблеми конституційної кон-
фліктології досліджувались такими вченими, як 
А.А. Єзеров, А.В. Нікітіна, Т.М. Пряхіна та ін. 

Постановка завдання. Сучасний стан рефор-
маційних процесів в Україні загалом та консти-
туційно-правової модернізації зокрема харак-
теризується підвищеною конфліктністю, а тому 
проблема визначення, класифікації конституцій-
них конфліктів та дослідження способів їх вирі-
шення (врегулювання) є надзвичайно актуальною 
на сучасному етапі державотворення. Одним з 
альтернативних способів вирішення (врегулю-
вання) конституційних конфліктів є застосування 
інституту медіації, хоча в юридичній літературі 
досліджень, присвячених саме цій проблематиці, 
майже не проводилось. Саме тому основною 
метою цієї статті є здійснення комплексного ана-
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лізу проблеми рецепції інституту медіації як аль-
тернативного способу вирішення (врегулювання) 
конституційних конфліктів з урахуванням досвіду 
зарубіжних країн. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поряд з «агресивними» методами вирішення кон-
фліктних ситуацій є способи, що дають змогу їх 
«м’яко» вирішувати. Наприклад, розповсюдже-
ними «м’якими» способами врегулювання кон-
фліктів у «developing countries»  вважається комп-
роміс, консенсус, переговори, діалог, дебати та 
більш новітній метод – медіація [1, c. 108].

Медіація (від лат. mediare, англ. mediation – посе-
редництво) – процедура примирення, що засто-
совується для взаємовигідного (консенсусного) 
вирішення конфлікту за сприяння третьої ней-
тральної (незацікавленої) сторони (медіатора).

У сучасному розумінні медіація з’явилася  у 
США на початку 1970-х років для вирішення тру-
дових, сімейних, господарських спорів. Рецепція 
інституту медіації в Європі відбувається напри-
кінці ХХ – початку ХХІ століття. Нині в більшості 
країн Європейського Союзу відбулась рецепція 
інституту медіації (Румунія, Литва, ФРН, Австрія, 
Бельгія, Норвегія, Польща, Фінляндія, Португалія 
та ін.), який активно використовується як спосіб 
альтернативного вирішення спорів у різних сферах 
життєдіяльності (трудових, сімейних, господар-
ських, кримінальних, адміністративних) і отримав 
нормативне закріплення у національному законо-
давстві зазначених країн у спеціальному законі та 
інших нормативно-правових актах з урахуванням 
рекомендацій та принципів Ради Європи. 

Загалом, світова практика альтернативного 
вирішення правових конфліктів використовує 
такі основні способи: арбітраж (arbitration) – спо-
сіб вирішення спору за допомогою незалежної, 
нейтральної особи – арбітра (або групи арбітрів), 
що вповноважений винести обов’язкове для сто-
рін рішення; медіація (mediation), що передбачає 
врегулювання правового конфлікту за допомогою 
незалежного, нейтрального посередника, який 
сприяє сторонам у досягненні угоди; переговори 
(negotiation) – спосіб врегулювання правового 
спору безпосередньо сторонами без будь-яких 
посередників. Елементи цих трьох «чистих» спо-
собів входять складовою частиною до багатьох 
інших процедур, які також застосовуються в краї-
нах Європи, як-от: «мед-арб» (med-arb), «міні-суд» 
(mini-trial), незалежна експертиза щодо встанов-
лення фактичних обставин справи (neutral expert 
factfinding), приватна судова система (private court 
system) тощо [2, c. 159]. 

У вітчизняній юридичній літературі дедалі 
більша увага приділяється дискусіям про необхід-
ність запровадження медіації як альтернативного 
способу вирішення правових спорів у різних сфе-
рах життєдіяльності суспільства, а саме у сімейних 
спорах [2; 3], трудових спорах [4; 5], господарських 
спорах [6], спорах про захист прав інтелектуальної 
власності [7], нотаріальній діяльності [8], кримі-
нальному процесі [9], цивільному процесі [10], 
адміністративному судочинстві [11; 12].

Медіацію використовують здебільшого для 
вирішення приватно-правових спорів [13], але 
останнім часом дедалі більшої уваги привертає 
рецепція інституту медіації як способу вирішення 
публічно-правових спорів (зокрема, регіональних, 
внутрішньодержавних, міжнародних та ін.).  

Доволі дискусійним є питання про можливість 
застосування медіації під час вирішення публічно-
правових спорів, адже вони мають свої особливості. 
Можна зустріти позицію, яка, зокрема, міститься у 
висновку Верховного Суду України у зауваженнях 
та пропозиціях до одного з проектів Закону Укра-
їни «Про медіацію» (реєстр. № 2425а-1 від 3 липня 
2013 року), де зазначається, що процедури медіа-
ції не можуть застосовуватися у сфері публічного 
владного управління, виконання своїх управлін-
ських функцій на основі законодавства суб’єктами 
владних повноважень [14]. 

Проте проаналізований зарубіжний досвід 
(США, Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Норвегії, 
Австралії) доводить, що існує позитивна практика 
застосування процедури медіації у конфліктах із 
органом публічної адміністрації, яка відбувається  
як у позасудовий, так і судовий спосіб.

Як наголошує З.В. Красіловська, «<...> техніка 
медіації є доцільною не лише у врегулюванні спо-
рів із суб’єктом владних повноважень та фізич-
ними чи юридичними особами чи між суб’єктами 
владних повноважень у судовий чи позасудовий 
спосіб, а й у врегулюванні конфліктів та прийнятті 
управлінських рішень місцевими громадами, які 
виникають з приводу перейменування вулиць, 
міст, сіл, селищ, повалення чи встановлення 
пам’ятників, євроінтеграції чи проросійськості, 
об’єднання територіальних громад та адаптації 
у них вимушених переселенців, проблем забез-
печення учасників АТО земельними ділянками та 
багато інших питань, які є актуальними в умовах 
сьогодення» [15, c. 168].

Зарубіжні дослідники наголошують, що меді-
ація як метод врегулювання конфліктів може 
застосовуватись, зокрема, і в процесі вирішення 
політичних конфліктів [16] та врегулюванні міжна-
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родних конфліктів [17, 18]. Вітчизняні дослідники 
також наголошують на можливості застосування 
медіації у врегулюванні парламентських конфлік-
тів [1], муніципальних конфліктів [19, с. 174–175], 
міжнародних конфліктів [20] тощо. 

Конструктивне вирішення (врегулювання) кон-
ституційних конфліктів за допомогою медіацій-
них технологій у сучасному світі може стати запо-
рукою сталого розвитку демократичної держави. 
Проте варто зазначити, що не всі конституційні 
конфлікти можна врегулювати за допомогою меді-
ації, а тому, насамперед, необхідно зупинитись на 
визначенні поняття та їх класифікації. 

В юридичній літературі не існує єдності думок 
щодо визначення поняття конституційного кон-
флікту як правової категорії. Так, А.А. Єзеров 
пропонує розглядати конституційний конфлікт 
як вид юридичного конфлікту, що являє проти-
стояння у політико-правовій взаємодії суб’єктів 
конституційних відносин, яке відображається в 
інституційно норматизованих взаємоспрямова-
них діях цих суб’єктів щодо визнання, задово-
лення, захисту своїх інтересів, потреб, цілей, що 
являють собою цінність з точки зору їх соціальної 
значущості [21, c. 72].

А.В. Нікітіна визначає конституційний кон-
флікт як зіткнення (протистояння, протиборство) 
суб’єктів конституційних відносин, що має кон-
ституційне значення з приводу конституційних 
(основних) прав і свобод особистості, публічної 
(зокрема, державної) влади, повноважень органів 
державної влади чи органів місцевого самовря-
дування, території публічного утворення, інших 
об’єктів конституційних відносин, що являють 
загрозу основоположним конституційним цін-
ностям, нормам та принципам (чи порушують 
їх) та опосередковане нормами конституційного 
права [22, c. 142]. Т.М. Пряхіна розглядає консти-
туційний конфлікт як форму взаємодії суб’єктів 
державно-правових відносин, що мають правову 
природу, зумовлену необхідністю розв’язання 
розбіжностей з питань визнання, реалізації та 
захисту їх конституційних інтересів [23, c. 43].

Доволі влучно зазначає А.А. Єзеров що «<...> 
головною відмінністю конфліктів є те, що вони не 
обов’язково пов’язані зі спором про право. Вони 
можуть також виступати у вигляді суперечностей 
з приводу формування права, з приводу застосу-
вання, порушення та скасування конституційно-
правових норм» [24, c. 128].

Узагальнюючи викладені позиції вчених та 
враховуючи семантику слова «конфлікт» (лат. 
conflictus – зіткнення, розбіжності) – зіткнення 

протилежних інтересів, поглядів, прагнень; сер-
йозні розбіжності, спір [25, c. 432], пропонуємо 
конституційний конфлікт визначити як процес 
суперечливої взаємодії, що спричиняє розбіжності 
між суб’єктами конституційно-правових відносин 
з приводу здійснення публічної влади, стратегії 
конституційно-правового розвитку та державного 
будівництва, вдосконалення механізму забезпе-
чення та розвитку конституційного ладу, ство-
рення, зміни, застосування чи розуміння консти-
туційно-правових норм тощо, що призводить до 
зіткнення протилежних інтересів і поглядів.

Дослідниками неодноразово робились спроби 
класифікацій конституційних конфліктів. 
А.А. Єзеров  виділяє простий та особливі кон-
ституційні конфлікти (конституційний делікт, 
конституційний спір, конституційну кризу) 
[21, c. 68, 100]. Т.М. Пряхіна пропонує поділяти 
конституційні конфлікти на конституційні фор-
маційні конфлікти, конституційні спори, делікти, 
кризи [23, c. 44]. 

А.В. Нікітіна наполягає на виокремленні двох 
основних типів конституційних конфліктів – юри-
дичних (правових) та політичних. При цьому 
конституційні конфлікти юридичного типу вона 
диференціює з точки зору форми їх зовнішнього 
виразу на: 1) конституційні конфлікти, викликані 
конституційним деліктом та 2) конституційно-
правові спори. Серед різновидів конституцій-
них конфліктів політичного типу вчена виділяє: 
1) структурні конфлікти в системі публічної влади 
(розбіжності між органами публічної влади, 
кризи в системі публічної влади) та 2) системні 
конституційні конфлікти (спроби насильницької 
зміни конституційного ладу, захоплення чи при-
власнення влади, державні перевороти, а також 
територіальні конфлікти) [26]. 

Частково погоджуючись з викладеною пози-
цією, вважаємо, що виділяти серед конституцій-
них конфліктів суто політичні не є доцільно, адже 
будь-який конституційний конфлікт, насамперед, 
пов’язаний з реалізацією суб’єктами конститу-
ційного права відповідних прав та обов’язків, 
що спричиняє настання правових наслідків, а 
отже, вони все одно мають юридично зумовле-
ний характер та негативні конституційно-правові 
наслідки.  Політичні ж конфлікти, наприклад, 
у сфері внутрішньопартійної боротьби, розро-
блення та прийняття політичної платформи, реа-
лізації політичної стратегії та ін. до конституцій-
них конфліктів віднести не можна, адже зазначені 
відносини не мають суттєвого впливу на консти-
туційно-правові відносини. Проте в перспективі, 
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коли конфлікт вийде за межі політичного і його 
ескалація посягатиме на розвиток державно-
владних інститутів, конституційний лад, держав-
ний суверенітет та інші конституційні цінності 
він набуватиме ознак конституційного конфлікту 
політико-правового типу.

Виходячи з того, що основною метою цієї 
статті є проблема застосування медіації в про-
цесі вирішення (врегулювання) конституційних 
конфліктів, варто запропонувати їх поділ на два 
типи: 1) правові (юридичні) та 2) політико-пра-
вові. При цьому правові (юридичні) конститу-
ційні конфлікти виникають у процесі вчинення 
конституційних правопорушень (деліктів) та 
конституційних спорів (нормативних, компе-
тенційних та ін.) і вирішуватись вони мають із 
використанням юридичних засобів і процедур, 
зокрема у судовому порядку. 

Політико-правові конституційні конфлікти 
виникають внаслідок виникнення розбіжнос-
тей між суб’єктами публічно-владних відносин 
у процесі реалізації ними повноважень у межах 
компетенції (наприклад, у процесі формування 
коаліції депутатських фракцій, кадрового форму-
вання уряду, законодавчому процесі, виробленні 
та прийняття спільних рішень органами виконав-
чої влади та ін.). Вони можуть виникати у формі 
конституційних суперечностей, конституційної 
конфронтації та конституційної кризи. Причи-
нами їх виникнення, насамперед, є конституційні 
колізії, дефекти, прогалини тощо. 

Вважаємо доцільним зазначити, що медіація 
може застосовуватись не до будь-якого консти-
туційного конфлікту. Наприклад, компетенційні 
спори, конституційні правопорушення (делікти), 
нормативні спори (конституційні скарги, тлу-
мачення, перевірка конституційності норма-
тивно-правового акта) та ін. варто вирішувати 
лише через спеціально уповноважені органи, 
якими є Конституційний Суд України та адмі-
ністративні суди. Натомість у разі виникнення 
конституційних конфліктів у процесі виконання 
суб’єктами конституційних правовідносин дис-
креційних повноважень, у разі підвищення соці-
альної напруги між громадянським суспільством 
та публічною владою, у разі політичного проти-
стояння в парламенті та ін. варто застосовувати 
медіаційні технології для досягнення консенсусу 
та вироблення оптимальної моделі урівноваження 
публічно-владних інтересів.       

Сучасний стан конституційного реформування 
та модернізація Конституції України супрово-
джується конфліктністю в процесі взаємодії між 

суб’єктами конституційно-правових відносин, що 
може призвести до деформації системи стриму-
вань і противаг. Звісно, в процесі трансформації 
форми державного правління з президентсько-
парламентської на парламентсько-президентську 
підвищується ймовірність виникнення консти-
туційного протистояння. Тому в сучасних умо-
вах державотворення в Україні першочерговим 
завданням є гармонізація конституційно-право-
вих відносин та запобігання виникненню консти-
туційних конфліктів.  

В аналітичному звіті, розробленому С. Чоу-
дрі, Т. Седеліус, Ю. Кириченко, автори виділяють 
чотири принципові виклики для демократичного 
конституційного врядування та конституційної 
стабільності в Україні: 1) повторюваний інсти-
туційний конфлікт між Президентом, Прем’єр-
міністром та парламентом, який заганяє в тупик 
усю політичну систему та унеможливлює ефек-
тивний парламентаризм; 2) президентство, яке 
тяжіє до автократичних тенденцій; 3) фрагмен-
тарна та слабка партійна система, що підриває 
спроможність узгодженої роботи парламенту та 
4) низька конституційна культура та слабкий Кон-
ституційний Суд, що проявляється через нерегу-
лярні, політично мотивовані, односторонні зміни 
Конституції [27]. 

Рецепція інституту медіації є інноваційним 
способом альтернативного вирішення (урегулю-
вання) конституційних конфліктів (переважно 
політико-правового типу), здійснення конструк-
тивного діалогу між суб’єктами конституційних 
відносин, досягнення консенсусу та взаємоприй-
нятного (взаємоузгодженого) рішення.

Класична модель медіації ґрунтується на 
принципах добровільності, активності, нейтраль-
ності (незалежності), конфіденційності, відпо-
відальності тощо. Проте, оскільки конституцій-
ний конфлікт є специфічним видом юридичного 
конфлікту, то дотриматись усталених принци-
пів досить складно, а в деяких випадках взагалі 
неможливо, тому її застосування в деяких випад-
ках може мати квазімедіативний характер мирного 
урегулювання зазначених категорій конфліктів з 
огляду на неможливість дотримання традиційних 
принципів. 

Наприклад, принцип конфіденційності полягає 
в тому, що сторони не мають права розголошувати 
інформацію, яка стала їм відома у процесі меді-
ації. Дотриматись зазначеного принципу в про-
цесі вирішення конституційного конфлікту майже 
неможливо з огляду на широке коло учасників 
процесу та те, що сторонами конфлікту (чи при-
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наймні однією зі сторін) є орган публічної влади, 
а оскільки влада в демократичній державі нале-
жить народу, то громадськість має право знати 
про перебіг конфлікту і засоби, що вживають для 
його вирішення. 

Принцип нейтральності також досить складно 
реалізувати, адже конституційний конфлікт завжди 
пов’язаний з політикою, а тому доволі складно зна-
йти політично нейтрального медіатора. 

Проте зазначене свідчить про специфіку засто-
сування медіації в процесі вирішення конститу-
ційно-правових конфліктів, а не про неможливість 
її застосування. До того ж у процесі рецепції запо-
зичена з країни-донора ідея (концепція, доктрина, 
інститут тощо) в процесі сприйняття країною-
реципієнтом може набувати специфічних форм, 
ознак та якісно оновленої інтерпретації. Цьому 
сприяє низка соціальних, економічних, політич-
них, організаційних, культурних та інших факто-
рів. Тому процедура медіації в процесі вирішення 
конституційно-правових конфліктів, враховуючи 
специфіку, має додатково ґрунтуватись на прин-
ципах консенсусу та компромісу в процесі виро-
блення колегіального рішення. 

Консенсус є принципом колегіальної взаємо-
дії в процесі вироблення узгодженого рішення на 
налагодження соціальної взаємодії, співробітни-
цтва між учасниками конституційного конфлікту. 

Налагодження консенсусного діалогу в про-
цесі медіації між владними інститутами та гро-
мадянським суспільством необхідно сприймати 
як альтернативний спосіб вирішення конститу-
ційно-правових спорів із залученням як медіато-
рів (посередників) громадські організації, полі-
тичні партії, незалежних експертів, вчених тощо. 
Наприклад, у сфері вирішення конституційних 
конфліктів у парламенті Х. Бесемер пропонує 
застосовувати медіаційні тренінги для голів комі-
тетів (конструктивні слухання замість словесних 
баталій) [28, c. 61]. Звісно, що вироблене в про-
цесі медіаційної процедури оптимальне вирі-
шення проблеми з урахуванням балансу інтер-
есів та прийнятного для кожної зі сторін спору 
варіанту. Медіаційна угода може мати належне 
юридичне оформлення й обов’язковий характер 
для учасників конституційного конфлікту, але 
на практиці її досить складно реалізувати без 
належної нормативно-правової регламентації 
зазначеної процедури. 

Принцип компромісу сприяє вирішенню 
(урегулюванню) конституційного конфлікту 
спільними зусиллями сторін (зокрема, третьої 
сторони  медіатора) і полягає у виробленні вза-

ємоузгодженого раціонального рішення на під-
ставі взаємних поступок. 

Варто зазначити, що інститут медіації органічно 
вбудовуватиметься в модель управління «good 
governance» («належне урядування») [29] через 
взаємодію громадських, державних, самоврядних 
інститутів та таких його рис, як: відповідність 
принципу верховенства права, прозорість, орієнта-
ція на консенсус, рівність та врахування інтересів, 
відповідальність, ефективність і результативність. 

Побудова сучасної демократичної держави 
супроводжується зміною парадигми конституціо-
налізму в світовій практиці, зокрема, на сучасну 
теорію «демократичного конституціоналізму», що 
заснована на ідеї максимально можливого забез-
печення залучення громадян до обговорення, про-
позицій та прийняття рішень із найважливіших 
конституційних змін. 

Концепція демократичного конституціона-
лізму передбачає формування демократичної 
політики в радикальному її сенсі як правління 
народу, що поширюється на всі питання, зокрема 
й створення та зміну основних законів. Ця теорія 
обґрунтовує необхідність відкритості конститу-
ційних процесів для участі громадян та, визнаючи 
використання форм представницької демокра-
тії недостатнім, надає пріоритет безпосередній 
участі громадян [30]. Зокрема, в процесі сприяння 
розвитку демократичного конституціоналізму 
варто використовувати інститут медіації для вирі-
шення конституційних конфліктів. 

Попри визнання необхідності та важливості 
рецепції інституту медіації в практику вирішення 
конституційних конфліктів, слід мати на увазі 
і низку загроз, що може спричинити бездумне, 
невиважене запозичення та впровадження зару-
біжного інституту. 

Так, однією із проблем є власне особа медіа-
тора, адже в процесі вирішення конституційних 
конфліктів класична модель професійного меді-
атора не завжди може бути застосована або він 
мусить мати додаткові компетентності, щоб мати 
можливість брати участь у вирішенні (врегулю-
ванні) подібних конфліктів, наприклад, додатково 
мати спеціальні знання з конституційного права, 
політології, соціології та ін. Як медіатор під час 
вирішення (врегулювання) конституційних кон-
фліктів у формі конституційних криз (між гіл-
ками влади чи між державною владою та муні-
ципальною) можуть бути використані не окремі 
медіатори, а медіаційні групи, що включатимуть 
фахівців з різних спеціальностей, зокрема автори-
тетних громадських діячів. 



23

Конституційне право; муніципальне право

Зарубіжні дослідники Дж. Беркович та Дж. 
Рубін наголошують, що як медіатор можуть висту-
пати міжнародні діячі, релігійні особистості, ака-
демічні вчені, представники уряду, транснаціо-
нальні організації, міжнародні організації чи інші 
особи, органи чи організації залежно від харак-
теру суперечки [31]. 

Варто зазначити, що в процесі вирішення (вре-
гулювання) конституційних конфліктів залучення 
міжнародних організацій чи діячів є недоцільним, 
адже це може спричинити активне їх втручання у 
внутрішньополітичні відносини і стати загрозою 
національному суверенітету.

Важливою проблемою на шляху рецепції 
інституту медіації є добровільність і сумлінність 
виконання медіаційної угоди, для цього необхід-
ним є високий рівень конституційної правосві-
домості учасників конституційного конфлікту та 
готовність до компромісу. 

Натепер ще тільки розпочинається норма-
тивне врегулювання та процес інституціоналі-
зації процедури медіації як легітимного способу 
вирішення (врегулювання) як правових спорів 
загалом, так і конституційних конфліктів зокрема. 
Парламентом України неодноразово робились 
спроби прийняти Закон України «Про медіацію» 
(проект № 8137 від 21.02.2011 р. [32], № 2425а 
від 26.06.2013 р. [33], № 2480 від 27.03.2015 р. 
[34], 3665-1 від 29.12.2015 р.[35]), проте жодна із 

цих спроб так і не увінчалась успіхом. У процесі 
рецепції інституту медіації необхідно, насамперед, 
сприяти її активній інтеграції в правову культуру 
та правосвідомість громадян. Для цього необхідно 
здійснювати поступову правороз’яснювальну 
роботу з метою усвідомлення громадянами, що 
медіація не виключає і не замінює інститути, що 
вже існують, а лише надає громадянському сус-
пільству та публічній владі додаткові можливості 
мирного вирішення (врегулювання) конфліктних 
ситуацій цивілізованими способами саморегуляції. 

Висновки. Підсумовуючи, можна констату-
вати, що вирішення (врегулювання) конституцій-
них конфліктів із застосуванням медіації є новою 
інноваційною практикою, до якої необхідно 
поступово готувати українське суспільство та роз-
робити нормативно-правову основу його функціо-
нування, адже наразі немає методики, алгоритму, 
механізму процедури медіації та спеціалістів, що 
можуть її здійснювати. Проте налагодження діа-
логу у комунікативній взаємодії між суб’єктами 
конституційних правовідносин є перспективним 
напрямом вирішення конституційних конфліктів. 
Також існує необхідність переосмислення пріо-
ритетів конституційного будівництва в напрямі  
сприяння інтенсифікації рецепції якісно оновле-
них способів мирного вирішення (врегулювання) 
конституційних конфліктів, яким зокрема, є і 
медіація. 
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МЕдИАцИЯ В ПРОцЕССЕ РЕШЕНИЯ (УРЕгУлИРОВАНИЯ)  
КОНСТИТУцИОННЫх КОНФлИКТОВ

Статья посвящена комплексному анализу проблемы рецепции института медиации как альтер-
нативного способа разрешения (урегулирования) конституционных конфликтов. В ходе исследования 
проанализирован опыт процесса рецепции института медиации в зарубежных странах, отечествен-
ная практика функционирования медиации, нормативная основа функционирования и перспективы 
применения медиации для разрешения (урегулирования) публично-правовых, а именно конституцион-
ных конфликтов.

Ключевые слова: конституционный конфликт, медиация, медиатор, посредник, примирение, кон-
ституционный спор, конституционный деликт, конституционный кризис, публично-правовой спор, 
рецепция.

mEdIaTION IN ThE prOCESS Of rESOluTION (arraNgEmENT)  
Of CONSTITuTIONal CONflICTS

The article is devoted to the implementation of a comprehensive analysis of the problem of reception of the 
institution of mediation as an alternative way of resolving (settling) constitutional conflicts. In the process of 
the study, the experience of the reception process of the mediation institute in foreign countries, the domestic 
practice of mediation functioning, the normative basis of functioning and the prospects for applying mediation 
for resolving (settling) public legal, namely, constitutional conflicts are analyzed.

Key words: constitutional conflict, mediation, mediator, reconciliation, constitutional dispute, constitu-
tional delict, constitutional crisis, public-law dispute, reception.
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ПРОБлЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА  
ВІл-ІНФІКОВАНИх ПАцІЄНТІВ НА МЕдИЧНУ дОПОМОгУ

У статті проаналізовано досвід реалізації права на отримання медичної допомоги  
ВІЛ-інфікованих пацієнтів. Проведено аналіз нормативно-правової бази щодо захисту від 
будь-якої дискримінації, права на соціальне забезпечення й обслуговування, медичний догляд у 
разі хвороби або інвалідності всіх без винятку категорій громадян.

Ключові слова: права людини, ВІЛ-інфекція, правовий захист.

Постановка проблеми. Загальна декларація 
прав людини 1948 р. [1] у ст. 1, 2, 7, 12, 22, 25 про-
голосила рівність усіх перед законом, захист від 
будь-якої дискримінації, довільного втручання в 
особисте життя, а також право на соціальне забез-
печення й обслуговування, медичний догляд у 
разі хвороби або інвалідності всіх без винятку.

У Конституції України [2] закріплено, що 
людина, її життя і здоров’я, недоторканність і без-
пека визнаються в Україні найвищою соціальною 
цінністю. Основним Законом гарантовано ці права 
і покладено на державу відповідальність за забез-
печення санітарно-епідемічного благополуччя кра-
їни. Зокрема, ВІЛ-інфіковані громадяни України 
користуються всіма правами і свободами, передба-
ченими Конституцією та законами України.

Виклад основного матеріалу. У ст. 1 Закону 
України «Про протидію поширенню хвороб, 
зумовлених вірусом імунодефіциту людини 
(ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які 
живуть з ВІЛ» [3] ВІЛ визначено як вірус імуно-
дефіциту людини, що зумовлює захворювання на 
ВІЛ-інфекцію; ВІЛ-інфікована особа – це особа, в 
організмі якої виявлено ВІЛ, але яка перебуває у 
стані безсимптомного носійства ВІЛ. 

Стаття 14 згаданого Закону «Рівність перед 
законом та заборона дискримінації людей, які 
живуть з ВІЛ, та осіб, які належать до груп під-
вищеного ризику щодо інфікування ВІЛ», містить 
такі положення: 

1) люди, які живуть з ВІЛ, та особи, які нале-
жать до груп підвищеного ризику щодо інфіку-
вання ВІЛ, громадяни України, іноземці та особи 
без громадянства, які постійно проживають в 
Україні, особи, які звернулися за наданням статусу 
біженця та яким надано статус біженця в Україні, 

шукачі притулку, іноземці та особи без громадян-
ства, які на законних підставах тимчасово пере-
бувають на території України, користуються всіма 
правами та свободами, передбаченими Конститу-
цією та законами України, іншими нормативно-
правовими актами України; 

2) держава гарантує надання всім людям, які 
живуть з ВІЛ, та особам, які належать до груп 
підвищеного ризику інфікування ВІЛ, рівних з 
іншими громадянами можливостей для реалізації 
їхніх прав, зокрема в частині можливості адміні-
стративного та судового захисту своїх прав; 

3) дискримінація особи на підставі наявності 
в неї ВІЛ-інфекції, а також належності людини до 
груп підвищеного ризику інфікування ВІЛ забо-
роняється. Дискримінацією вважається дія або 
бездіяльність, що у прямий чи непрямий спосіб 
створює обмеження, позбавляє належних прав 
особу або принижує її людську гідність на під-
ставі однієї чи кількох ознак, пов’язаних з фак-
тичною чи можливою наявністю в неї ВІЛ, або 
дає підстави віднести особу до груп підвищеного 
ризику інфікування ВІЛ. 

Міжнародно-правовим стандартом у сфері 
прав пацієнтів є Європейська хартія прав паці-
єнтів [4] від 15 листопада 2002 p., яка закріплює 
чотирнадцять прав пацієнта, серед яких визна-
чено такі: 

1) на профілактичні заходи, тобто право на від-
повідні послуги з метою попередити захворювання; 

2) на доступність, тобто право на доступність 
медичних послуг, що необхідні пацієнту за станом 
здоров’я. Медичні служби мають гарантувати рівний 
доступ для всіх без дискримінації за ознаками наяв-
ності фінансових ресурсів, місця проживання, виду 
захворювання чи часу звернення за допомогою; 
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3) на інформацію, тобто право на отримання 
будь-якої інформації про свій стан здоров’я, про 
медичні послуги і способи отримання цих послуг, 
а також про можливості, що виникають у резуль-
таті наукових досліджень і технічного прогресу; 

4) на згоду, тобто право на отримання будь-якої 
інформації, яка дасть  змогу йому активно брати 
участь у прийнятті рішень щодо свого здоров’я; 
ця інформація є обов’язковою попередньою умо-
вою проведення будь-якої процедури і лікування, 
включаючи участь у наукових дослідженнях; 

5) на свободу вибору, тобто на свободу вибору 
між різними медичними процедурами і закладами 
(спеціалістами) на основі адекватної інформації; 

6) на приватність і конфіденційність, тобто 
право на конфіденційність особистої інформації, 
включаючи інформацію про стан здоров’я і про-
поновані діагностичні чи терапевтичні проце-
дури, а також на захист своєї приватності під час 
проведення діагностичних оглядів, відвідування 
медичних спеціалістів і в цілому у разі медичних 
і хірургічних втручань; 

7) на повагу до часу пацієнта, тобто право на 
отримання необхідного лікування без зволікання, 
протягом наперед обумовленого строку. Це право 
відноситься до кожного етапу лікування; 

8) на дотримання стандартів якості, тобто 
право на доступність якісного медичного обслу-
говування на основі специфікації і у чіткій відпо-
відності із стандартами; 

9) на безпеку, тобто право на свободу від шкоди, 
спричиненої неналежним функціонуванням сис-
тем охорони здоров’я, недбалістю і помилками 
медичних працівників, а також право на доступ-
ність медичних послуг і лікувальних процедур, що 
відповідають високим стандартам безпеки; 

10) на інновації, тобто право на доступність 
медичних інновацій, включаючи діагностичні 
процедури, відповідно до міжнародних стандар-
тів і незалежно від економічних чи фінансових 
міркувань; 

11) на попередження за можливістю страж-
дань і болю, тобто право уникати страждань і 
болю на кожному етапі свого захворювання; 

12) на індивідуальний підхід до лікування, 
тобто право на діагностичні чи лікувальні про-
грами, максимально адаптовані до його особис-
тих потреб; 

13) на подання скарги, тобто право скаржи-
тись й отримувати відповідь чи інший зворотний 
зв’язок у разі заподіяння пацієнту шкоди; 

14) на компенсацію, тобто право на отри-
мання протягом розумно короткого строку достат-

ньої компенсації у разі заподіяння йому фізичної 
чи моральної і психологічної шкоди діяннями 
медичного закладу. 

Безумовно, кожна національна система охо-
рони здоров’я у країнах ЄС демонструє специ-
фічну, відмінну від інших, модель забезпечення 
прав пацієнтів, проте аналізована Хартія у будь-
якому разі підсилює ступінь захисту прав пацієн-
тів у різних національних контекстах і може слу-
гувати інструментом гармонізації національних 
систем охорони здоров’я щодо їх дотримання.

В Україні, на жаль, жодного окремого спеціаль-
ного закону за роки незалежності щодо захисту 
прав пацієнтів не прийнято. Проте розроблені 
проекти закону про права пацієнтів, метою яких 
є систематизація і розширення порівняно з чин-
ним законодавством прав зазначеної категорії осіб 
у нашій державі, а також закріплення юридичних 
гарантій їх забезпечення. У світлі дослідження 
прав ВІЛ-позитивних пацієнтів щодо отримання 
медичної допомоги (хірургічного втручання), що 
визначені у проектному законодавстві, доцільно 
виділити статтю 8 «Право пацієнта на свободу 
від дискримінації» проекту Закону України «Про 
захист прав пацієнтів» [5] № 2438 від 01.03.2013, 
де закріплено: 

1) пацієнтам гарантується рівний доступ 
до всіх видів необхідної медичної допомоги і 
пов’язаних з нею послуг; 

2) медична допомога і медичні послуги мають 
плануватися й організовуватися у такий спосіб, 
який би гарантував пацієнтам рівний доступ до 
них незалежно від статевих, релігійних, етнічних, 
расових, політичних відмінностей, віку, стану 
здоров’я чи соціально-економічного стану.

На сучасному етапі існує низка міжнародно-
правових стандартів, присвячених правам пацієн-
тів. Зокрема, Рекомендації Ради Європи щодо прав 
хворого і помираючого (1976), Хартія про права 
лікарняних пацієнтів (1979), Права пацієнта в 
Європі (ВООЗ, 1993). Ключовими міжнародними 
документами щодо прав пацієнтів є Декларація 
про політику у сфері забезпечення прав пацієнта в 
Європі (1994) та Лісабонська декларація про права 
пацієнта (1981, зміни і доповнення 1995). Зазна-
чені акти містять ті міжнародно-правові стан-
дарти, яких неухильно потрібно дотримуватись у 
вітчизняному нормотворенні з урахуванням націо-
нальних особливостей правової системи. 

Не зважаючи на те, що на законодавчому рівні 
визначено та закріплене право на медичну допо-
могу осіб, які живуть з ВІЛ, найпоширенішою 
проблемою є порушення прав таких пацієнтів 
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в Україні. З одного боку, такі пацієнти потер-
пають від проблеми розголошення інформації 
щодо їх захворювання, з іншого, нині спостері-
гається проблема, пов’язана з ситуацією, коли 
ВІЛ-позитивній людині відмовляють у наданні 
медичної допомоги – планового хірургічного 
втручання, потрібного за показаннями ліка-
рів, мотивуючи відмову інфекційним статусом, 
або взагалі, знаходячи підстави, формально не 
пов’язані з таким станом. 

Доцільно зазначити, на жаль, відмова у ліку-
ванні – часте явище у системі охорони здоров’я 
України щодо пацієнтів із ВІЛ-позитивним ста-
тусом. Хоча термін «люди, які живуть з ВІЛ» 
(ЛЖВ, або «Люди, які живуть з ВІЛ/СНІД» – 
ЛЖВС) рекомендується ВООЗ використовувати 
стосовно людини або групи людей, які мають 
ВІЛ-позитивний статус, тому що цей статус відо-
бражає факт, що люди можуть жити з ВІЛ деся-
тиліттями, ведучи активний і продуктивний спо-
сіб життя. Вкрай некоректним є вираз «жертви 
СНІДу», зокрема некоректно називати дітей з ВІЛ 
«безневинними жертвами СНІДу» тощо. 

Вираз «хворий на СНІД» має використовува-
тися лише в медичному контексті, оскільки ЛЖВ 
не проводять своє життя на лікарняному ліжку [6]. 
Права ВІЛ-інфікованих нічим не відрізняються 
від прав інших категорій громадян: вони так само 
мають право на надання медичної допомоги, на 
свободу праці, на отримання освіти, на особисту і 
сімейну таємницю.

Як було вказано вище, найбільшу небезпеку 
поширення ВІЛ являє кров, проте лікарі знають: 
заразитися ВІЛ-інфекцією від хворого, який отри-
мує антиретровірусну терапію, практично немож-
ливо, тому що концентрація вірусу є мізерною. Де 
гарантія, що інший пацієнт не приховав від лікаря 
свій статус ВІЛ-інфікованого. З огляду на те, що 
лікарі мають працювати з кожним пацієнтом, 
дотримуючись заходів безпеки, як може впли-
нути статус пацієнта потенційно позитивного на  
ВІЛ-інфекцію або враженого вірусним гепатитом.

Необхідно ретельно уникати випадкових ушко-
джень шкірних покривів гострими інструмен-
тами. Всі маніпуляції з хворими, а також роботу 
з біологічними матеріалами від хворого медичні 
працівники зобов’язані проводити в гумових рука-
вичках, окулярах і масках. Якщо все ж стався кон-
такт слизової оболонки або пошкодженої шкіри 
медичного працівника з біологічною рідиною, яка 
потенційно містить ВІЛ, слід негайно (бажано в 
перші три години) почати курс постконтактної 
профілактики антиретровірусними препаратами. 

На жаль, у багатьох випадках лікарі та інші 
медичні працівники, які не є співробітниками 
СНІД-центрів та інфекційних лікарень, насправді 
не мають виключних знань про ВІЛ і тим більше 
про додаткові права пацієнтів із ВІЛ-позитивним 
статусом. Тому, відстоюючи свої права, пацієнти 
мають зважати на можливу необізнаність медиків 
стосовно шляхів передачі ВІЛ і засобів захисту  
(у більшості медичних закладів зараз є спеціальні 
допоміжні засоби – так звані «хелп-пакети» – на 
випадок потреби у постконтактній профілактиці 
після контакту із кров’ю ВІЛ-позитивної людини). 

Права людини та ВІЛ нерозривно пов’язані між 
собою. У Посібнику Міжпарламентського союзу 
(далі – МПС) для парламентарів у сфері ВІЛ зако-
нодавства та прав людини зазначено: відсутність 
поваги до прав людини сприяє поширенню і поси-
лює наслідки від цієї хвороби. Водночас ВІЛ під-
риває прогрес у реалізації прав людини [7].

Відсутність захисту прав людини розпа-
лює стигму, дискримінацію та насильство щодо 
людей, які живуть з ВІЛ. Ці уявлення укорінені 
в нерозумінні суті ВІЛ, шляхів передачі ВІЛ [8],  
«страхах і забобонах, що оточують секс, кров, 
хвороби і смерть, а також розуміння того, що 
ВІЛ пов’язаний з «девіантною» або «амораль-
ною» поведінкою, такою як секс поза шлюбом, 
секс між чоловіками і вживанням наркотиків» [9]. 
МПС зазначає: права людей, які живуть з ВІЛ, 
часто порушуються через їх прогнозований або 
позитивний ВІЛ-статус, змушуючи їх страждати 
внаслідок як тягаря захворювання, так і пору-
шення їхніх прав. Стигматизація та дискримі-
нація можуть перешкоджати їх доступу до ліку-
вання і можуть вплинути на їх життя та окремі 
гарантовані Конституцією права (зокрема, право 
отримати медичну допомогу). Це, своєю чергою, 
сприяє уразливості інших інфекції, оскільки у 
зв’язку з ВІЛ дискримінація перешкоджає осо-
бам, що інфіковані та постраждали від ВІЛ, отри-
мувати медичні та соціальні послуги [7].

Ще одним надзвичайно важливим докумен-
том щодо прав ВІЛ-інфікованих людей є «ВІЛ та 
права людини. Міжнародні керівні принципи». 
Він був сформульований та прийнятий у вересні 
1996 року на Другій міжнародній консульта-
ції з ВІЛ та прав людини, яка відбулася під егі-
дою Управління Верховного комісара ООН з 
прав людини та Об’єднаної програми ООН з 
ВІЛ (ЮНЕЙДС). Керівний принцип 3 «Законо-
давство у сфері охорони громадського здоров’я» 
пропонує державам переглянути та реформувати 
законодавство у сфері охорони здоров’я таким 
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чином, щоб воно давало змогу адекватно вирішу-
вати питання охорони здоров’я, що виникають у 
зв’язку з ВІЛ, з тим, щоб при цьому положення 
цього законодавства, що застосовуються до хво-
роб, що передаються випадково, не застосовува-
лися неправильним чином стосовно ВІЛ, і щоб 
зазначене законодавство відповідало міжнарод-
ним зобов’язанням у сфері прав людини. 

Знання і розуміння положень та норм, які 
зафіксовані у зазначених вище нормативно-пра-
вових актах, є основою для формування нового 
мислення, запобігання правопорушенням, уміння 
відстоювати і захищати працівниками охорони 
здоров’я як права своїх пацієнтів, так і власні. 

На жаль, демократизація охорони здоров’я в 
Україні йде складно і поки ще перебуває в зарод-
ковому стані, проте наша держава має рухатися у 
напрямі розвитку та впровадження міжнародних 
стандартів захисту прав пацієнтів, тому що від 
цього залежить майбутнє всієї охорони здоров’я, 
якщо виходити з того, що Україна прагне стати 
повноправним членом Європейського Союзу.

Безспірно, не можна говорити, що в країні 
не відбуваються позитивні зрушення у напрямі 
забезпечення захисту прав пацієнтів (зокрема, 
ВІЛ-інфікованих). Так, з урахуванням світового 
досвіду в Україні вже створено спілки захисту 
прав пацієнтів, громадські організації, які 
мають представництва майже в усіх обласних 
центрах України і намагаються довести до сві-
домості пересічного громадянина 15 прав, що 
має кожен пацієнт: 

1) право на охорону здоров’я, повагу честі й 
гідності; 

2) право на вибір лікаря; 
3) право на нормальні умови перебування в 

лікувально-профілактичному закладі; 
4) право на консиліум і консультацію; 
5) право на полегшення болю; 
6) право на таємницю особистого життя; 
7) право на добровільну інформовану згоду; 
8) право на відмову від медичного втручання, 

окрім невідкладних випадків, коли існує реальна 
загроза життю; 

9) право на отримання й збереження в таєм-
ниці інформації про стан свого здоров’я; 

10) право на ознайомлення з медичною доку-
ментацією; 

11) право на отримання послуг добровільного 
медичного страхування; 

12) право на отримання відшкодування збитків; 
13) право на допуск законного представника; 
14) право на духовну підтримку; 

15) право на оскарження неправомірних дій. 
А також обов’язки: 
1) піклуватися про своє здоров’я й здоров’я 

дітей, не шкодити здоров’ю інших громадян; 
2) у передбачених законодавством випад-

ках проходити профілактичні медичні огляди й 
робити щеплення; 

3) виконувати (або за свідомою відмовою не 
виконувати) призначення лікаря, своєчасно від-
відувати лікаря у разі амбулаторного (диспансер-
ного) спостереження; 

4) дотримуватися внутрішнього розпорядку 
роботи лікарні (у стаціонарному лікуванні); 

5) подавати невідкладну допомогу іншим гро-
мадянам, які перебувають у небезпечному для 
життя і здоров’я стані.

Проте за оцінками європейських експертів 
нині в Україні спостерігається доволі обмежений 
поступ у вирiшеннi проблем дотримання прав 
людини та захисту прав людей, які живуть з ВIЛ. 
Ці люди зазнають всеохоплюючої дискримінації, 
що серйозно обмежує доступність та ефектив-
ність послуг з лікування та догляду. Закордонні 
спеціалісти вважають, що успіх у забезпеченні 
прав людини залежатиме, насамперед, від: визна-
чення пріоритетів програм для тих, кого зачепила 
епідемії ВІЛ; розподілу ресурсів, який надасть 
можливість усім суб’єктам політики протидії епі-
демії ВІЛ виконувати свої функції. Це означає, що 
уряд України має забезпечити обрахунок потріб-
них витрат, виділити фінансування та контролю-
вати впровадження програм, що забезпечують 
універсальний доступ до лікування та підтримки 
людей, які живуть із ВІЛ, а також профілактики 
цього захворювання. При цьому особлива увага 
має бути надана питанням, пов’язаним із забезпе-
ченням прав людини, та залученню різних парт-
нерів, які можуть забезпечити прогрес у таких 
широких сферах, як охорона здоров’я, розвиток, 
верховенство права та права людини. 

Задля поступової реалізації зазначеного Уря-
дом нашої держави було прийнято Розпорядження 
КМУ від 22.03.2017 р. № 248-р «Про схвалення 
Стратегії забезпечення сталої відповіді на епіде-
мії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, 
та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року та 
затвердження плану заходів щодо її реалізації» 
[10]. Основними напрямами і шляхами реалізації 
вказаної Стратегії закріплені напрями удоскона-
лення законодавчої бази у сфері протидії ВІЛ-
інфекції шляхом: 

1) внесення змін до Закону України «Про про-
тидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом 
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імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соці-
альний захист людей, які живуть з ВІЛ» у частині 
приведення державних гарантій у відповідність із 
новими глобальними стратегіями протидії епіде-
мії ВІЛ-інфекції; 

2) розроблення проекту Загальнодержав-
ної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-
інфекції на 2019–2023 роки відповідно до страте-
гії Об’єднаної програми ООН з ВІЛ «Прискорення 
заходів»; 

3) передбачення у регіональних стратегіях 
розвитку питань протидії ВІЛ-інфекції як компо-
нента гуманітарної сфери, визначеного законо-
давством; 

4) розроблення та затвердження регіональних 
стратегій забезпечення сталої відповіді на епіде-
мії ВІЛ-інфекції; 

5) включення показника ефективності захо-
дів протидії ВІЛ-інфекції до переліку показників 
соціально-економічного розвитку регіонів; 

6) запровадження планування та розподілу 
ресурсів міжнародної технічної та донорської 
допомоги регіонам відповідно до критеріїв епі-
демічних показників поширення ВІЛ-інфекції та 
ефективності використання таких ресурсів; 

7) забезпечення ефективної міжвідомчої та 
міжсекторальної координації виконання програм 
та заходів протидії ВІЛ-інфекції в рамках ефек-
тивної роботи Національної ради з питань проти-
дії ВІЛ-інфекції, регіональних рад з питань про-
тидії ВІЛ-інфекції, а також їх робочих органів. 

Запропоновано зниження рівня стигматизації і 
дискримінації у сфері надання послуг людям, які 
живуть з ВІЛ, представникам груп підвищеного 
ризику захворювання на інфікування ВІЛ з метою 
протидії поширенню ВІЛ-інфекції шляхом: 

1) внесення змін до законодавства у частині 
виключення дискримінаційних норм і положень 
щодо людей, які живуть з ВІЛ, представників груп 
підвищеного ризику інфікування ВІЛ; 

2) розроблення і впровадження плану заходів 
щодо зниження рівня стигматизації і дискриміна-
ції людей, які живуть з ВІЛ, представників груп 
підвищеного ризику інфікування ВІЛ (зокрема, 
передбачивши проведення інформаційних кампа-
ній, навчання для надавачів послуг, розроблення 
інформаційно-навчальної літератури); 

3) забезпечення моніторингу дотримання прав 
пацієнтів та реагування на випадки стигматизації 
і дискримінації у сфері надання послуг людям, які 
живуть з ВІЛ, представникам груп підвищеного 
ризику захворювання на туберкульоз та інфіку-
вання ВІЛ; 

4) розроблення і затвердження Стратегії роз-
витку системи медичної допомоги населенню з 
урахуванням стану формування системи охорони 
громадського здоров’я, децентралізації, реформи 
системи охорони здоров’я та фінансування сфери 
охорони здоров’я із використанням досвіду та 
ресурсів міжрегіональних тренінгових центрів з 
питань ВІЛ-інфекції; 

5) підвищення рівня прозорості обміну інфор-
мацією про результати діяльності партнерських 
громадських об’єднань та органів влади шляхом 
удосконалення наявних механізмів обміну інфор-
мацією про програми і проекти протидії ВІЛ-
інфекції і сприяння поширенню інформації щодо 
результатів їх виконання серед представників 
органів влади, громадських об’єднань, міжнарод-
них партнерів, донорських структур, які долуча-
ються до виконання та/або фінансування таких 
програм та проектів.

Питання протидії ВІЛ-інфекції визнано одним 
із пріоритетних напрямів державної політики у 
сфері охорони здоров’я і соціального розвитку та 
предметом міжнародних зобов’язань України у 
сфері протидії ВІЛ-інфекції. Зокрема щодо досяг-
нення цілей розвитку, проголошених у Деклара-
ції тисячоліття Організації Об’єднаних Націй, та 
виконання Політичної декларації 2011 року Орга-
нізації Об’єднаних Націй з активізації зусиль для 
викорінення ВІЛ-інфекції. Відповідно, 20 жовтня 
2014 року Верховною Радою ухвалено Закон Укра-
їни «Про затвердження Загальнодержавної цільо-
вої соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/
СНІДу на 2014–2018 роки» [11]. Документ вста-
новив прогресивний вектор протидії ВІЛ-інфекції 
в Україні. Метою цієї програми визначено зни-
ження рівня захворюваності і смертності від ВІЛ-
інфекції, надання якісних і доступних послуг 
з профілактики та діагностики ВІЛ-інфекції, 
насамперед представникам груп підвищеного 
ризику щодо інфікування ВІЛ, послуг з лікування, 
медичної допомоги, догляду і підтримки людей, 
які живуть з ВІЛ, у рамках реформування системи 
охорони здоров’я.

Таким чином, доцільно підкреслити, що від-
повідно до чинного законодавства ВІЛ-позитивні 
громадяни України користуються всіма правами 
і свободами, передбаченими Конституцією та 
законами України, іншими нормативно-право-
вими актами України. При цьому, крім загаль-
них прав і свобод, вони мають низку додаткових 
прав. Зокрема, Закон України «Про протидію 
поширенню хвороб, зумовлених вірусом імуно-
дефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний 
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захист людей, які живуть з ВІЛ» [12] забороняє 
відмовляти в прийнятті людей, які живуть із ВІЛ, 
у лікувальні установи, наданні їм медичної допо-
моги, обмеженні їхніх прав на підставі того, що 
вони є ВІЛ-інфікованими, а також обмежувати 
права їхніх рідних і близьких на цій же підставі 
(ст. 18 Закону). Неправомірні дії посадових осіб, 
що порушують права ВІЛ-інфікованих, а також 
їхніх рідних і близьких, можуть бути оскаржені в 
судовому порядку. Про це йдеться у ст. 19 Закону. 

Так само умови та підстави надання медичної 
допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію регламентовані 
Наказом Міністерства охорони здоров’я України  
№ 120 від 25.05.2000 p. «Про удосконалення органі-
зації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/
СНІД» [13]. Згідно із цим документом метою дис-
пансерного спостереження за ВІЛ-позитивними 
людьми є надання своєчасної медичної допомоги, 
зокрема психологічної підтримки. 

Щодо забезпечення захисту права ВІЛ-інфі- 
кованого пацієнта національне законодавство 
містить норми, які дають можливість притяг-
нути винних осіб до юридичної відповідальності, 
зокрема кримінальної. Так, Кримінальний кодекс 
України [14] містить низку статей, що можуть бути 
застосовані у разі порушень прав ВІЛ-позитивних 
людей у системі охорони здоров’я, зокрема  
ст. 136 КК України закріплює підстави відпові-
дальності за «ненадання допомоги особі, яка пере-
буває в небезпечному для життя стані, за можли-
вості надати таку допомогу або неповідомлення 
про такий стан особи належним установам чи 
особам, якщо це спричинило тяжкі тілесні ушко-
дження»; «ненадання допомоги дитині, яка заві-
домо перебуває в небезпечному для життя стані, 
за можливості надати таку допомогу або непові-
домлення про такий стан дитини належним уста-

новам чи особам». Стаття 137 КК України містить 
такі положення: «невиконання або неналежне 
виконання професійних чи службових обов’язків 
щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх 
унаслідок недбалого або несумлінного до них 
ставлення, якщо це спричинило істотну шкоду 
здоров’ю потерпілого»; «ті самі дії, якщо вони 
спричинили смерть неповнолітнього або інші тяжкі 
наслідки». Щодо розголошення таємниці діагнозу 
стаття 132 КК України передбачає, що «розголо-
шення службовою особою лікувального закладу, 
допоміжним працівником, який самочинно здобув 
інформацію, або медичним працівником відомос-
тей про проведення медичного огляду особи на 
виявлення ВІЛ чи іншої невиліковної інфекційної 
хвороби, що є небезпечною для життя людини, 
або захворювання на СНІД та його результатів, що 
стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових 
чи професійних обов’язків» дає підстави до при-
тягнення до кримінальної відповідальності.

Висновок. Підсумовуючи зазначене, доцільно 
вказати, що, безумовно, подальший розвиток 
Україні неможливий без створення гарантій 
захисту прав та законних інтересів пацієнтів, без 
забезпечення умов для ефективного функціону-
вання громадянського суспільства. Як свідчать 
результати багатьох наукових досліджень, вся 
історія людства – це історія боротьби за права і 
свободи людини. Саме стан з правами та сво-
бодами людини є визначальним показником 
гуманності, цивілізованості, культури будь-якого 
суспільства та його держави. Тому проблема пра-
вового забезпечення прав пацієнтів в Україні була 
і залишається надзвичайно актуальною (особливо 
стосовно пацієнтів, які є ВІЛ-інфікованими), яка в 
національній медичній та юридичній практиці, на 
превеликий жаль, залишається невирішеною. 
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ПРОБлЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВА ВИЧ-ИНФИцИРОВАННЫх ПАцИЕНТОВ  
НА МЕдИцИНСКУЮ ПОМОЩь

В статье проанализирован опыт реализации права на получение медицинской помощи  
ВИЧ-инфицированных пациентов. Проведен анализ нормативно-правовой базы по защите от какой-
либо дискриминации, права на социальное обеспечение и обслуживание, медицинский уход в случае 
болезни или инвалидности всех без исключения категорий граждан.

Ключевые слова: права человека, ВИЧ-инфекция, правовая защита.

prOBlEmS Of prOVISION Of ThE rIghT Of hIV-INfECTEd paTIENT  
fOr mEdICal aSSISTaNCE 

The article presents analysis of the regulatory framework for protection against any discrimination, the 
right to social security and care, medical care in the event of illness or disability of all categories of citizens 
without exception are carried out.

Further development of Ukraine is impossible without the creation of guarantees for the protection of the 
rights and legitimate interests of patients, without providing conditions for the effective functioning of civil 
society. As the results of many scientific studies show, the entire history of mankind is the history of the struggle 
for human rights and freedoms. It is the state of human rights and freedoms that is the determining indicator 
of humanity, civilization, the culture of any society and its state. Therefore, the problem of legal provision of 
patients’ rights in Ukraine has been and remains extremely relevant (especially in relation to patients, who are 
HIV-infected), which, unfortunately, remains unresolved in national medical and legal practice.

Key words: human rights, HIV-infection, legal protection.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІАльНОЇ цІлІСНОСТІ  
І НЕдОТОРКАННОСТІ УКРАЇНИ: НАцІОНАльНІ  
І МІжНАРОдНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

У статті досліджено проблеми забезпечення територіальної цілісності і недоторкан-
ності України з урахуванням наявних правових стандартів, законодавчої бази та сучасних 
реалій. Наведено широке та вузьке розуміння територіальної цілісності, виходячи з положень 
Конституції України, відповідно до особливостей поняття «територіальна цілісність» у 
різних аспектах (формах вираження): як сутнісна політико-просторова ознака суверенної 
території держави; як принцип міжнародного права; як принцип територіального устрою; 
як об’єкт національної безпеки України. Забезпечення територіальної цілісності і недотор-
канності України є невід’ємною частиною правового механізму забезпечення конституцій-
ного ладу і суверенітету держави, що складається із конституційно-правових гарантій 
єдності, цілісності та недоторканості території України, конституційно врегульованого 
порядку змін державного кордону. 

Ключові слова: територіальна цілісність, суверенітет, недоторканність, територіаль-
ний устрій, національна безпека.

Постановка проблеми. Як відомо, територія 
держави є її обов’язковою ознакою, матеріальною 
базою існування, просторовою основою життя 
певного народу, збереження його самобутності, 
слугує джерелом його соціально-економічного 
зростання та міжнародно-правового визнання. 
Соціально-правова цінність державної території 
повною мірою проявляється за умови, що сама ця 
територія є недоторканною та цілісною. 

З часу проголошення Україною незалежності й 
державного суверенітету Українська держава взяла 
курс на врегулювання правового статусу та режиму 
державного кордону відповідно до наявних прин-
ципів та норм міжнародного права, на законодавче 
регулювання захисту та охорони державного кор-
дону України. Особливо ці процеси посилились у 
контексті євроінтеграційної інтеграції і гармоніза-
ції національного законодавства. А з 2014–2018 рр. 
з огляду на неправомірні дії стосовно АР Крим, 
Донецької і Луганської областей, на нашу думку, 
через неналежне забезпечення територіальної ціліс-
ності, непорушності державних кордонів та низку 
інших чинників, перед вітчизняними дослідниками 
і державними діячами постало чимало важливих 
завдань, які потребують вивчення і вирішення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Аналізу правового статусу і режиму державної 

території, розвитку державних кордонів, терито-
ріальної цілісності, механізмів їх захисту в Укра-
їні чи інших державах присвячено низку робіт, 
авторами яких є В. Березенко, Ю. Дем’янюк, 
О. Діденко, О. Задорожній, Н. Камінська, 
Б. Клочков, М. Кулик, А. Кулько, Д. Купрієнко, 
О. Лощихін, В. Стешенко, М. Трюхан, Т. Сироїд, 
B. Сіцінський, Б. Трегубов, Т. Цимбалістий, 
Т. Цимбрівський, І. Чорновол, О. Шемякін тощо.

Водночас порушена проблематика територі-
альної цілісності і недоторканності державних 
кордонів України розглядається переважно в 
історичному, міжнародно-правовому, рідше кон-
ституційному чи кримінальному аспектах. Тобто 
донині потребують якісно нових наукових підхо-
дів питання концептуального розвитку територі-
альної цілісності, територіального верховенства, 
суверенітету і конституційного ладу, недотор-
канності території, удосконалення законодавчого 
регулювання захисту та охорони державного кор-
дону України, правового режиму державного кор-
дону України, відповідних гарантій забезпечення.

Мета цієї статті полягає у дослідженні націо-
нальних і міжнародно-правових аспектів забезпе-
чення територіальної цілісності і недоторканності 
України з урахуванням наявних правових стан-
дартів, законодавчої бази та сучасних реалій. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ще Декларацією про державний суверенітет 
України, що була прийнята Верховною Радою 
Українською PCP 16 липня 1990 р., визначалось: 
«Верховна Рада України проголошує державний 
суверенітет України як верховенство, самостій-
ність, повноту і неподільність влади республіки 
в межах її території та незалежність і рівноправ-
ність у зовнішніх зносинах» [1].

Прагнення народу України до права на само-
визначення було реалізоване поряд з Декларацією 
про державний суверенітет України від 16 липня 
1990 р. також у Акті проголошення незалежності 
України від 24 серпня 1991 р., Конституції Укра-
їни від 28 червня 1996 р. Тим самим було юри-
дично закріплено територіальне верховенство 
України в межах кордонів, що склалися історично 
на той момент.

З метою реалізації державної політики націо-
нальної безпеки у сфері безпеки державного кор-
дону, виходячи з принципів суверенної рівності, 
територіальної цілісності, взаємної поваги і недо-
торканості державних кордонів, Українською дер-
жавою було ініційовано переговорний процес з 
усіма суміжними державами з метою нормативно-
правового врегулювання питань спільних держав-
них кордонів та їх договірно-правове оформлення.

Згодом у Конституції України 1996 року зако-
нодавцем було закріплено, що збереження тери-
торіальної цілісності України є найважливішою 
функцією держави та справою всього Україн-
ського народу (ч. 1 ст. 17), а питання про зміну 
території України вирішується виключно все-
українським референдумом (ст. 73). Згідно зі  
ст. 2 Конституції України її територія у межах 
існуючого кордону є цілісною (насильницький 
поділ держави заборонений, жодна частина дер-
жавної території України не може проголосити 
себе незалежною від суверенної влади держави) 
і недоторканною (інші держави зобов’язані утри-
муватись від будь-яких зазіхань на територію 
суверенної української держави). У межах своїх 
територіальних кордонів держава виступає єди-
ним офіційним представником усього суспільства 
(населення). 

Відповідно до ст. 13 Конституції України 
земля, надра, повітря, водні та інші природні 
ресурси у межах території України, природні 
ресурси її континентального шельфу та виключні 
(морські) економічні зони є об’єктами права влас-
ності Українського народу [2]. Державна тери-
торія України – сфера дії нормативно-правових 
та інших актів України, які тільки на її території 

мають юридичну силу (за межами цієї території їх 
дія можлива лише за згодою іноземних держав).

Згідно з положеннями ст. 132 Основного Закону 
1996 року територіальний устрій України ґрунту-
ється на засадах єдності та цілісності державної 
території, поєднання централізації та децентра-
лізації у здійсненні державної влади, збалансова-
ності й соціально-економічного розвитку регіонів 
з урахуванням їх історичних, економічних, еколо-
гічних, географічних і демографічних особливос-
тей, етнічних і культурних традицій. 

Автономна Республіка Крим відповідно до  
ст. 134 Конституції України є невід’ємною скла-
довою частиною України і в межах повноважень, 
визначених Конституцією України, вирішує 
питання, віднесені до її відання. Також відповідно 
до ст. 133 Конституції України систему адмі-
ністративно-територіального устрою України 
складають: Автономна Республіка Крим, області, 
райони, міста, райони в містах, селища і села [2].

Як бачимо, на рівні Конституції України зга-
дуються чимало споріднених понять: територія, 
територіальна цілісність, адміністративно-тери-
торіальний устрій, єдність та цілісність державної 
території, територія недоторканна тощо. Вони, 
видається, розкривають сутнісні характеристики 
базової категорії «територія», водночас мають 
належне конституційне закріплення.

Незважаючи на це, з 2014 року Україна зіштов-
хнулася з низкою проблем щодо посягання на 
власну територію, її державний кордон. Тому слід 
детальніше зупинитись на теоретичних засадах 
порушеної проблематики, проблемах законодав-
чого регулювання і гарантій захисту території 
України, її територіальної цілісності. 

Безумовно, без суверенітету і територіальної 
цілісності не може функціонувати жодна дер-
жава. Їх гарантування та забезпечення є одними 
з основних завдань у сфері забезпечення наці-
ональної безпеки будь-якої держави, її консти-
туційного ладу. Погоджуємось, що цілісність і 
недоторканність території держави виступають 
її визначальними юридичними характеристиками 
і потребують належних гарантій та особливого 
правового захисту [3, с. 223]. З огляду на полі-
тичні та соціальні виклики сьогодення актуаль-
ність цієї проблеми для Української держави 
невпинно зростає. Відповідно до ст. 3 Закону 
України «Про основи національної безпеки Укра-
їни» територіальна цілісність і недоторканність є 
об’єктами національної безпеки [4, ст. 3], однак 
визначення поняття «територіальна цілісність» 
законодавець не надає.



35

Конституційне право; муніципальне право

У наукових працях юристів-міжнародників 
неодноразово приділялась увага визначенню і 
розкриттю сутності поняття «територіальна ціліс-
ність», тлумаченню принципу територіальної 
цілісності держави як одного з основоположних 
принципів міжнародного права.

Важливо відзначити, що цей принцип має пере-
важно міжнародний аспект нашої проблематики, 
він спрямований на забезпечення стабільності в 
міждержавних відносинах. Сутність принципу 
територіальної цілісності, який отримав своє 
закріплення в Статуті ООН у 1945 р., полягає у 
захисті території держави від будь-яких посягань. 
Цей основоположний документ ООН заборонив 
загрозу силою або її застосування проти територі-
альної цілісності (недоторканності) та політичної 
незалежності будь-якої держави [5]. 

Щодо змісту досліджуваного принципу, то від-
повідно до норм міжнародного права виділяють 
такі покладені на держави зобов’язання: пова-
жати територіальну цілісність кожної держави; 
утримуватися від будь-яких не сумісних із цілями 
й принципами Статуту ООН дій, спрямованих 
проти територіальної цілісності, політичної неза-
лежності або єдності будь-якої держави-учасниці; 
утримання від перетворення одна одної на об’єкт 
воєнної окупації або об’єкт придбання з допомо-
гою сили чи загрози силою. 

Отже, територіальна цілісність є якісною 
характеристикою території будь-якої суверен-
ної держави, а точніше сутнісною характеристи-
кою суверенної території. Л. Дюгі зазначав, що 
виключна належність території одній спільноті 
є необхідною для існування держави саме тому, 
що інакше спільнота не змогла б володіти полі-
тичною владою. Інакше кажучи, виключність 
території є умовою політичної влади, умовою 
існування самої держави. На думку вченого, з 
указаних положень витікає висновок про непо-
дільність території держави. Територія становить 
елемент самої «сутності (особистості) держави» 
та є нероздільною, як і ця особистість [6, с. 131]. 

Отже, наявність власної території є 
невід’ємною ознакою державності, а неподіль-
ність і цілісність – сутнісними характеристиками 
території суверенної держави. Принцип ціліс-
ності державної території спрямований на забез-
печення неподільності конститутивного елемента 
держави – території. Існування народів і держав 
неможливо без їх суверенітету. У конституціях 
практично всіх держав закріплено, що джерелом 
суверенітету є народ, а інструментом його реалі-
зації – держава. 

Можливість українського народу вільно й 
самостійно визначати власну суверенну волю 
в межах державної території можна розглядати 
як одну з основних гарантій існування України 
як суверенної, унітарної, незалежної, демокра-
тичної, соціальної та правової держави. Щодо  
ст. 132 Конституції України, то вчені конституці-
оналісти вбачають сутність принципу єдності та 
цілісності території в тому, що вона становить 
єдине ціле, а складові частини характеризуються 
внутрішньою єдністю в межах державного кор-
дону України,  чинними на ній є тільки закони 
України [7, с. 468; 8, с. 298]. 

Таким чином, єдність і цілісність державної 
території означає, що складові частини держави 
перебувають у нерозривному взаємозв’язку, 
визначаються внутрішньою єдністю. Семантично 
єдність означає згуртованість, цілісність, непо-
дільність, спільність чого-небудь, поєднання в 
одному цілому, щільність, нерозривність зв’язку, 
а цілісність – стан внутрішньої єдності певного 
об’єкта чи предмета, його відносну автономність, 
незалежність від навколишнього середовища 
[9, с. 361]. 

Однією з гарантій територіальної цілісності 
державної території як суверенної виступає кон-
ституційно регламентований порядок прийняття 
рішень з питань державної території. Цю гаран-
тію слід розуміти в сенсі сутності територіаль-
ної цілісності держави як суверенної території. 
Положення ст. 73 Конституції України виплива-
ють власне із сутності суверенітету Українського 
народу: «Виключно всеукраїнським референду-
мом вирішується питання про зміну території 
України» [2]. 

Зі змісту вказаної статті випливає єдиний мож-
ливий конституційний порядок зміни території 
України, застосування якого не порушує і не може 
порушити територіальну цілісність суверенної 
території держави, тому що є формою реалізації 
суверенної волі Українського народу. Йдеться про 
можливі зміни території законним конституцій-
ним шляхом, що здійснюється народом України 
як єдиним джерелом влади. 

О. Гречко водночас запевняє, що конституційна 
сутність єдності та цілісності території полягає в 
тому, що територія належить Українському наро-
дові й не може передаватися іншим державам. Він 
пояснює це тим, що передача території у влас-
ність іноземних держав змінює правовий режим 
державної території України, порушує цілісність 
території як об’єкта права власності Україн-
ського народу, оскільки іноземна держава, при-
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власнивши частину державної території, набуває 
на неї територіальне верховенство, а здійснення 
права власності на таку територію захищається 
системою як міжнародного, так і внутрішнього 
права [10, с. 13]. 

Регламентований Конституцією України поря-
док зміни території держави унеможливлює наді-
лення територіальної громади правом вирішувати 
таке питання, оскільки це буде порушенням Кон-
ституції України. Щодо заборон, передбачених 
нормами міжнародного права, порушенням прин-
ципу територіальної цілісності визнається також 
посягання на політичну незалежність або єдність. 
На думку юриста-міжнародника О. Буткевич, 
принцип непорушності території включає в себе 
територіальну й особисту юрисдикцію, а також 
передбачає заборону спроб сецесії та зміни наяв-
них кордонів [11, c. 256–259].

Отже, територіальна цілісність як сутність 
суверенної території передбачає як територіальну, 
так і політичну цілісність, які є нерозривними 
поняттями. Очевидний політико-правовий харак-
тер територіальної цілісності кожної держави 
випливає з політико-правового характеру самої 
держави. Належність території певній державі 
означає юридичну її компетенцію в межах своїх 
кордонів. Тому можна зробити висновок, що тери-
торіальна цілісність включає в себе два взаємоза-
лежні елементи: 1) територіальну або просторову 
цілісність; 2) політичну цілісність.

Як запевняє М. Баймуратов, зміст принципу 
територіальної цілісності держави виходить за 
межі згаданих заборон. На його думку, йдеться 
про будь-які дії проти територіальної цілісності 
або недоторканності. Наприклад, транзит будь-
яких транспортних засобів через іноземну тери-
торію без дозволу територіального суверена є 
порушенням не тільки недоторканності кордо-
нів, але й недоторканності державної території, 
оскільки саме вона використовується для тран-
зиту. Всі природні ресурси є складовими компо-
нентами території держави, тобто якщо недотор-
канна територія в цілому, недоторканні також її 
компоненти (природні ресурси в їх природному 
вигляді). Тому їх видобуток іноземними особами 
або державами без дозволу територіального суве-
рена також є порушенням територіальної недо-
торканності [12, с. 96].

При цьому порушується й ігнорується полі-
тична воля держави, територіальна цілісність і 
недоторканність. Загалом, позиції вчених безпо-
середньо чи опосередковано вказують саме на 
політичну сутність територіальної цілісності. 

Важливо, з’ясовуючи сутність територіаль-
ної цілісності, встановити, яким чином співвід-
носяться поняття «територіальна цілісність» і 
«територіальна недоторканність». Так, принцип 
територіальної недоторканності – це принцип 
визнання цілісності території держави й недотор-
канності її кордонів. Водночас цілісність і недо-
торканність не є синонімами: цілісність означає 
внутрішню єдність, а недоторканність передбачає 
гарантованість від зовнішніх зазіхань. Т. Цимб-
рівський вбачає недолік запропонованої дефініції 
через відсутність розмежування понять «терито-
ріальна цілісність» і «територіальна недоторкан-
ність» [14, с. 68]. 

Н. Пронюк, М. Баймуратов територіальну недо-
торканність розглядають ширше, розповсюджу-
ючи дію цього принципу міжнародного права і на 
державну територію включно з її складовими час-
тинами (надрами тощо). На думку деяких учених, 
цілісність і недоторканність державної терито-
рії – це два складники, які хоча й взаємопов’язані, 
однак не тотожні елементи одного принципу. 
Перший включає зобов’язання не допускати гру-
бих порушень: анексії, окупації, розчленування 
території держави або народу; другий зобов’язує 
державу втримуватися від будь-яких дій, зокрема 
й непрямих посягань на територію й кордони 
інших держав [12; 13]. Зустрічаються паралельні 
назви цього принципу: територіальної цілісності 
та територіальної недоторканності. 

Ґрунтовно вивчав саме останні на дисерта-
ційному рівні Т. Цимбрівський. Він наводить два 
підходи в теорії міжнародного права щодо роз-
межування понять «територіальна цілісність» і 
«територіальна недоторканність»:

1) територіальна недоторканність охоплює 
не лише випадки «розчленовування» території, а 
й інші види посягань на територію, зокрема вій-
ськову інтервенцію або тимчасову окупацію. На 
цій підставі обґрунтовується ідея, що структурно 
територіальна недоторканність включає в себе 
територіальну цілісність, а відтак є ширшою від 
неї. Можна погодитись, що посягання на ціліс-
ність території України тим самим завжди є пося-
ганням і на її недоторканність, однак не кожне 
посягання на недоторканність заподіює (чи здатне 
заподіяти) шкоду цілісності. 

Звісно, відповідно до Конституції України є 
неприпустимим будь-яке посягання на терито-
рію України, а також насильницьке розділення, 
відокремлення чи захоплення всієї або частини 
її території. Територіальну цілісність і терито-
ріальну недоторканність пропонується також 
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розглядати як характеристики стану території 
України як соціальної цінності. Цілісність харак-
теризує стан території України з точки зору її про-
сторових параметрів (єдність та неподільність), 
а недоторканність – стан того самого об’єкта з 
точки зору зовнішніх умов, у яких повноцінно 
(повною мірою) виявляється соціальна цінність 
цього об’єкта. Отже, поняття недоторканності 
території України є більш широким, ніж поняття 
цілісності території України. У разі порушення 
недоторканності порушується або створюється 
загроза порушення територіальної цілісності.

2) у теорії міжнародного права розширено 
тлумачаться територіальна цілісність, визнаючи 
територіальну недоторканність її частиною. При 
цьому зовнішній аспект поняття територіальної 
цілісності передбачає непорушність кордонів і 
недоторканність території, а внутрішній – невід-
чужуваність території держави, недопустимість 
її розчленування. Такий підхід на відміну від 
попереднього передбачає застосування більш 
послідовного та раціонального способу визна-
чення співвідношення понять «територіальна 
цілісність» і «територіальна недоторканність» 
[14, с. 68–69].

Таким чином, територіальна цілісність і тери-
торіальна недоторканність – це споріднені, взає-
модоповнюючі поняття, що відрізняються за раху-
нок юридичного змісту. Неподільність території, з 
одного боку, складає оптимальний критерій дифе-
ренціації зазначених понять, з іншого – спеці-
альну ознаку принципу територіальної цілісності. 
Цілісність території означає її неподільність, 
єдність просторову й політичну. 

Загалом, поняття територіальної цілісності 
слід розглядати у вузькому й широкому сенсі. 
У вузькому сенсі територіальна цілісність – це 
характеристика території України щодо відповід-
ності просторових параметрів (єдність, неподіль-
ність, автономність) у межах визначених кордо-
нів. Поняття недоторканності території є більш 
широким, ніж поняття цілісності території у вузь-
кому сенсі.  Своєю чергою поняття територіальної 
цілісності в широкому сенсі означає її недоторкан-
ність, неподільність, єдність як просторову, так і 
політичну в межах державних кордонів. У такому 
разі поняття недоторканності поглинається понят-
тям територіальної цілісності. 

Іноді територіальну цілісність держави роз-
кривають через непорушність її кордонів і недо-
торканність території, що відповідає розумінню 
поняття територіальної цілісності в широкому 
сенсі. Крім того, заборона сецесії та зміни наяв-

них кордонів як складових елементів непоруш-
ності державної території можна розглядати як 
засіб забезпечення не лише недоторканності, але 
й цілісності державної території, а відтак ціліс-
ність і недоторканність аргументовано виступа-
ють спорідненими поняттями [12–16]. 

На нашу думку, варто також враховувати, що 
обидва поняття містяться в Конституції України, 
тому виникає потреба тлумачення відповідно до 
її змісту. При цьому поняття цілісності території 
зустрічається в Конституції двічі. Так, ст. 2 Кон-
ституції України проголошує цілісність і недотор-
канність території держави в межах її кордонів, а 
згідно зі ст. 132 територіальний устрій нашої дер-
жави ґрунтується на засадах єдності та цілісності 
державної території [2]. Як бачимо, відповідно до  
ст. 2 Конституції України недоторканність і ціліс-
ність, з точки зору законодавця, належать до 
загальних засад функціонування (існування) нашої 
держави в межах наявних кордонів. Цілісність 
передбачає певну єдність одиниць території дер-
жави, основу функціонування органів публічної 
влади й суспільства на недоторканній території. 

Отже, у цій ситуації йдеться про територіальну 
цілісність у широкому сенсі, який передбачає вио-
кремлення політичного аспекту цілісності терито-
рії. Верховенство держави розповсюджується на 
всю її територію, тому територіальна цілісність 
і недоторканність як сутність суверенної терито-
рії будь-якої держави, по-перше, є обов’язковими 
її ознаками, а по-друге, виступають гарантією 
верховенства держави, її суверенності та дер-
жавності в цілому. Згідно зі ст. 132 Конституції 
України територіальну цілісність слід розглядати 
як провідний, основний конституційний прин-
цип територіального устрою держави. Йдеться, 
власне, про територіальний устрій, а отже, слід 
розглядати поняття «територіальна цілісність» у 
вузькому сенсі. Проте такий розгляд зазначених 
принципів є умовним, оскільки вони мають реалі-
зуватися системно. 

Закріплені у ст. 132 Конституції України прин-
ципи територіального устрою спрямовані на 
забезпечення, зокрема, й принципу цілісності та 
недоторканності території держави (політичного 
аспекту територіальної цілісності). У цьому разі 
принцип територіальної цілісності розглядається 
як складник реалізації територіальної цілісності в 
широкому сенсі. 

Безумовно, наведені з Конституції України 
приклади широкого та вузького аспектів територі-
альної цілісності є дещо умовними, оскільки під 
час одночасної їх реалізації відмінність між ними 
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не чітко прослідковується. Поняття «територі-
альна цілісність» зустрічається в різних аспектах 
(формах вираження): як сутнісна політико-про-
сторова ознака суверенної території держави; як 
принцип міжнародного права; як принцип терито-
ріального устрою; як об’єкт національної безпеки 
України. Територіальна цілісність як сутність 
суверенної території держави в межах її кордону, 
по суті, виступає гарантією верховенства держави, 
її суверенності та державності загалом. Цілісність 
території держави означає її неподільність, авто-
номність, єдність як просторову, так і політичну.

Висновки. Вважаємо, що забезпечення терито-
ріальної цілісності України є невід’ємною частиною 
правового механізму забезпечення конституційного 

ладу і суверенітету держави. Такий механізм скла-
дається із конституційно-правових гарантій єдності, 
цілісності та недоторканності території України, а 
також легітимного конституційно врегульованого 
порядку змін державного кордону. 

Посягання на територію України, її терито-
ріальну цілісність і недоторканність з 2014 р. 
засвідчили їх підвищену суспільну небезпеку та 
тяжкі наслідки. Це потребує ґрунтовного науко-
вого осмислення і своєчасного вирішення, притяг-
нення до відповідальності за посягання на терито-
ріальну цілісність України. Тому перспективними 
видаються подальші дослідження національних 
і міжнародно-правових механізмів забезпечення 
територіальної цілісності України.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИАльНОй цЕлОСТНОСТИ И НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ 
УКРАИНЫ: НАцИОНАльНЫЕ И МЕждУНАРОдНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

В статье исследованы проблемы обеспечения территориальной целостности и неприкосновенно-
сти Украины с учетом существующих правовых стандартов, законодательной базы и современных 
реалий. Приведены широкое и узкое понимание территориальной целостности, исходя из положений 
Конституции Украины согласно особенностям понятия «территориальная целостность» в различ-
ных аспектах (формах выражения): как сущностный политико-пространственный признак суве-
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ренной территории государства; как принцип международного права; как принцип территориаль-
ного устройства; как объект национальной безопасности Украины. Обеспечение территориальной 
целостности и неприкосновенности Украины является неотъемлемой частью правового механизма 
обеспечения конституционного строя и суверенитета государства, состоит из конституционно-
правовых гарантий единства, целостности и неприкосновенности территории Украины, конститу-
ционно урегулированного порядка изменений государственной границы. 

Ключевые слова: территориальная целостность, суверенитет, неприкосновенность, территори-
альное устройство, национальная безопасность.

ENSurINg TErrITOrIal INTEgrITy Of uKraINE:  
NaTIONal aNd INTErNaTIONal lEgal aSpECTS 

The article examines the problems of ensuring the territorial integrity and inviolability of Ukraine tak-
ing into account existing legal standards, legislative framework and current realities. A broad and narrow 
understanding of territorial integrity is given, based on the provisions of the Constitution of Ukraine, and 
accordingly the specifics of this notion of “territorial integrity” in various aspects (forms of expression): as an 
essential political and spatial feature of the sovereign territory of the state; as a principle of international law; 
as a principle of territorial organization; as an object of national security of Ukraine. Ensuring the territorial 
integrity and integrity of Ukraine is an integral part of the legal mechanism for ensuring the constitutional 
system and sovereignty of the state, which consists of constitutional and legal guarantees of unity, integrity and 
inviolability of the territory of Ukraine, the constitutionally regulated procedure for changing the state border. 

Key words: territorial integrity, sovereignty, inviolability, territorial structure, National security.
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НОВЕлИ МІжНАРОдНОЇ ОхОРОНИ ОРгАНІЗАцІй МОВлЕННЯ: 
дОСВІд ВОІВ

У цій роботі автор розглядає низку питань, пов’язаних з правовою охороною суміжних 
прав організацій мовлення на міжнародному рівні. При цьому в основу дослідження покла-
дено приписи проекту Договору про охорону прав організацій мовлення,  а також сформульо-
вані у рекомендаціях, робочих документах узагальнення Постійного комітету з авторського 
права і суміжних прав ВОІВ. У роботі розкрито понятійний апарат ключових термінів та 
правова природа об’єкта охорони, визначено обсяг та зміст новітніх майнових прав, окрес-
лені винятки та обмеження щодо використання контенту організацій мовлення. Наводяться 
конкретні пропозиції та рекомендації заповнення наявних нормативних прогалин як на між-
народному, так і на національному рівнях.

Ключові слова: ВОІВ, організація мовлення, міжнародна охорона, майнові права, сигнал, 
що несе програму.

Постановка проблеми. Під впливом стрім-
кого розвитку цифрових та телекомунікаційних 
технологій, організації мовлення залишаються 
незахищеними, а система міжнародно-правової 
охорони у цій сфері відносин змушена зазнавати 
кардинальних змін. 

Чинні міжнародні договори не гарантують 
суб’єктам інформаційної діяльності належного 
рівня охорони, що зумовлено тією обставиною, 
що наріжним каменем міжнародної системи пра-
вової охорони у цій сфері відносин, як і раніше, 
залишається Римська конвенція, що була при-
йнята ще 1961 року і з того часу не зазнавала 
жодних змін. Таким чином, гостро відчувається 
потреба в актуалізації чинних міжнародних норм 
та запровадженні нових стандартів охорони прав 
організацій мовлення, що відповідатимуть вимо-
гам наукового-технічного прогресу.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Питання правової охорони суміжних прав 
організацій мовлення на міжнародному рівні не 
достатньою мірою висвітлено в юридичній науці. 
Окремі аспекти досліджуваної проблематики 

розглядали у своїх наукових доробках такі циві-
лісти, як: О.М. Боярчук, Е.П. Гаврілов, В.О. Каля-
тін, О.М. Мельник, О.П. Сергєєв, Р.Б. Шишка, 
Н.Є. Яркіна, проте їхні праці мають загальний 
фундаментальний характер та не розкривають 
специфіку міжнародної охорони прав організацій 
мовлення в епоху розвитку новітніх технологій.

Постановка завдання. Метою статтi є 
дослідження пропозицій, сформульованих дер-
жавами-учасницями Всесвітньої організації 
інтелектуальної власності (далі – ВОІВ) та уза-
гальнених у рекомендаціях, робочих докумен-
тах Постійного комітету з авторського права і 
суміжних прав у сфері охорони суб’єктивних 
прав організацій мовлення з метою їх подальшої 
адаптації та удосконалення приписів національ-
ного законодавства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Провідна роль у системі міжнародної охорони 
суміжних прав відводиться міжнародному дого-
вору та міжнародним  організаціям, провідне 
місце серед яких займає Всесвітня організація 
інтелектуальної власності.
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Одним із основних напрямів її діяльності є роз-
роблення нових законодавчих положень з метою 
удосконалення правової охорони прав інтелекту-
альної власності, зокрема з метою адаптації до 
новітніх реалій. 

Починаючи з 1998 р. і дотепер ведеться жвава 
дискусія щодо удосконалення міжнародної охо-
рони прав організацій мовлення. 

Так, у рамках Постійного Комітету з автор-
ського права та суміжних прав ВОІВ підготова-
ний проект Договору про охорону прав органі-
зацій мовлення, який покликаний забезпечити 
міжнародну систему охорони прав організацій 
мовлення.

Тривалий процес прийняття Договору про охо-
рону прав організацій мовлення зумовлений тим, 
що досить складно створити єдиний міжнародний 
механізм правового регулювання у сфері мов-
лення для різних правових систем. 

Головним каменем спотикання на шляху до 
його прийняття впродовж двадцяти років стало 
питання щодо визначення об’єкта охорони. Під 
час роботи Постійного комітету з авторського 
права і суміжних прав ВОІВ висловлювалася 
точка зору, відповідно до якої пропонувалось 
визначити сигнал як об’єкт охорони організацій 
мовлення. Як вбачається з останніх узагальнень, 
які були підготовані за результатами 34-ї сесії, що 
проходила 1–5 травня 2017 року, за основу взятий 
підхід на основі охорони сигналів.

Зокрема передбачено, що охорона, яка нада-
ється за цим Договором, поширюється тільки на 
сигнали, що несуть програми, включаючи домов-
леннєві сигнали, що транслюються організацією 
ефірного мовлення (або кабельного мовлення) або 
від її імені, але не поширюється на програми, що 
містяться в них.

Організації ефірного/кабельного мовлення 
також користуються охороною щодо одночас-
ної, майже одночасної або відстроченої передачі 
будь-якими засобами, включаючи передачі таким 
чином, що представники публіки можуть здій-
снювати доступ до них з будь-якого місця і у будь-
який  час за їх власним вибором [1].

Зазначені положення свідчать про відмежу-
вання носія та змісту: охорона, що надається сиг-
налу, який несе програму, повністю відокремлена 
від охорони змісту, який переноситься цими сиг-
налами.

Вважаємо, що цей підхід був запропонований 
представниками країн з англосаксонською систе-
мою права, у яких не розмежовуються авторське 
право і суміжні права. Зокрема, американський 

законодавець визначає мовлення телерадіооргані-
зацій як публічне сповіщення, що, на думку окре-
мих держав-членів ВОІВ, надає організації мов-
лення право на охорону сигналу [2].

Зауважимо, що термін «сигнал, що несе про-
граму» трактується як електронно-генерований 
носій програми в первинно переданій формі і в 
будь-якому наступному технічному форматі [1].

На наше переконання, підхід на основі охо-
рони сигналів є не зовсім вдалим: надто техніч-
ним та не враховує творчого внеску організацій 
мовлення. Об’єктом охорони права інтелектуаль-
ної власності є сама інформація, а не матеріаль-
ний носій, за допомогою якого вона передається. 

Будь-яка особа може записати програму на 
електронний носій і потім, вилучивши окремі еле-
менти, репрезентувати як власний інформаційний 
продукт. І це не можна буде трактувати як пору-
шення, оскільки не відбулося посягання на сам 
сигнал, який передавав цю програму.

З огляду на це саме програма як результат вира-
ження творчої та технічної праці безлічі людей 
має становити об’єкт охорони, а сигнал є лише 
технічним засобом доведення її публіці.

При цьому «програма» у розумінні розробни-
ків проекту означає матеріал, що надходить без-
посередньо в ефір або із запису, що складається 
із зображень, звуків або того й іншого чи їх відо-
бражень [1].

Варто відзначити, що у проекті розкритий 
понятійний апарат низки спеціальних термінів, 
таких як «ретрансляція», «організація ефірного 
мовлення», «організація кабельного мовлення», 
«передача в ефір», «передача по кабелю» тощо.

На основі аналізу дефініцій цих термінів 
доходимо висновку, що проект Договору про 
охорону організацій мовлення не враховує сучас-
ного розвитку телекомунікаційних технологій і 
обмежується охороною традиційного мовлення, 
оскільки із сфери застосування виключається 
поширення сигналу, що несе програми, через 
комп’ютерні мережі.

На жаль, доводиться констатувати, що нині 
жодна міжнародна угода не надає охорону орга-
нізаціям мовлення, які поширюють програми 
мережею Інтернет. Уперше це питання порушили 
у 1996 р. представники США під час обгово-
рень тексту Проекту Договору про охорону прав 
організацій мовлення. Однак згодом пропозицію 
поширити положення Договору на мережеве мов-
лення відхилили. 

Зважаючи на небажання більшості членів 
ВОІВ включити зазначені положення до згадува-
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ного проекту та з метою досягнення компромісу 
між ними, пропонуємо запровадити такий меха-
нізм: надати сторонам під час ратифікації Дого-
вору можливість на власний розсуд застосовувати 
застереження щодо поширення або непоширення 
правової охорони прав організацій мовлення на 
результати своєї діяльності в Інтернеті.

На нашу думку, ключові терміни, які торка-
ються об’єктної, суб’єктної сфери, суб’єктивних 
прав, якими наділяються мовники, доречно трак-
тувати крізь призму принципу технологічного 
нейтралітету, що позбавляє необхідності вказівки 
на платформи дистрибуції мовленнєвого кон-
тенту, за допомогою яких програми можуть бути 
доведені до загального відома. 

Закріплення технологічно нейтральних визна-
чень забезпечить охорону не лише організаціям 
мовлення, які здійснюють мовлення за допомогою 
традиційних платформ та мереж, а й легальним 
суб’єктам інформаційної діяльності, які функці-
онують у рамках нових засобів комунікації або 
платформ.

Варто звернути увагу й на такий позитивний 
аспект охорони організацій мовлення як убезпе-
чення від посягання на сигнали, що передують 
мовленню.

Ст. 9 проекту Договору ВОІВ містить поло-
ження, згідно з якими організації мовлення наді-
лені адекватною та ефективною правовою охо-
роною щодо своїх  домовленнєвих сигналів [3]. 
Причому під останніми слід розуміти сигнал, 
який передається організації ефірного мовлення/
кабельного мовлення або особі, що діє від її імені, 
з метою подальшої трансляції публіці.

Такі сигнали використовуються організаціями 
мовлення для передачі програмного матеріалу зі 
студії або, наприклад, з місця події до місця, де 
розташований передавач, а також для передачі 
в ефір після затримки або певного редагування 
такого матеріалу. Отже, йдеться про приватну 
передачу контенту, який організація мовлення має 
намір включити в свій графік виходу в ефір.

На наше глибоке переконання, для забезпе-
чення повноцінного захисту прав організацій 
мовлення необхідно надати охорону не лише 
трансльованій програмі, але також і програмі, яка 
записана, але ще не передана в ефір.

Безумовно, не зважаючи на те, що до моменту 
трансляції результат діяльності організації мов-
лення ще не може виконати своє основне призна-
чення, очевидною є необхідність визнання про-
грами об’єктом правової охорони ще до виходу її 
у світ, тобто з моменту створення.

Ця позиція є обґрунтованою, оскільки ймо-
вірні випадки, коли створена, але ще не оприлюд-
нена передача, може стати об’єктом неправомір-
ного посягання. Проте, як випливає з положень 
чинного законодавства, такі дії не можна вважати 
незаконними, оскільки суміжне право на таку 
програму ще не виникло. 

Такий підхід дасть  змогу успішно боротися 
з незаконним використанням репортажів, що 
передаються з місця зйомки до місця, де розта-
шований передавач. Крім того, відомо, що про-
грами можуть створюватися на замовлення або 
з інших причин передаватися мовникам у межах 
цивільних правочинів. Безперечно, права на про-
граму в такій ситуації можуть бути порушені і до 
її трансляції. Отже, можливість існування прав 
на програму організації мовлення ще до моменту 
її трансляції не викликає жодних сумнівів. 

Тепер зосередимо увагу на відображених у 
проекті та робочих документах суб’єктивних пра-
вах організацій мовлення, які, зважаючи на розви-
ток новітніх технологій, покликані забезпечити їм 
належний рівень охорони.

Перелік майнових прав суб’єктів інформацій-
ної діяльності, закріплений як у міжнародних 
документах, так і на національному рівні, не від-
повідає реаліям сьогодення. Впровадження циф-
рових форматів мовлення й урізноманітнення 
платформ дистрибуції мовленнєвого контенту 
спричиняють кардинальні зміни у сфері теле-
бачення. Як наслідок, виникла нагальна потреба 
у розширенні наявного переліку майнових прав 
організацій мовлення. 

Спробу подолати цю прогалину було зроблено 
державами-учасницями ВОІВ, пропозиції та реко-
мендації яких були узагальнені секретаріатом Постій-
ного комітету з авторського права та суміжних прав. 
Зокрема, організації мовлення пропонується наді-
лити такими правами: на трансляцію програм після 
запису (рost-fixation rights), на відстрочену трансляцію 
(deferred transmission), на трансляцію, тісно пов’язану 
з відстроченою (closely-related deferred transmission), 
на майже одночасну трансляцію (near simultaneous 
transmission), на не пов’язану з відстроченою тран-
сляцією (unrelated deferred transmission), на тісно 
пов’язану з відстроченою трансляцією (closely-related 
deferred transmission), на розповсюдження програм.

Спробуємо з’ясувати сутність окреслених май-
нових прав організацій мовлення.

Право на трансляцію інформаційного кон-
тенту після запису 

Здійснення запису програми не вичерпує 
охорону прав організацій мовлення. Тому 
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серед прав, які необхідно надати організаціям 
мовлення, слід також виокремити виключне 
право на трансляцію програм  (передач) після 
запису. Це право охоплює всі види передач за 
допомогою будь-яких засобів для їх прийому 
публікою, включаючи ефірне, кабельне, супут-
никове мовлення і передачу через комп’ютерні 
та мобільні мережі, заснованих на записі або 
зроблених із записів. 

Під час обговорення Постійного комітету 
ВОІВ з авторського права і суміжних прав був 
виявлений інтерес щодо обсягу прав, які мають 
бути надані організації мовлення після запису 
сигналу (так звані «Post-fixation rights»). Зокрема, 
зазначалося, що доведення записаної передачі в 
ефір для інтерактивної передачі є важливим еле-
ментом ефективної правової охорони прав органі-
зацій ефірного мовлення [4]. 

Ми повністю підтримуємо цю позицію, 
оскільки лише організації мовлення наділені пра-
вом дозволяти та відповідно обмежувати трансля-
ції своїх програм після їх запису.

Право на трансляцію з відстрочкою
Статтею 8 проекту Договору ВОІВ про охорону 

прав організацій мовлення передбачено право орга-
нізацій мовлення на трансляцію з відстрочкою.

Відстрочена трансляція (deferred transmission) 
означає трансляцію, відстрочену у часі, окрім 
майже одночасної трансляції, включаючи тран-
сляцію, здійснену таким чином, що представ-
ники публіки можуть здійснювати доступ до 
програми з будь-якого місця і у будь-який зруч-
ний для них час. 

Для здійснення відстроченої ретрансля-
ції сигнал, що несе програми (передачі), 
запам’ятовується на спеціальному портативному 
електронному пристрої, який зберігає отриманий 
цифровий контент, і передається далі у визначе-
ний більш пізній час, ніж оригінальна трансляція. 
Відповідно, організації мовлення можуть форму-
вати кілька різних сигналів, що несуть один і той 
самий контент, який поширюватиметься на різних 
континентах.

Варто відзначити, що Європейська угода про 
охорону телевізійних передач закріплює схоже 
за своїм змістом право організацій мовлення – на 
повторну передачу в ефір за допомогою запису 
або іншого відтворення [5]. Різниця полягає у 
тому, що для здійснення трансляції з відстрочкою 
не завжди вимагається попередній запис інфор-
маційного продукту, який, своєю чергою, є важ-
ливою передумовою надання права на повторну 
трансляцію.

Значимість цього права на практиці є очевид-
ною. Так, право на трансляцію з відстрочкою є 
актуальним, до прикладу, за умови ретрансля-
ції вихідцям з України вітчизняного контенту в 
Канаді. Безперечно, через різні часові пояси вони 
зможуть дивитися контент суб’єктів інформацій-
ної діяльності у прямому ефірі лише за умови пев-
ного відстрочення у часі. 

Майже одночасна трансляція (near 
simultaneous transmission) означає трансляцію, від-
строчену лише  тією мірою, в якій це необхідно для 
адаптації до різниці в часі або для технічного забез-
печення трансляції сигналу, що несе програму [1].

Під еквівалентною відстроченою тран-
сляцією (equivalent deferred transmission) слід 
розуміти відстрочену трансляцію, яка відповідає 
прямій лінійній трансляції організації мовлення 
і доступна протягом обмеженої кількості тижнів 
або місяців після таких лінійних трансляцій, як 
онлайн-повторення, сервісні послуги за замовчу-
ванням та основні спортивні заходи.

Тісно пов’язана з відстроченою трансля-
цією (closely-related deferred transmission) –  це 
відстрочена трансляція, яка здійснюється лише 
онлайн (в глобальній мережі Інтернет), додатково 
до прямих лінійних трансляцій організацій мов-
лення та доступна протягом обмеженої кількості 
тижнів або місяців, наприклад, паралельні спор-
тивні події, додаткові кадри в новинах чи програ-
мах, попередні перегляди, додаткові інтерв’ю та 
закриті програми.

Натомість не пов’язана з відстроченою 
трансляцією (unrelated deferred transmission) 
є відстроченою трансляцією, яка здійснюється 
лише в Інтернеті, але яка не підпорядкована 
прямим лінійним трансляціям організації мов-
лення, наприклад, канали потокового мовлення 
на вимогу, або до яких можуть отримати доступ 
користувачі без обмеження в часі, каталоги на 
вимогу, які доступні після закінчення строку для 
онлайн-повторень, та послуги на замовлення [6].

Право на розповсюдження програм (передач)
З метою надання адекватної та ефективної пра-

вової охорони організаціям ефірного мовлення у 
сучасних умовах поширення інформаційного про-
дукту необхідно надати їм незалежне право на 
розповсюдження своїх програм (передач) за допо-
могою будь-яких платформ та мереж дистрибуції.

На важливість наділення організацій мовлення 
правом на розповсюдження вказувала делегація 
Японії під час внесення пропозицій до оновле-
ного проекту договору ВОІВ про охорону прав 
організацій мовлення [7].
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Розповсюдженням програм (передач) організа-
цій мовлення є будь-яка дія, за допомогою якої ори-
гінали або копії записів програм (передач) безпо-
середньо чи опосередковано пропонуються публіці 
шляхом продажу чи іншого відчуження оригіналу 
або примірників запису. Вичерпання цього права 
торкається тільки фізичних екземплярів, які можуть 
бути випущені в обіг як матеріальні об’єкти.

Окрім того, зважаючи на стрімкий розвиток 
новітніх цифрових технологій, вкрай важливим 
і необхідним є наділення організацій мовлення 
правом надавати телеглядачам нелінійні послуги, 
однак наразі це питання залишилося поза увагою 
розробників проекту договору.

Позитивним слід також вважати чітко окреслений 
перелік обмежень або винятків щодо охорони прав 
організацій ефірного (або кабельного) мовлення.

Так, до винятків щодо охорони віднесено: 
використання в особистих цілях (за умови пого-
дження обсягу); використання невеликих за роз-
міром витягів у зв’язку з повідомленням про 
поточні події; короткостроковий запис організа-
цією ефірного мовлення за допомогою власних 
технічних засобів та для своїх трансляцій; вико-
ристання лише для цілей навчання або наукових 
досліджень; використання спеціально для забез-
печення доступу осіб з вадами зору або слуху, 
обмеженою здатністю до навчання або іншими 
особливими потребами; використання бібліоте-
ками, архівами або навчальними закладами для 

забезпечення публічного доступу до передач, які 
охороняються будь-якими виключними правами 
організації ефірного мовлення, з метою їх збере-
ження, а також у науково-освітніх цілях [8].

Принагідно слід відзначити, що у Законі 
України «Про авторське право і суміжні права» 
в окресленні обмежень майнових прав організа-
цій мовлення законодавець закріплює бланкетну 
норму (ст. 42), при цьому  вільне відтворення 
інформаційного контенту, тобто використання 
об’єктів суміжних прав без згоди суб’єктів інфор-
маційної діяльності здійснюється  виключно  з 
метою навчання чи наукових досліджень.

Висновки. Підсумовуючи викладене вище, 
варто зауважити, що для забезпечення належного 
рівня охорони організацій мовлення в епоху роз-
витку цифрових та мультимедійних технологій 
необхідно розробити та прийняти уніфікований 
міжнародний документ, у якому були б ураховані 
та усунені основні недоліки наявної міжнародної 
охорони, а також він має охоплювати цілу низку 
цифрових та телекомунікаційних новацій, вико-
ристання мережі Інтернет як платформи дистри-
буції інформаційного контенту та бути спромож-
ним захистити від маніпулювання сигналами, що 
несуть програми. 

Більшість його положень могла б лягти в 
основу у разі вдосконалення національних зако-
нодавчих положень у відповідній сфері право-
відносин.
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НОВЕллЫ МЕждУНАРОдНОй ОхРАНЫ ОРгАНИЗАцИй ВЕЩАНИЯ: ОПЫТ ВОИС
В этой работе автор рассматривает ряд вопросов, связанных с правовой охраной смежных прав 

организаций вещания на международном уровне.  При этом в основу исследования положены предпи-
сания проекта Договора об охране прав организаций вещания, а также сформулированные в рекомен-
дациях и рабочих документах обобщения Постоянного комитета по авторскому праву и смежным 
правам ВОИС. В работе раскрыты понятийный аппарат ключевых терминов и правовая природа объ-
екта охраны, определены объем и содержание новейших имущественных прав, указаны исключения и 
ограничения по использованию контента организаций вещания.  Приводятся конкретные предложе-
ния и рекомендации заполнения существующих нормативных пробелов как на международном, так и 
на национальном уровнях.

Ключевые слова: ВОИС, организация вещания, международная охрана, имущественные права, 
несущий программу сигнал.

NOVElS Of INTErNaTIONal prOTECTION Of BrOadCaSTINg OrgaNIZaTIONS:  
wIpO ExpErIENCE

In this work, the author examines a number of issues associated with the legal protection of related rights 
of broadcasting organizations at the international level. At the same time, the instructions of the Draft Treaty 
on the protection of broadcasting organizations’ rights are laid down in the study, as well as formulated in the 
recommendations, working papers of the generalization of the Standing Committee on Copyright and Related 
Rights of WIPO. In this work the conceptual apparatus of key terms and the legal nature of the object of protec-
tion are revealed, the scope and content of the latest property rights are defined, the exceptions and restrictions 
on the use of the content of broadcasting organizations are specified. Specific suggestions and recommenda-
tions for filling the existing regulatory gaps at both the international and national levels are presented.

Key words: WIPO, broadcasting organizations, international protection, property rights, programme-car-
rying signal.
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ПРО НЕОБхІдНІ СУТНІСНІ ЕлЕМЕНТИ ЗАСТОСУВАННЯ 
ІНСТИТУТУ НАБУВАльНОЇ дАВНОСТІ

У цій роботі досліджені питання сутності та юридичного змісту давнісного володіння як 
способу набуття власності на чужу річ. Проаналізовано суб’єктний склад осіб, що мають 
право на отримання права власності у зазначений спосіб. Вивчено питання про об’єкти, які 
можуть набуватися у власність за давністю володіння ними. Надана оцінка класичним док-
тринальним концепціям щодо складових частин давнісного володіння з точки зору їх сучасної 
доцільності та ефективності. Надані пропозиції стосовно детальнішої нормативної регла-
ментації коментованих матеріальних відносин.

Ключові слова: набувальна давність, нетитульне володіння, строк набуття власності.

Постановка проблеми. Матеріальне право, 
що тривалий час не використовується з огляду 
на небажання чи неможливість реалізації носієм 
своїх повноважень, та, навпаки, досить тривале 
безтитульне володіння майном всупереч закону 
та чужому праву здавна привертали увагу дослід-
ників. Справді, досить часто особа володіє пев-
ним майном, не будучи його власником, без пра-
вильно оформлених документів на володіння, 
проте це відбувається тривалий час. Як правило, 
особа добросовісно та відкрито заволоділа таким 
майном, а саме майно із часом поліпшується за 
рахунок праці або коштів володільця. У такому 
разі ЦК України передбачає право володільця на 
повноцінне набуття права власності із оформлен-
ням правовстановлюючих документів через суд 
на підставі ст. 344 ЦК України – в порядку «набу-
вальної давності». Проте для регулювання давніс-
них набувальних відносин однієї статті у Цивіль-
ному кодексі відверто замало. Відтак досить часто 
відносини щодо набуття власності за давністю 
володіння не мають безпосереднього норматив-
ного опосередкування, що не додає їм правової 
визначеності. 

Деякою мірою цьому сприяє і не досить вдала 
побудова самої статті 344 ЦКУ. До прикладу, у  
ч. 1 цієї норми вказані обов’язкові реквізити дав-
нісного володіння, за наявності та дотриманні 
яких може відбутися набуття права власності на 
чужу річ після тривалого володіння нею – від-
критість та безперервність нетитульної окупації 
протягом встановлених законом строків. Разом з 
тим український закон встановлює і таку підставу 

для початку набувальної давності, як неповер-
нення володільцем майна після закінчення строку 
титулу та не витребування речі власником упро-
довж позовної давності. Але ч. 3 ст. 344, яка регу-
лює ці питання, не висуває до давнісного набув-
ного строку, що почався за таких умов, указаних 
вимог стосовно його безперервності та відкри-
тості. Насправді, за будь-яких підстав виникнення 
юридичний змість набувальної давності має бути 
однаковим.

Такі ж проблеми виникають, коли буквально 
застосовувати правило ч. 3 цієї ж статті Цивіль-
ного кодексу стосовно того, що втрата не зі своєї 
волі майна його володільцем не перериває набу-
вальної давності у разі повернення майна протя-
гом одного року або пред’явлення протягом цього 
строку позову про його витребування. Прямолі-
нійне читання цієї норми призводить до висновку, 
що захист нетитульного триваючого володіння 
може відбуватися, лише коли особа не повернула 
майно власнику після спливу договору. Тобто 
позов про захист свого володіння добросовісний 
набувач пред’явити не вправі. На щастя, під тиском 
науковців, які дали належні пояснення та обґрун-
тування, сучасна судова практика застосовує пра-
вильний за суттю підхід, надаючи можливість 
посесорного захисту всім давнісним володільцям. 
А ось законодавець поки що не «рухається». То 
прикро, бо, враховуючи невелику кількість пра-
возастосовної практики щодо захисту давнісного 
володіння нині, та, безумовно, значне збільшення 
кількості подібних спорів у разі, коли Україна 
справді почне рухатися до ринкових відносин та 
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дотримання європейських цінностей, такі норма-
тивні коригування є дуже важливими, нагальними 
й актуальними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання, пов’язані з науковим обґрунтуванням 
запровадження та ефективності правового інстру-
ментарію набувальної давності як однієї з важли-
вих підстав набуття права власності, досліджені 
такими вченими, як Д.І. Мейєр, І.Є. Енгельман, 
А.К. Бутовський, К.І. Скловський, Г.А. Гаджиєв, 
В.А. Рахмілович, В.І. Цікало, В.П. Маковій та 
іншими. Разом з тим проведені науковцями дослі-
дження в межах наявної емпіричної бази в осно-
вному зосереджувалися на вивченні та обґрун-
туванні самого механізму набувальної давності 
як способу отримання власності. Переважно 
оцінювалася ефективність та результативність 
встановлених законом на час здійснення дослі-
дження складових елементів такого темпораль-
ного виміру, як давність набуття речового права. 
Водночас питанням сутності та юридичного 
характеру суб’єктно-об’єктного складу правовід-
носин, що відбуваються упродовж дії набувного 
строку, ще бракує уваги. Саме на вивчення цього 
аспекту матеріальних взаємодій у контексті змісту 
суб’єктивного права на давнісне володіння спря-
мована ця праця.

Виклад основного матеріалу. Як ми вже зазна-
чили вище, чинний український закон та його 
адаптація до реальної сутності відносин, що скла-
даються у досить прогресивному напрямі пожвав-
лення матеріального обороту, – відновленні 
обігоздатності низки об’єктів шляхом запрова-
дження (точніше – відновлення) цивільно-право-
вого інституту набувальної давності, встановлює 
певні вимоги до давнісного володіння. Лише за 
умови їх дотримання окупантом він після спливу 
встановленого нормативно строку отримає право 
власності на утримувану ним річ. Це такі чин-
ники, як добросовісне заволодіння чужим май-
ном або неповернення користувачем речі після 
закінчення строку дії договору і спливу позо-
вної давності щодо вимог про віндикацію; від-
критість та безперервність володіння. Та, попри 
вказаний вичерпний перелік підстав набуття влас-
ності за давністю володіння чужим майном, існує 
ще низка спеціальних вимог, без дотримання 
яких набуття власності за давністю стає просто 
неможливим. На жаль, хоча ці передумови пра-
вильно оцінюються в доктрині і правозастосовній 
практиці, вони не відображені у нормативному 
порядку. Між тим вказані чинники є надзвичайно 
важливими для фактичного визначення сутності 

та юридичного змісту давнісного набувального 
інституту. Йдеться про встановлення правового 
статусу набувачів, визначеність об’єктного пере-
ліку майна, що може набуватися у такий спосіб у 
власність, характеру певних особливостей давніс-
ного володіння тощо.

Сучасне цивільне законодавство, яке регулює 
порядок набуття майна у власність за набуваль-
ною давністю, не містить обмежень стосовно 
об’єктного складу такого майна. Отже, коменто-
ваний інститут стосується, здавалося б, будь-яких 
речей та будь-якої форми власності. Разом з тим, 
очевидно, що вказане правило має виняток, який 
відноситься до тих видів майна, які не можуть 
перебувати у власності набувача або вилучені 
з цивільного обігу. Інакше кажучи, майно має 
бути обороноздатним [1, c. 12], не  краденим.  
Не можуть вважатися об’єктами набуття власності 
за давністю новостворене чи перероблене майно, 
знахідка та скарб тощо, бо порядок та підстави 
отримання такого права на них визначені спеці-
альними статтями глави 24 Цивільного кодексу. З 
огляду на загальні правила можна зробити висно-
вок, що набувальна давність не застосовується 
до об’єктів, виключених із цивільного обороту 
(ст. 178 ЦК), або до таких об’єктів, щодо яких не 
може бути встановлене право власності як абсо-
лютне речове право (майнові права, результати 
інтелектуальної, творчої діяльності, інформація 
тощо) [2].

Також спірним є питання про можливість стати 
власником безхазяйного майна у разі тривалого 
його утримання. Російські дослідники, спираю-
чись на редакцію ст. 234 ЦК РФ, вважають такий 
варіант цілком прийнятним [3, c. 195], позаяк від-
повідна норма не дає абсолютно чітких критеріїв 
давнісного володіння, а судова практика припус-
кає розширене його тлумачення. Інша ситуація в 
українському правовому полі. Наше законодавство 
допускає конкуренцію правових норм та викли-
кає труднощі у визначенні, якій з них має бути 
надана перевага [4, c. 116]. З одного боку, у ч. 2  
ст. 335 ЦКУ вказується, що безхазяйні рухомі речі 
можуть набуватися у власність за набувальною 
давністю. З іншого, ч. 1 та ч. 3 ст. 344 ЦКУ дають 
вичерпний перелік суб’єктів (добросовісний набу-
вач та особа, що утримує річ після спливу строку 
договору), які можуть набути таке право за дав-
ністю. Навряд чи можна до них віднести набувача 
безхазяйної речі, особливо об’єкта нерухомості. 

Українська судова практика вважає питання 
про набуття власності за давністю володіння 
безхазяйним нерухомим майном вирішеним. 
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Так, у п. 11 Постанови Пленуму Вищого спеці-
алізованого суду України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ № 5 від 7 лютого 2014 року 
«Про судову практику в справах про захист права 
власності та інших речових прав» вказано, що 
право власності за набувальною давністю може 
бути набуто на майно, яке належить на праві 
власності іншій особі (а не особі, яка заявляє 
про давність володіння), а також на безхазяйну 
річ. Отже, встановлення власника майна або 
безхазяйності речі є однією з обставин, що має 
юридичне значення і підлягає доведенню під час 
ухвалення рішення суду. Виходячи зі змісту ста-
тей 335 і 344 ЦК, взяття безхазяйної нерухомої 
речі на облік органом, що здійснює державну 
реєстрацію прав на нерухоме майно, за заявою 
органу місцевого самоврядування, на території 
якого вона розміщена, і наступна відмова суду 
в переданні цієї нерухомої речі у комунальну 
власність не є необхідною умовою для набуття 
права власності на цей об’єкт третіми особами 
за набувальною давністю [5]. Однак впадає в очі 
обставина, що національне цивільне законодав-
ство взагалі не передбачає набуття у власність 
нерухомих безхазяйних речей за давністю воло-
діння (ст. 335 ЦКУ). Отже, висновки, наведені 
у зазначеній вище постанові Пленуму ВСС, є 
передчасними. Насамперед, слід у норматив-
ному порядку усунути вказані неузгодженості, 
прописавши в законі механізм заволодіння без-
хазяйною річчю.

Крім необхідних властивостей самого майна, 
що може набуватися у власність за давністю оку-
пації, доктрина та законодавство напрацювали 
низку чинників, що мають юридичне значення 
для перетворення повноваження на давнісне 
володіння на право власності. У літературі вика-
зана думка, що задля отримання власності за 
цим механізмом має реалізуватися комплексний 
фактичний склад, до якого входять: нетитульне, 
безперервне та відкрите володіння, добра 
совість набувача (bona fides), сплив встановле-
ного законом набувального строку (закінчення 
права на давнісне володіння). Для нерухомих 
речей до такого складу ще слід додати два чин-
ники: судове визнання права власності та дер-
жавна реєстрація майна [1, c. 23–24]. Зазначені 
вимоги для визнання володіння давнісним вка-
зані безпосередньо в законі. Однак окремі фак-
тори, що забезпечують ефективність набуваль-
ної давності, не відображені нормативно, тож 
потребують додаткової доктринальної оцінки. 
Розглянемо детальніше окремі з них.

Першим таким фактором є обов’язкова неза-
конність володіння. Інакше кажучи, особа, яка 
володіє майном на певному правовому титулі, 
ніколи не набуде його у власність. Отже, оскільки 
титульний володілець-невласник зазвичай отри-
мує річ на підставі договору (зберігання, оренди, 
позички), він не може стати власником за дав-
ністю утримування речі. Набуття права власності 
на майно за набувальною давністю неможливе, 
коли існує титульне володіння, тобто особа воло-
діє майном на певній правовій підставі, навіть 
оформленої не повністю правильно або за поло-
женням вже не чинного законодавства. Так, 
Вищий спеціалізований суд України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ, розглядаючи 
конкретний спір, встановив, що фізична особа 
тривалий час володіла нерухомістю, яка за старим 
законодавством була оформлена на юридичну 
особу, пізніше ця юридична особа була ліквідо-
вана. Але у неї виявився правонаступник – інша 
юридична особа, між нею та володільцем виник 
спір. Фізична особа не укладала з ліквідова-
ною юридичною особою нотаріально посвід-
ченого договору купівлі-продажу нерухомого 
майна, тобто була лише фактичним володільцем, 
а не законним власником спірного майна. Свій 
позов про визнання права власності на майно 
за набувальною давністю особа обґрунтовувала  
ст. 344 ЦК України та документами, підписаними 
із ліквідованим власником:  акт приймання-пере-
дачі майна, прибуткова накладна та касовий ордер, 
які датовані 1991 роком. Але якраз ці документи і 
стали підставою для встановлення судом титуль-
ного володіння майном і підставою для відмови у 
задоволенні позову [6]. 

У цьому контексті К.І. Скловський акцентує 
увагу на тих випадках, коли організація, що стала 
правонаступником державного підприємства 
в результаті приватизації, продовжує володіти 
певним об’єктом, що не був приватизованим (не 
включеним до статутного фонду під час привати-
зації). Спір, що може виникнути за таких обставин 
щодо належності такого майна, вчений пропонує 
вирішувати таким чином. Фактичний володілець 
не може набути права власності за давністю, бо 
свого часу отримав річ від держави в оперативне 
управління (господарське відання), яке, власне, 
і триває надалі. Власник цього майна – держава 
продовжує бути відомим, а такий титул, як право 
оперативного управління, дає законну підставу 
володіння, що, своєю чергою, виключає набуття 
за давністю. Якщо ж такий титул після привати-
зації відпадає (бо він не притаманний приватним 
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організаціям), то це все одно не поліпшує позицію 
володільця [7, c. 18–19]. Правова оцінка наведе-
ної ситуації не є однозначною. Справа в тому, що 
російське та українське цивільне законодавства 
дещо відрізняються у питанні встановлення кола 
осіб, що можуть набути власність за давністю 
володіння. Зокрема, перелік таких суб’єктів за 
українським ЦК розширений за рахунок тих осіб, 
що отримали майно на правовій підставі (за дого-
вором), але після відпадіння такої підстави не 
повернули його власникові. Відтак український 
закон є більш ліберальний до таких набувачів і за 
наявності інших обставин дає їм  змогу з часом 
стати власником такого майна.

Проте свого часу теза про неможливість 
набути власність за давністю володіння майном 
титульним окупантом була далебі не безспірною. 
Зокрема, деякі дослідники вважали, що довічне 
володіння із плином часу може перетворитися 
на право власності. Подібна позиція була спрос-
тована детальним аналізом сутності цих від-
носин, здійсненим ще дореволюційними росій-
ськими цивілістами. Адже для набуття власності 
за давністю володіння останнє не повинне  мати 
належної правової підстави. Якщо ж титул права 
визначений, воно спирається на юридичне під-
ґрунтя – давності за володінням бути не може. 
Якщо є права для володіння – не може йтися 
про давність. Довічне володіння не може мати 
характеру власності (володіння майном як своїм, 
виключно для себе тощо), оскільки воно, навіть 
виходячи з його назви, закінчується зі смертю 
особи, тобто поняття про давність володіння поєд-
нується з уявленням про його закінчення і перехід 
права до іншої особи [8, c. 15].

Право власності за набувальною давністю 
може виникнути лише у тому разі, коли власник 
позбавлений реального володіння майном. Коли 
ж останній час від часу отримує його у володіння 
та користування, відсутні необхідні передумови 
для кваліфікації володіння набувача як давніс-
ного. Те ж можна сказати і про набуття пред-
ставниками прав на річ за давністю: їх володіння 
не характеризується такою необхідною озна-
кою, як здійснення дії від власного імені. Пред-
ставник володіє річчю від імені іншої особи, а 
значить не може бути суб’єктом давнісного її 
набуття [9, c. 177]. Проте це зовсім не означає, 
що у результаті володіння представника  не може 
виникнути право власності для суб’єкта, якого 
він представляє. Для закріплення за давністю 
майна не важливо, хто здійснює володіння, сама 
особа чи її представник [10, c. 1].

На переконання цивілістів позаминулого сто-
ліття, як порушення такого володіння могло роз-
цінюватися рішення документального власника 
щодо розпорядження своїм майном, що озна-
чало, що володілець не здійснював цього права 
«у вигляді власності» і це перешкоджало йому 
набути право власності на це майно [11, c. 1140]. 
Але таке розуміння повноважень документаль-
ного власника було прийнятним у той час, коли 
за законом тривалість набувального строку та 
позовної давності була однаковою і становила 
10 років. Тобто неволодіючий власник на час роз-
порядження своїм майном мав матеріальне право 
на захист своєї власності у судовому порядку. Чи 
діє вказане правило зараз, коли позовна давність, 
як правило, закінчується задовго до спливу набу-
вальної? На нашу думку, скорочення позовного 
строку не вплинуло на сутність самих відносин, 
що опосередкуються коментованими правовими 
інститутами. Як відомо, цивільне право, зокрема 
і право власності, не припиняється із збігом позо-
вної давності за вимогами про його захист. Отже, 
вказане матеріальне право належить його носієві 
і після зазначеного моменту незалежно від втрати 
ним здатності до примусового захисту. Таким 
чином, правоволоділець може здійснювати будь-
які повноваження, що витікають з права власності 
і припустимі фізично. Зокрема, він вправі розпо-
рядитися своїм майном: продати його, подару-
вати тощо. Законодавство України не забороняє 
вчинити вказані дії шляхом документального 
переоформлення права власності без фактичної 
передачі об’єкта. Отже, майно, що перебуває у 
нетитульному володінні, отримає нового влас-
ника, попри утримання його «як власного».

У науці часто обстоюється теза, що особливою 
характеристикою набувальної давності є факт, що 
окупант упродовж цього строку відноситься до 
утримуваного ним майна як до власного. Яку ж 
властивість давнісної окупації, необхідну за зако-
ном для набуття права власності, уособлює «воло-
діння майном як власним». Неважко помітити, що 
цей чинник може мати свій прояв лише в дина-
міці, тобто він стосується триваючого процесу, а 
не разової події. Та і в законі йдеться про «воло-
діння», а не «заволодіння». Набувач може, звісно, 
оцінювати річ як власну на час її отримання, але 
таке його переконання визначатиме лише bone 
fides. Добра совість набувача переважно носить 
суб’єктивний характер, а її вади мають бути 
обґрунтовано доведені. Натомість подальше дав-
нісне володіння річчю як власною спирається не 
стільки (і не тільки) на усвідомлення цього утри-
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мувачем. Більш принциповим є сприйняття такого 
взаємозв’язку між суб’єктом та об’єктом з боку 
третіх осіб. І воно є визначальним для правової 
кваліфікації. Отже, володіння майном як власним 
характеризує триваючий процес утримання майна 
протягом давнісного строку, а якщо точніше – то 
таку темпоральну ознаку набувного механізму, як 
відкритість володіння. 

До речі, чинне цивільне законодавство, вра-
ховуючи тривалу еволюцію коментованих від-
носин та нинішній їх стан, досить істотно від-
хилилося від класичного змісту передумов для 
набуття власності за давністю, постульованих 
півтора століття тому. Так, у той період давніс-
ним володінням (земською давністю) визнача-
лось (поряд з уже коментованим володінням «як 
власним») спокійне, неперервне та беззаперечне 
його здійснення протягом встановленого часу 
[12, c. 283]. Як бачимо, наразі вимоги стосовно 
беззаперечності та спокою володіння вилучені. 
Це і зрозуміло. Скажімо, вимога щодо беззапе-
речності (безспірності) давнісного володіння 
прямо не узгоджується з чинною моделлю комен-
тованого набувного механізму. Тож не можна 
погодитися з П.В. Поповичем, який, доводячи 
тезу про обов’язкову безспірність володіння 
для давності, стверджує, що воно черпає свою 
справедливу основу та отримує виправдання з 
точки зору недоторканності власності у мовчаз-
ній юридичній угоді, яка триває протягом дав-
нісного строку у вигляді домовленості між влас-
ником і фактичним володільцем про уступку 
майна, що проявляється у бездіяльності влас-
ника протягом явного порушення його прав шля-
хом безмовного зречення власності (мовчазного 
дарування) на користь володільця [13, c. 31–32, 
70–73]. Насправді, протягом володіння для дав-
ності, котре почалося у добросовісного набувача 
від терміну окупації речі, до нього цілком може 
бути пред’явлено позов власника про витребу-
вання майна. Тобто володіння стає заперечува-
ним. Якщо подібне домагання виникне протягом 
позовної давності, річ відбере власник,  давнісне 
володіння припиниться. Коли ж віндикацій-
ний позов буде пред’явлено після спливу позо-
вної давності, і  окупант заперечуватиме проти 
домагання саме з цієї причини, оспорювання 
володіння не матиме жодного впливу на його 
перебіг. Що ж стосується осіб, які володіють 
для давності після закінчення дії договору (ч. 3  
ст. 344 ЦКУ), то перебіг набувального строку 
для них починається після закінчення позовної 

давності. Відтак спірність їх володіння взагалі 
не має принципового значення.

Те ж саме слід сказати і щодо вимоги про 
спокійність володіння. За класичним визна-
ченням російської цивілістики другої половини 
XIX століття спокійне давнісне володіння як 
безтурботне та не тривожне характеризує про-
цес отримання власності [14, c. 16; 15, c. 229; 
16, c. 72]. Володіння може вважатися неспо-
кійним, коли особа, усвідомлюючи відсутність 
у неї права, вчиняє видимі дії щодо зовнішньої 
легітимізації окупації (внутрішній фактор) або 
тоді, коли володіння перебуває під впливом фак-
тичних нападів, на які набувач реагує без звер-
нення до юрисдикційних органів (зовнішній 
фактор) [17, c. 327–331]. Критерій спокійності 
володіння, як і його безспірності, мав право на 
існування у тому законодавстві, що не надавало 
вирішального значення bona fides у заволодінні 
річчю. Нині ж добросовісність набувача ціл-
ком справедливо вважається головною озна-
кою володіння для давності, тож наявність цієї 
обставини цілком охоплює описані чинники, 
потреба у яких відпала. А для володільців, що 
утримують річ після відпадання у них титулу, 
питання про спокійність володіння в наведе-
ному вище розумінні взагалі не актуальне. Бо 
ситуація, коли давнісний володілець від самого 
початку знає про незаконність окупації, прямо 
санкціонована законом. Такої позиції дотриму-
ються як численні дослідники питання, так і 
досить часто законодавчі акти (пар. 937 Німець-
кого цивільного укладення), які як необхідну 
передумову набуття власності вказують добро-
совісність як необхідну якісну характеристику 
[18, c. 288–290].

З урахуванням викладеного можемо зробити 
певні висновки. Перелік елементів давнісного 
володіння для набуття власності, встановлений 
у ст. 344 ЦКУ, є визначальним, але не вичерп-
ним. Істотне значення має також характеристика 
об’єктів, що можуть без належного титулу утри-
муватися окупантом. Важливим є і суб’єктний 
склад давнісних набувачів права власності. Від-
так на законодавчому рівні та в судовій практиці 
підлягає закріпленню конкретний зміст окремих 
елементів володіння для давності. Подібні кори-
гування доцільно зробити в нормативному плані, 
аби запобігти суб’єктивізму у судовому визна-
ченні сутності відносин, які виникають у разі 
практичного застосування положень правового 
інституту набувальної давності. 
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О НЕОБхОдИМЫх СУЩНОСТНЫх ЭлЕМЕНТАх ПРИМЕНЕНИЯ  
ИНСТИТУТА ПРИОБРЕТАТЕльНОй дАВНОСТИ

В данной работе исследованы вопросы сущности и юридического содержания давностного владе-
ния как способа приобретения собственности на чужую вещь. Проанализирован субъектный состав 
лиц, имеющих право на получение права собственности указанным образом. Изучен вопрос об объек-
тах, которые могут приобретаться в собственность по давности владения ими. Дана оценка класси-
ческим доктринальным концепциям относительно составных частей давностного владения с точки 
зрения их современной целесообразности и эффективности. Предоставлены предложения по дополни-
тельной нормативной регламентации комментируемых материальных отношений.

Ключевые слова: приобретельная давность, нетитульное владение, срок приобретения собственности.

aBOuT ThE NECESSary ESSENTIal ElEmENTS Of ThE applICaTION  
Of ThE INSTITuTION Of aCQuISITIVE prESCrIpTION

In this paper questions of the essence and legal content of long-standing possession as a way of acquiring 
property on someone else’s thing are investigated. The subject composition of persons, who have the right to 
obtain ownership in the manner indicated is analyzed. The issue of objects that can be acquired into ownership 
after the possession of them has been studied. The classical doctrinal concepts regarding the components of 
the long-standing ownership are evaluated from the point of view of their current expediency and effectiveness. 
The proposals on additional regulatory regulation of the material relations commented are provided.

Key words: acquisitive prescription, non-titular possession, term of acquisition of property.
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АКТУАльНІ ПРОБлЕМИ ЗАхИСТУ й ОхОРОНИ ПРАВ 
ІНТЕлЕКТУАльНОЇ ВлАСНОСТІ В МЕРЕжІ ІНТЕРНЕТ  
В УМОВАх глОБАлІЗАцІЇ СУСПІльСТВА  
ТА СУЧАСНИх ТЕхНОлОгІй

Наукова стаття присвячена проблемам, пов’язаним із порушенням прав на викорис-
тання об’єктів інтелектуальної власності в мережі Інтернет. Метою цієї роботи  є аналіз 
основних актуальних проблем у сфері охорони й захисту прав інтелектуальної власності в 
Інтернеті. Оскільки всесвітня мережа Інтернет є загальнодоступним інформаційним про-
стором, що не має єдиного централізованого керування, єдиного власника та відокремле-
ного майна, саме цим ставить під загрозу авторські та суміжні права. Судовий захист 
прав, порушених за допомогою використання Інтернету, ускладнюється їх анонімністю та 
технічними проблемами. Саме це створює можливості для уникнення відповідальності за 
порушення авторського права. 

Ключові слова: захист права інтелектуальної власності, комп’ютерні і мережеві техно-
логії, плагіат, сучасні технології, порушення авторського права, незаконне копіювання.

Актуальність дослідження. У наш час, коли 
комп’ютерні і мережеві технології з кожним днем 
переходять на новий технологічний рівень розвитку, 
Інтернет та інформація, що в ньому міститься, стали 
невід’ємною частиною життя сучасного суспільства. 

Нині існує чимало проблем, пов’язаних із 
порушенням прав на використання об’єктів інте-
лектуальної власності в мережі Інтернет. Однією 
з причин вказаного є полегшення доступу до цих 
об’єктів через поширення комп’ютерних кому-
нікацій, що могло б бути виключно позитивним 
явищем, адже надало нові можливості для розви-
тку і доступу до освіти, духовного, культурного 
та інтелектуального розвитку. Проте користувачі 
мережі далеко не завжди обмежуються такими 
цілями, дедалі частішають випадки зловживання 
комп’ютерними комунікаціями і порушення прав 
третіх осіб в Інтернеті. 

Необхідно зауважити, що Інтернет є загаль-
нодоступним інформаційним простором гло-
бального характеру, що не має єдиного цен-
тралізованого керування, єдиного власника та 
відокремленого майна,  саме цим ставить під 
загрозу авторські та суміжні права. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У роботі наведені та проаналізовані статті відо-
мих науковців і фахівців у сфері інтелектуаль-
ної власності та міжнародного права, зокрема:  

М. Денисюка, Р. Шишки, В. Луця, М. Мельни-
кова, С. Галінської, В. Антипенка,  О. Городова,  
Л. Городянської, О. Яковенко тощо.

Метою цієї роботи  є аналіз основних актуаль-
них проблем у сфері охорони й захисту прав інте-
лектуальної власності в Інтернеті.

Завданнями виступає  окреслення шляхів 
вирішення найбільш актуальних проблем у сфері 
охорони і захисту прав інтелектуальної власності 
в Інтернеті.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Центральне місце у міжнародно-правовому регу-
люванні охорони авторського та суміжних прав 
посідає Бернська конвенція про охорону літератур-
них і художніх творів, що була прийнята 9 вересня 
1886 р. Пізніше важливою міжнародно-правовою 
основою захисту авторських та суміжних прав 
стала Конвенція про заснування Всесвітньої орга-
нізації інтелектуальної власності 1967 року. 

До інших важливих міжнародних нормативно-
правових документів у сфері захисту авторського 
і суміжних прав відносять Всесвітню (Женевську) 
конвенцію про авторське право 1952 р., Угоду про 
співробітництво в галузі охорони авторського 
права і суміжних прав 1993 р., Міжнародну кон-
венцію про охорону прав виконавців, виробників 
фонограм і організацій мовлення (Римська кон-
венція) 1961 р., Женевську конвенцію про охо-
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рону інтересів виробників фонограм від незакон-
ного відтворення їх фонограм 1971 р. та ін. 

Важливе значення для захисту авторських прав 
в Інтернеті на міжнародному рівні було закладено 
в 1996 році на дипломатичній конвенції Всесвіт-
ньої організації інтелектуальної власності (далі – 
ВОІВ). Саме тоді був прийнятий Договір ВОІВ 
про виконання і фонограми з метою забезпечення 
відповідних прав і можливостей власників щодо 
ефективної охорони під час розповсюдження їх 
творів через Інтернет шляхом електронної тор-
гівлі. Проте для ефективної реалізації інтернет-
договорів необхідні відповідні заходи на націо-
нальному рівні кожної з держав [1, с. 10]. 

Законодавче регулювання цієї сфери та судовий 
захист прав, порушених за допомогою викорис-
тання Інтернету, ускладнюється їх анонімністю та 
технічною складністю, що і створює можливості 
для уникнення відповідальності за порушення 
авторського права. 

Дослідник особливостей захисту авторського 
права у мережі Інтернет Т. Рудник виділяє такі пра-
вові проблеми захисту авторського права, викли-
кані розвитком інформаційних технологій [2, с. 73]: 

1. Відсутність нормативно-правових актів, 
які б регулювали цю сферу відносин; правова 
невизначеність багатьох ключових понять або 
недостатнє їх відпрацювання. Наприклад, від-
сутнє законодавче визначення поняття глобальної 
мережі Інтернет тощо. 

2. Транскордонний характер використання 
об’єктів авторського права через мережу Інтернет. 
Відкриття доступу до об’єкта права інтелектуаль-
ної власності в Інтернеті дає можливість викорис-
товувати його фактично в усьому світі, тому вини-
кають випадки, коли об’єкти авторського права 
використовуються користувачем мережі Інтернет 
на території, де відповідні норми права не діють. 

3. Після розміщення об’єкта в Інтернеті вини-
кає проблема щодо можливості простеження ким 
і як буде використовуватися такий об’єкт автор-
ського чи суміжних прав. Це пов’язано, насам-
перед, з тим, що доступ до відповідного об’єкта 
виняткових прав відкривається одночасно для 
гранично широкого кола осіб, що сягає мільйонів 
користувачів Інтернету. 

4. Велика кількість (з тенденцією до збіль-
шення) порушень авторського права, оскільки дієві 
механізми захисту авторського права відсутні. 

На думку науковця М. Мельникова, законо-
давець має підвищити рівень покарань за пору-
шення у вказаній сфері залежно від рівня суспіль-
ної небезпеки. Уряд активними діями має довести 

суспільству, що він не потуратиме порушенням 
авторських прав у сфері інформаційних техноло-
гій і за їх допомогою. 

Незаконне копіювання як одна із проблем 
захисту авторського права завдає значної шкоди 
авторам книг, фільмів, авторам та виконавцям 
музичних творів, оскільки перешкоджає їм отри-
мувати доходи за їхню діяльність та утримує їх 
від подальшого інвестування в творчу діяльність, 
що може навіть підірвати розвиток тієї чи іншої 
сфери творчої діяльності [3, с. 216]. 

Особливої уваги заслуговує також таке пору-
шення авторського права, як плагіат. Однією з 
найважливіших передумов поширення плагі-
ату натепер є розвиток Інтернету, що спричиняє 
неконтрольований рух інформації, обсяги якої 
постійно збільшуються. Плагіатом вважається опу-
блікування повністю або частково чужого твору під 
іменем особи, яка не є автором цього твору. Плагіат 
вирізняється саме присвоєнням чужого авторства. 
У разі піратства, наприклад, може відбуватися роз-
повсюдження чужих творів без дозволу автора, але 
ім’я справжнього автора не приховується [4, с. 18]. 

Якщо розглядати власне веб-сайти як об’єкти 
права інтелектуальної власності, то вищевказані 
правові прогалини можуть використовуватися задля 
влаштування масових порушень в Інтернеті, напри-
клад, кібератаки на захищені сервери з метою вилу-
чення конфіденційної інформації, що може при-
звести до загрози національній безпеці держав тощо. 
Часто за такого виду порушень економічні мотиви 
переплітаються з політичними та інколи дуже важко 
прослідкувати, що ж є першопричиною конфлікту.  
У цьому контексті важливо звернути увагу й на те, 
що інформаційні технології стають небезпечним зна-
ряддям і в руках терористичних та інших злочинних 
угруповань,  наслідки від таких кібератак можуть 
призводити до справжніх соціальних колапсів. 

На думку українського вченого В. Антипенко, 
цю проблему необхідно розглядати у комплексі 
соціально-політичних, економічних та культур-
них проблем держав третього світу. Як зазначає 
у своїй монографії В. Антипенко: «предметом 
глобального терористичного конфлікту, тобто 
тим, з приводу чого відбувається протистояння, є 
ресурси та контроль над ними, території, доступ 
до технологій, благ цивілізації» [5, с. 230]. 

Вирішенням проблем захисту об’єктів інтелек-
туальної власності в Інтернеті має стати, по-перше, 
спеціалізоване законодавче регулювання у дер-
жаві. Тоді б автори не боялись таких негативних 
явищ, як плагіат, піратство, а електронні бібліо-
теки могли б повноправно працювати належним 
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чином, не ставлячи під загрозу чиїсь права. У 
такому разі користувачі зможуть знаходити необ-
хідну їм інформацію в зручний для них спосіб і не 
порушуючи закон, а автори будуть у спокої за свої 
авторські права. Порушення прав автора можуть 
бути пов’язані з порушенням його особистих 
немайнових або майнових авторських прав. 

Проблема захисту авторського та суміжних 
прав в Інтернеті у наш час викликає все гостріший 
інтерес, оскільки досі не вироблено однозначної 
та єдиної для всіх держав позиції. І це не дивно, 
Інтернет як глобальна комп’ютерна мережа склада-
ється з менших комп’ютерних мереж, пов’язаних 
між собою, і є відносно новим засобом комунікації, 
який переживає етап бурхливого розвитку. 

Цілком очевидно, що законодавство не завжди і 
не скрізь встигає за стрімким рухом нових техноло-
гій, а внаслідок цього виникає безліч задач, які ще 
очікують свого вирішення. Виходячи з глобального 
характеру мережі, переслідуючи мету захисту прав 
і свобод людини та подальшого розвитку світо-
вого інформаційного простору, цікавими, на нашу 
думку, є запропоновані О. Пастуховим такі спо-
соби вирішення наявних проблем у сфері захисту 
авторських прав у мережі Інтернет [6, с. 147]: 

1. Використання цифрового підпису. Суть 
цифрового підпису полягає в тому, що він дає 
змогу ідентифікувати справжнього автора того чи 
іншого твору, тим самим знімаючи в контрагента 
будь-які сумніви про те, з ким він має справу. 

2. Використання цифрових марок. Найпоши-
ренішою є система так званих «цифрових водя-
них знаків», впроваджуваних у твори (тексти, 
графічні зображення тощо) у мережі. Їх перевага 
полягає в тому, що у разі звичайного візуального 
розгляду зображення користувач не бачить будь-
яких закодованих позначень – значка копірайта 
(©), імені автора, року видання. Але потім під час 
застосування певного програмного засобу можна 
довести, що файли містять додаткову інформацію, 
що вказує на особу, яка її записала. 

3. Обмеження доступу до матеріалів, що роз-
міщені в мережі Інтернет. Наприклад, бази даних 
комерційних сайтів і деяких електронних бібліо-
тек та архівів доступні тільки за попередню плату. 

4. Методи криптографічного перетворення 
матеріалів, такі як шифрування, використання 
якого дає  змогу обмежити або повністю виклю-
чити можливість копіювання творів (наприклад, 
система – SCMS, що дає  змогу виготовити одну 
копію документа й унеможливлює подальше копі-
ювання цього примірника). 

5. Створення веб-депозитаріїв, що дають  змогу 
фіксувати об’єкти інтелектуальної власності у 
мережі Інтернет і закріплювати їх правовий статус. 

6. Обмежена функціональність. За такого під-
ходу власник авторського права надає користувачеві 
примірник твору, який має функціональні обме-
ження. Такий підхід є одним із шляхів впровадження 
в життя таких бізнес-моделей, як «спробуй перед 
тим, як купити» та «продавай поліпшені версії». 

7. «Годинникова бомба». Аналогічно до при-
йому з функціональними обмеженнями за цього 
підходу власник авторських прав розповсюджує 
функціонально повноцінний об’єкт інтелекту-
альної власності, але встановлює дату, після якої 
доступ до нього буде неможливим. Один із варіан-
тів такого підходу передбачає закриття продавцем 
доступу до твору після певної кількості користу-
вань (наприклад, після перегляду комп’ютерного 
файлу 10 разів його неможливо буде більше про-
дивитися). 

Висновки. Наведені вище способи запобі-
гання порушенням у сфері охорони і захисту прав 
інтелектуальної власності в Інтернеті є перспек-
тивними, а деякі вже довели свою ефективність. 
Але вони не можуть бути повністю застосовані 
до всіх об’єктів інтелектуальної власності, а тому 
необхідно докласти максимум зусиль для лікві-
дації прогалин у законодавстві задля поліпшення 
регулювання сфери охорони й захисту інтелекту-
альної власності [7, с. 19].
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АКТУАльНЫЕ ПРОБлЕМЫ ЗАЩИТЫ И ОхРАНЫ ПРАВ ИНТЕллЕКТУАльНОй 
СОБСТВЕННОСТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ В УСлОВИЯх глОБАлИЗАцИИ ОБЩЕСТВА  
И СОВРЕМЕННЫх ТЕхНОлОгИй

Научная статья посвящена проблемам, связанным с нарушением прав на использование объектов 
интеллектуальной собственности в сети Интернет. Целью данной работы является анализ основных 
актуальных проблем в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности в Интернете. 
Поскольку всемирная сеть Интернет является общедоступным информационным пространством, 
который не имеет единого централизованного управления, единого собственника и обособленного 
имущества, именно этим ставит под угрозу авторские и смежные права. Судебная защита прав, 
нарушенных посредством использования Интернета, усложняется их анонимностью и техническими 
проблемами. Именно это создает возможности для избежания ответственности за нарушение 
авторского права.

Ключевые слова: защита права интеллектуальной собственности, компьютерные и сетевые тех-
нологии, плагиат, современные технологии, нарушения авторского права, незаконное копирование.

aCTual prOBlEmS Of prOTECTION aNd dEfENCE Of INTEllECTual prOpErTy 
rIghTS IN ThE INTErNET IN ThE CONdITIONS Of glOBalIZaTION Of SOCIETy  
aNd mOdErN TEChNOlOgIES

The scientific article is devoted to the problems, which connected with infringement of the rights to use 
intellectual property objects in the Internet. The purpose of this work is to analyze the main current problems 
in the field of protection and defence of intellectual property rights in the Internet. The World Wide Web is a 
public information space that does not have a unified centralized management, a single owner and a separate 
property, it is precluding copyright and related rights. The judicial protection of the rights violated through the 
use of the Internet is complicated by their anonymity and technical complexity. This creates opportunities for 
avoiding liability for copyright infringement.

Key words: protection of intellectual property rights, computer and network technologies, plagiarism, mod-
ern technologies, infringement of copyright, illegal copying.
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ПРАВОВИй СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ІНВЕСТИцІйНОЇ дІЯльНОСТІ 

У статті проаналізовано доктринальне визначення суб’єктів інвестиційної діяльності. 
Проведене дослідження свідчить про домінування розробок економічного аспекту питання 
над юридичним, яке, можливо, пов’язане з економічною природою процесу інвестиційної 
діяльності. Винесення цієї проблеми в правову площину дасть  змогу забезпечити ефективне 
правове регулювання цієї економічної категорії. У статті визначено функціональне призна-
чення гарантій прав та законних інтересів інвесторів, досліджено систему таких гарантій, 
виявлено прогалини зазначеної системи та проблеми реалізації окремих гарантій. Держава 
гарантує захист інвестицій незалежно від форм власності та джерел інвестування, включа-
ючи й іноземні інвестиції. Усім інвесторам (зокрема, іноземним) забезпечується рівноправний 
режим, що виключає застосування заходів дискримінаційного характеру, які могли б пере-
шкоджати управлінню інвестиціями, їх використанню та ліквідації.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестор, реципієнт інвестицій, 
гарантії, права та обов’язки.

Постановка проблеми. Інвестиції відігра-
ють важливу роль в економіці будь-якої країни, 
оскільки вони дають  змогу оновлювати та розши-
рювати капітал, сприяють прискоренню якісного 
перетворення суспільного виробництва, розви-
тку науково-технічного прогресу та прогресив-
ному розвитку всіх галузей економіки. Правове 
регулювання цієї сфери економіки має здійсню-
ватися на засадах поєднання публічно-правових 
та приватно-правових інтересів, що притаманне 
саме господарському праву. Лише такий механізм 
впливу дасть  змогу поєднувати приватні інтереси 
інвесторів щодо отримання бажаної віддачі від 
власних вкладень та публічних інтересів різного 
рівня. Інвестиційні відносини надзвичайно різно-
манітні, їх успішне регулювання вимагає втілення 
цілісної концепції державно-правового регулю-
вання, яка не лише буде стимулювати розвиток 
окремих (пріоритетних) галузей економіки, але 
й створить загальні сприятливі умови для здій-
снення будь-яких видів інвестицій.

Вдосконалення правового регулювання інвес-
тиційних відносин є неможливим без надання 
належної уваги їх учасникам, особливо централь-

ній фігурі таких відносин – інвестору щодо здій-
снення економічно ефективних інвестицій. Саме 
економічна ефективність є обов’язковою вимогою 
і до регулювання інвестиційної діяльності, що 
актуалізує необхідність використання в правових 
дослідженнях результатів економічної науки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремі аспекти правового становища суб’єктів 
інвестиційної діяльності досліджувалися в робо-
тах О.М. Вiнник, О.Р. Кiбенко, В.В. Поєдинок, 
В.Д. Чернадчука, В.С. Щербини, Ю.М. Жорно-
куя, Ю.М. Тищенко, О.Г. Хрімлі, О.Е. Сiмсон, 
В.М. Стойки, Д.Е. Федорчука та iнших авторiв. 
Спірність багатьох питань регулювання правового 
становища суб’єктів інвестиційної діяльності в 
Україні, недосконалість відповідного законодав-
ства зумовлюють потребу в проведенні окремого 
наукового дослідження за вказаною темою.

Постановка завдання. Метою роботи є 
подальший розвиток теоретичних засад та 
обґрунтування практичних рекомендацій щодо 
вдосконалення регулювання правового стано-
вища суб’єктів інвестиційної діяльності згідно із 
законодавством України з огляду на необхідність 
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реалізації структурно-інноваційної стратегії роз-
витку економіки України та гармонізації вітчизня-
ного інвестиційного законодавства з нормами та 
вимогами угод СОТ та правом ЄС.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Основною визначальною ознакою, що характери-
зує правовий статус суб’єктів інвестиційної діяль-
ності, є його господарська компетентність (гос-
подарська правосуб’єктність). Проте для повної 
характеристики правового статусу суб’єктів інвес-
тиційної діяльності велике значення мають і інші 
ознаки, що впливають на обсяг господарської ком-
петенції та її характер. Аналіз законодавства та уза-
гальнення результатів наукових досліджень дають 
змогу віднести до цих ознак (елементів правового 
статусу) суб’єкта інвестиційної діяльності такі:

1) мету і завдання суб’єкта інвестиційної 
діяльності;

2) вид та організаційно-правову форму 
суб’єкта інвестиційної діяльності;

3) порядок утворення та державної реєстрації;
4) правовий режим майна суб’єкта інвестицій-

ної діяльності;
5) основний вид діяльності;
6) характер прав і обов’язків;
7) юридичну відповідальність;
8) порядок припинення.
Аналіз доктринальних визначень суб’єктів 

інвестиційної діяльності свідчить про доміну-
вання розробок економічного аспекту питання 
над юридичним, яке, можливо, пов’язане з еконо-
мічною природою процесу інвестиційної діяль-
ності. Винесення цієї проблеми в правову пло-
щину дасть змогу забезпечити ефективне правове 
регулювання цієї економічної категорії.

Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону України «Про 
інвестиційну діяльність» суб’єктами (інвесторами 
й учасниками) інвестиційної діяльності можуть 
бути громадяни і юридичні особи України та іно-
земних держав, а також держави. Законодавець 
пішов цивілістичним шляхом, визначивши в колі 
суб’єктів інвестиційної діяльності, крім громадян, 
і юридичних осіб – тобто суб’єктів господарю-
вання зі статусом юридичної особи [1]. За наве-
деними положеннями до суб’єктів інвестиційної 
діяльності законодавцем не віднесено осіб, які не 
мають будь-якого громадянства. Фактично зако-
нодавець, не врахувавши цієї обставини, обмежив 
вказану категорію у праві на заняття інвестицій-
ною діяльністю. На підставі цього ст. 5 Закону 
України «Про інвестиційну діяльність» необхідно 
доповнити вказівкою, що до суб’єктного складу 
можуть відноситися й особи без громадянства. 

Водночас у правовій науці запропоновано уза-
гальнити всіх суб’єктів інвестиційної діяльності 
єдиним поняттям «суб’єкт інвестиційного права», 
під яким розуміти особу, яка здійснює інвести-
ційну діяльність і є носієм певного обсягу прав 
та обов’язків, правоздатність і дієздатність якої 
визначається на основі норм інвестиційного 
законодавства і яку наділено юридичною здат-
ністю реалізовувати права і виконувати юридичні 
обов’язки у певних сферах інвестування в об’єкти, 
що дозволені чинним законодавством [2, с. 27].

Залежно від функцій, які виконує суб’єкт в 
інвестиційному процесі, він може бути інвесто-
ром, реципієнтом, тим й іншим одночасно, або 
виконувати допоміжні функції, пов’язані з нада-
ванням послуг або виконанням робіт з метою реа-
лізації інвестиційних проектів.

Пункт 2 ст. 5 Закону України «Про інвести-
ційну діяльність» визначає інвесторів як суб’єктів 
інвестиційної діяльності, які приймають рішення 
про вкладення власних, позичкових і залучених 
майнових та інтелектуальних цінностей в об’єкти 
інвестування, а пункт 3 визначає учасників інвес-
тиційної діяльності як громадян та юридичні 
особи України, інших держав, які забезпечують 
реалізацію інвестицій як виконавці замовлень або 
на підставі доручення інвестора. Інвестори – це 
суб’єкти інвестиційної діяльності, які прийма-
ють рішення про вкладення власних, позичкових 
і залучених майнових та інтелектуальних ціннос-
тей в об’єкти інвестування. Інвестори можуть 
виступати в ролі вкладників, кредиторів, покуп-
ців, а також виконувати функції будь-якого учас-
ника інвестиційної діяльності. Залежно від виду 
інвестицій розрізняють портфельних, фінансо-
вих і стратегічних інвесторів, а також внутрішніх 
(українських) та іноземних інвесторів.

Учасниками інвестиційної діяльності можуть 
бути громадяни та юридичні особи України, інших 
держав, які забезпечують реалізацію інвестицій 
як виконавці замовлень або на підставі доручення 
інвестора.

У юридичній літературі визначають також 
інших учасників інвестиційної діяльності. Так, 
О.М. Вінник виділяє таких учасників:

– виконавці – суб’єкти господарювання, що 
здійснюють практичні дії щодо реалізації інвести-
цій. Наприклад, проектні, будівельні, впроваджу-
вальні та інші організації, що виконують роботи, 
виготовляють продукцію, надають послуги, необ-
хідні для реалізації інвестицій;

– банки та інші фінансові структури, що нада-
ють кошти для вкладення інвестицій;
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– інвестиційні інститути, серед яких чільне 
місце посідають інвестиційні фонди та інвести-
ційні компанії, довірчі товариства (виконують роль 
фінансових посередників на ринку інвестицій);

– органи державного, регіонального, галузе-
вого, міжгалузевого тощо господарського управ-
ління (міністерства та відомства, виконкоми 
місцевих рад народних депутатів, господарські 
об’єднання тощо);

– органи державного регулювання у сфері 
інвестиційної діяльності [3, с. 56].

Цей перелік доповнює О.Р. Кибенко, виділя-
ючи також:

– одержувача інвестицій – особу, яка отри-
мала від інвестора у власність або в користування 
майно, майнові права та інші цінності, що мають 
ринкову вартість, і використовує їх у власній 
господарській діяльності, включаючи подальше 
інвестування;

– інвестиційного посередника – суб’єкт посе-
редницької діяльності, що на договірних підста-
вах отримав від інвестора майно, майнові права 
та інші цінності для подальшого інвестування, яке 
здійснюється на професійних засадах [4, с. 221].

В.Д. Чернадчук вважає, що в інвестиційному 
процесі прямо чи опосередковано беруть участь 
особи, інтереси яких можуть не завжди збігатися. 
На думку автора, нині в інвестиційній діяльності 
виділяються:

– дрібні інвестори, в основному фізичні особи 
і насамперед громадяни України, які зацікавлені 
в отриманні від своїх вкладень реальних прибут-
ків (дивідендів, відсотків) у найбільш оптимальні 
строки;

– великі інвестори, які зацікавлені вкласти свої 
кошти, зокрема акумульовані кошти дрібних інвес-
торів, у реальні та гарантовані інвестиційні про-
екти; мати контроль за діяльністю підприємницьких 
структур, що інвестуються, отримати ті ж прибутки, 
за їх рахунок профінансувати свої управлінські 
витрати та розрахуватися з вкладниками, а також 
мати інші інтереси: створення іміджу, власна вироб-
нича діяльність, представницькі витрати тощо;

– учасники інвестиційного процесу, які заці-
кавлені отримати по можливості більшу частку 
здійснюваних інвестицій і тому можуть завищу-
вати ціни на виконані роботи чи надані послуги;

– трудові колективи підприємницьких струк-
тур, що інвестуються, які прагнуть отримати при-
буток через високі заробітні плати та соціальні 
витрати;

– адміністрація (менеджери), яка здійснює 
регулювання фінансових потоків і зацікавлена в 

тому, щоб вкладені інвестиції тривалий час пере-
бували в їх розпорядженні, а також у спрямуванні 
отриманого прибутку на реінвестування. Вона 
може мати і корисливі інтереси: невиправдані 
заробітні плати, високі премії, невиправдані від-
рядження, нераціональне використання матері-
альних та інших ресурсів;

– посередницькі структури, що обслуговують 
інвестиційний процес, наприклад, незалежні реє-
стратори, на послуги яких витрачається частина 
отриманого прибутку [5, с. 68].

Особливе місце серед суб’єктів інвестиційної 
діяльності займає держава в особі уповноважених 
державних органів. Специфіка такого правового 
становища полягає у виконанні низки функцій, 
які залежно від виду правовідносин можуть мати 
різну правову спрямованість. Держава бере участь 
в інвестиційному процесі як безпосередньо через 
державний сектор економіки, так і побічно через 
свої інституції: органи виконавчої влади та місце-
вого самоврядування, Національний банк Укра-
їни, Фонд державного майна, Антимонопольний 
комітет України. Зауважимо, що загалом суттєво 
знизилась роль держави як інвестора, однак, тим 
не менше вона все більше виступає як суб’єкт, що 
регулює і стимулює інвестиційні потоки з метою 
впливу на їх кількість, якість, порядок розміщення 
та систематизацію. Необхідно підкреслити, що 
держава в інвестиційних відносинах виступає, з 
одного боку, як суб’єкт адміністративних владних 
відносин, а з іншого – може бути безпосереднім 
учасником інвестиційних цивільних відносин і 
виступати у ролі суб’єкта цивільних відносин. За 
таких обставин особлива увага відводиться спеці-
альним режимам інвестиційної діяльності.

З урахуванням як публічно-правового, так і 
приватноправового аспектів прояву участі дер-
жави як учасника інвестиційних відносин її функ-
ції зводяться до таких:

1) учасник міжнародних договорів про інвес-
тиційну діяльність;

2) регулятор внутрішніх інвестиційних від-
носин;

3) гарант виконання інвестиційних зобов’язань 
національним суб’єктом інвестиційної діяльності 
перед іноземним інвестором;

4) сторона в договірних відносинах з інвес-
тором;

5) безпосередній інвестор.
Слід підкреслити, що поряд із заощадженнями 

населення інвестиційні ресурси, які утворюються 
в державі, формуються також за рахунок власних 
ресурсів інвестиційних посередників, тимчасово 
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вільних грошових коштів підприємств, коштів 
іноземних інвесторів як окреме джерело таких 
ресурсів, а також коштів держави, інших держав 
і міжурядових організацій.

Отже, враховуючи важливу роль інвестиційних 
посередників у процесі реалізації інвестиційної 
пропозиції та інвестиційного попиту, логічним є, 
що ринковий механізм мобілізації інвестиційних 
ресурсів та їх спрямованого розміщення перед-
бачає наявність розвиненої інфраструктури, яка 
супроводжує інвестиційний процес у вигляді 
інвестиційних посередників, утворених у різних, 
але визначених законодавством спеціальних орга-
нізаційно-правових формах відповідно до функці-
ональної специфіки їх діяльності.

Так, за організаційно-правовою формою, 
видами та врегульованим законодавством поряд-
ком здійснення діяльності мережа інвестиційних 
посередників має відповідати ступеню розвитку 
ринкової економіки загалом і рівню тих завдань в 
інвестиційній сфері, що є складником економічної 
політики держави зокрема.

Традиційно інвестиційних посередників поді-
ляють на: 1) банківські установи; 2) небанківські 
фінансові установи (страхові компанії, недер-
жавні пенсійні фонди, кредитні спілки, ломбарди 
тощо); 3) інститути спільного інвестування.

Захист інвестицій – це комплекс організацій-
них, технічних та правових заходів, спрямованих 
на створення умов, які сприяють збереженню 
інвестицій, досягненню мети внесення інвести-
цій, ефективній діяльності об’єктів інвестування 
та реінвестування, захисту законних прав та 
інтересів інвесторів, зокрема права на отримання 
прибутку (доходу) від інвестицій.

Держава гарантує захист інвестицій незалежно 
від форм власності, а також іноземних інвестицій. 
Захист інвестицій забезпечується законодавством 
України, а також міжнародними договорами Укра-
їни. Інвесторам, зокрема іноземним, забезпечу-
ється рівноправний режим, що виключає засто-
сування заходів дискримінаційного характеру, які 
могли б перешкодити управлінню інвестиціями, 
їх використанню та ліквідації, а також передба-
чаються умови і порядок вивозу вкладених цін-
ностей і результатів інвестицій. З метою забезпе-
чення сприятливого і стабільного інвестиційного 
режиму держава встановлює державні гарантії 
захисту інвестицій.

Інвестиційне законодавство України в частині 
гарантування захисту іноземних гарантій є досить 
недосконалим, існує необхідність:

– доповнити визначення іноземних інвести-
цій словосполученням «екологічного ефекту»;

– розробити ефективну систему страхування 
некомерційних ризиків;

– забезпечити реальне виконання гарантії 
переказу прибутків;

– здійснити нормативно-правове закріплення 
поняття «припинення інвестиційної діяльності». 

Висновки. Аналіз законодавства України, що 
регулює інвестиційну діяльність, дає  змогу зро-
бити висновок, що поняття «суб’єкт інвестицій-
ної діяльності» має потребу у корегуванні, тому 
що чинні норми права не цілком окреслюють 
коло суб’єктів інвестиційної діяльності, що зна-
чно звужує коло потенційних інвесторів. Тому 
до Закону України «Про інвестиційну діяль-
ність» необхідно внести відповідні зміни, що 
обґрунтовані у статті.
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ПРАВОВОй СТАТУС СУБЪЕКТОВ  ИНВЕСТИцИОННОй дЕЯльНОСТИ
В статье проводится анализ доктринальных определений субъектов инвестиционной деятель-

ности. Проведенное исследование свидетельствует о доминировании разработок экономического 
аспекта вопроса над юридическим, что, возможно, связано с экономической природой процесса инве-
стиционной деятельности. Вынесение этой проблемы в правовую плоскость позволит обеспечить 
эффективное правовое регулирование этой экономической категории. В статье определено функци-
ональное назначение гарантий прав и законных интересов инвесторов, исследована система таких 
гарантий, выявлены пробелы указанной системы и проблемы реализации отдельных гарантий. Госу-
дарство гарантирует защиту инвестиций независимо от форм собственности и источников инве-
стирования, включая иностранные инвестиции. Всем инвесторам (в т.ч., иностранным) обеспечива-
ется равноправный режим, исключающий применение мер дискриминационного характера, которые 
могли бы препятствовать управлению инвестициями, их использованию и ликвидации.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестор, реципиент инвестиций, 
гарантии, права и обязанности.

lEgal STaTuS Of SuBJECTS Of INVESTmENT aCTIVITy
The article analyzes the doctrinal definitions of subjects of investment activity. The conducted research 

testifies to the domination of developments of the economic aspect of the issue over the legal one, which is 
probably connected with the economic nature of the process of investment activity. Putting this problem on the 
legal plane will ensure effective legal regulation of this economic category. The article defines the functional 
purpose of guarantees of the rights and legitimate interests of investors, a system of such guarantees is inves-
tigated, gaps of this system and problems of implementing certain guarantees are identified. The state guar-
antees the protection of investments regardless of the forms of ownership and sources of investment, including 
foreign investment. All investors (including foreign ones) are guaranteed equal treatment, excluding the use of 
discriminatory measures that could impede the management of investments, their use and liquidation.

Key words: investments, investment activity, investor, recipient of investments, guarantees, rights and 
obligations.
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ПЕНСІЇ У СОлІдАРНІй СИСТЕМІ  
ПЕНСІйНОгО СТРАхУВАННЯ  
У КОНТЕКСТІ НОВІТНьОЇ РЕФОРМИ:  
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИй АСПЕКТ

У цій науковій статті досліджуються теоретико-правові питання щодо пенсій у солі-
дарній системі пенсійного страхування. Акцентовано увагу на проблемах функціонування 
солідарної системи, наголошено на важливості її реформування. Відзначено ключові про-
блеми пенсій у солідарній системі пенсійного страхування. Наголошено на недосконалості 
пенсійних реформ та новацій. Проаналізовано особливості окремих видів пенсій у солідарній 
системі, зокрема пенсій за віком, по інвалідності, втраті годувальника. Підкреслено недо-
статньо конструктивну тенденцію щодо скасування професійних пенсій. Зроблено висновки. 

Ключові слова: пенсійне страхування, солідарна система пенсійного страхування, пенсія, 
пенсія за віком, пенсія по інвалідності, пенсія у зв’язку з втратою годувальника, професійна 
пенсія, концепція пенсійної реформи, пенсійний кодекс.

Постановка проблеми. Серед основних пріо-
ритетів проголошених та декларованих в Україні 
реформ провідне місце посідає пенсійна реформа, 
яка, насамперед, спрямована на новітнє рефор-
мування пенсійного страхування та його видів. 
Принциповим та важливим напрямом такого 
реформування є удосконалення права на окремі 
види пенсій у солідарній системі пенсійного 
страхування як основоположних соціальних прав 
[1, с. 17–18; 2, с. 252–255]. 

За змістом Закону України «Про загально- 
обов’язкове державне пенсійне страхування» (ст. 2) 
(далі – Закон № 1058-IV) перший рівень пенсій-
ного забезпечення – солідарна система загально- 
обов’язкового державного пенсійного страхування, 
що базується на засадах солідарності і субсиду-
вання та здійснення виплати пенсій і надання соці-
альних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду 
на умовах та в порядку, передбачених цим Зако-
ном (далі – солідарна система) [3]. Норми Закону 
№ 1058-IV (ст. 9) передбачають, що у солідарній сис-
темі призначаються такі пенсійні виплати: 1) пенсія 

за віком; 2) пенсія по інвалідності; 3) пенсія у зв’язку 
з втратою годувальника. При цьому солідарна сис-
тема є ключовим рівнем пенсійного страхування, 
що забезпечує його функціонування в умовах сьо-
годення та забезпечує матеріальні потреби осіб, 
які не є повною мірою конкурентоспроможними 
на ринку праці. Необхідність якісного та систем-
ного реформування солідарної системи викликана 
тим, що останнім часом значно загострилась тен-
денція зростання чисельності осіб, які потребують 
матеріального забезпечення за рахунок суспільства 
та держави, а також відсутністю належних джерел 
фінансування, достатніх для повноцінного функціо-
нування, навіть незважаючи на постійну бюджетну 
підтримку [4; 5]. Така ситуація демотивує системне 
зростання рівня пенсійних виплат, а відтак і розміру 
пенсій. Принагідно нагадати, що мінімальний роз-
мір пенсії за віком, що відповідає встановленому у 
державі розміру прожиткового мінімуму для осіб, 
які втратили працездатність: з 1 січня 2018 року – 
1373 гривні, з 1 липня – 1435 гривень, з 1 грудня – 
1497 гривень [6]. 

Трудове право; право соціальноГо забезпечення
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З правової точки зору пенсії у солідарній сис-
темі спрямовані, 

по-перше, на забезпечення ефективного функ-
ціонування солідарної системи; по-друге, на 
матеріальне забезпечення осіб, застрахованих у 
пенсійному страхуванні, у зв’язку із старістю, інва-
лідністю, втратою годувальника та втратою про-
фесійної придатності крізь призму гарантування 
достатнього життєвого рівня; по-третє, на сти-
мулювання розвитку відповідного законодавчого 
забезпечення; по-четверте, на підвищення ефек-
тивності та дієвості відповідних прав на такі пенсії. 

Незважаючи на соціальну, позитивну спрямо-
ваність пенсій у солідарній системі, доречно від-
значити, що вони є досить вразливим соціально-
правовим явищем, враховуючи такі чинники, 
як: 1) невідповідність сучасному стану розвитку 
суспільства та держави; 2) недосконалість солі-
дарної системи; 3) відсутність та суперечливість 
нормативно-правового регулювання; 4) недоско-
налість прав правомочних осіб у солідарній сис-
темі; 5) відсутність якісних соціальних стандар-
тів та гарантій; 6) відсутність належного нагляду 
та контролю. Доречно відзначити, що протягом 
1991–2017 рр. в Україні було проведено низку 
реформ, спрямованих на удосконалення пенсій 
у солідарній системі [7–11]. Одначе вони мали 
переважно ситуативний та фрагментарний харак-
тер, без комплексної, всебічної оцінки пенсій-
ної системи та чіткого плану її концептуальної 
трансформації. Показовою у цьому контексті є 
пенсійна реформа (2017 р.), яку було здійснено 
шляхом ухвалення парламентом Закону Укра-
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів щодо підвищення пенсій» [12]. Цим Законом 
серед інших його новацій удосконалено умови та 
порядок призначення пенсій у солідарній системі. 
Проте його ухвалення не зняло з порядку денного 
уряду та парламенту проблему комплексної пен-
сійної реформи, яка б на належному рівні впо-
рядкувала функціонування всіх рівнів пенсійного 
забезпечення та, насамперед, солідарної системи і 
передбачених у ній пенсій.

Аналіз останіх досліджень і публікацій. 
У юридичній літературі зазначена проблема-
тика частково розглядалася у працях таких вче-
них-юристів, як: В.М. Андріїв, В.С. Венедіктов, 
С.В. Венедіктов, С.Я. Вавженчук, С.В. Вишно-
вецька, І.В. Зуб, М.І. Іншин, В.Л. Костюк, 
С.С. Лукаш, А.Р. Мацюк, П.Д. Пилипенко, 
С.В. Попов, С.М. Прилипко, О.І. Процевський, 
О.М. Обушенко, С.М. Синчук, О.В. Тищенко, 
Г.І. Чанишева, В.І. Щербина, М.М. Шумило, 

Н.М. Хуторян, О.М. Ярошенко та ін. Слід наголо-
сити, що в умовах проголошеної стратегії нашої 
держави на соціальні реформи, якісне та системне 
реформування солідарної системи пенсійного 
страхування має пріоритетне значення. У цьому 
плані якісного реформування потребують пенсії 
у солідарній системі крізь призму розроблення 
більш дієвих та доступних механізмів щодо нара-
хування, призначення та виплати як складника 
здійснення якісної пенсійної реформи та систем-
ного, комплексного удосконалення пенсійного 
законодавства.

Постановка завдання. Метою статтi є нау-
ково-правове дослідження пенсій у солідарній 
системі крізь призму новацій пенсійної реформи. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Насамперед, акцентуючи увагу на понятті пенсій 
у солідарній системі, варто дослідити сутність 
на ознаки пенсії у правовій доктрині та доктрині 
права соціального забезпечення [13, с. 124–163; 
14, с. 41–46]. У юридичній літературі наголо-
шується, що пенсійне забезпечення являє собою 
форму матеріального забезпечення фізичних осіб 
суб’єктів як загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування, так і недержавного пен-
сійного забезпечення у вигляді пенсій та соціаль-
них послуг, які формуються за рахунок страхових 
внесків, що сплачуються за кошти юридичних 
та/або фізичних осіб, державного й місцевого 
бюджетів, цільових фондів, та акумулюються на 
банківських рахунках Пенсійного і Накопичу-
вального фондів, недержавних пенсійних фондів, 
банківських установ [15, с. 7–8]. Водночас термін 
«пенсія» дослідниками, зокрема С.М. Синчук, 
трактується як «передбачене законом або дого-
вором систематичне матеріальне забезпечення 
непрацездатних за рахунок спеціальних пенсій-
них фондів у зв’язку з настанням таких пенсійних 
ризиків, як старість, інвалідність, втрата году-
вальника у розмірі, пропорційному їх трудовому 
(страховому) стажу» [16, с. 13]. Своєю чергою 
М.М. Шумило розглядає термін «пенсія» як «один 
із правових інструментів реалізації державою 
своєї соціальної функції через органи спеціаль-
ної компетенції, що відображається у щомісяч-
ному матеріальному (грошовому) забезпеченні, 
у порядку та випадках, визначених чинним зако-
нодавством, для саморозвитку та реалізації своїх 
прав особами, які повністю або частково втратили 
працездатність» [17, с. 15]. Також варто наголо-
сити, що легальне визначення терміна «пенсія» 
міститься у Законі № 1058-IV (ст. 1), за яким пен-
сія – щомісячна пенсійна виплата в солідарній 
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системі загальнообов’язкового державного пен-
сійного страхування, яку отримує застрахована 
особа в разі досягнення нею передбаченого цим 
Законом пенсійного віку чи визнання її інвалідом, 
або отримують члени її сім’ї у випадках, визна-
чених цим Законом.

Теоретико-правовий аналіз цих та інших нау-
кових підходів дає змогу констатувати, що пенсії 
у солідарній системі являють собою комплексний 
вид соціальних (пенсійних) виплат, які мають, 
як правило, постійний характер у зв’язку зі ста-
рістю, інвалідністю, втратою годувальника та 
іншими обставинами за рахунок коштів Пенсій-
ного фонду у встановленому порядку. Основними 
ознаками пенсій у солідарній системі є такі:  
а) основний базовий вид соціальних (пенсійних) 
виплат; б) гарантується солідарною системою 
пенсійного страхування; в) мають, як правило, 
постійний характер; г) обраховуються за спеці-
альною формулою; ґ) призначаються у зв’язку зі 
старістю, інвалідністю, втратою годувальника, 
втратою професійної придатності та іншими соці-
альними (пенсійними) ризиками; д) надаються 
за рахунок коштів Пенсійного фонду України; 
е) призначаються у порядку, передбаченому зако-
нодавством. Ще однією важливою рисою пенсій 
у солідарній системі є їх поділ на: пенсії за віком, 
пенсії по інвалідності та пенсії у зв’язку із втра-
тою годувальника. Крім того, ще одним окремим 
видом таких пенсій є професійні (спеціальні) пен-
сії [18, с. 248–252]. У контексті проведеної пенсій-
ної реформи (2017 р.) певних змін зазнали окремі 
види пенсій у солідарній системі. Тому доречним 
було б їх розглянути.  

По-перше, пенсія за віком у солідарній системі 
є однією із найбільш поширених. Її основне при-
значення – матеріальне забезпечення осіб, які у 
зв’язку із досягненням пенсійного віку, не можуть 
на належному рівні конкурувати на ринку праці 
(ст. ст. 26-29 Закону № 1058-IV).  

Серед основних особливостей пенсії за віком 
варто виділити: 1) умовами призначення пен-
сії є такі: досягнення 60 років; наявність стра-
хового стажу 15 р. (до 31.12. 2017 р.); 25 р.  
(з 01.01. по 31.12.2018 р.); поетапне щорічне збіль-
шення 26-35 р. (з 01.01.2019 р. по 01.01.2028 р.); 
поетапне збільшення пенсійного віку жінок з 55 до 
60 років (які народилися відповідно з 30.09.1956 р. 
до 31.12. 1961 р.); 2) спеціальні умови призна-
чення з 01.01. 2018 р. за відсутності відповід-
ного страхового стажу: досягнення 63 років; 
поетапне щорічне збільшення страхового стажу: 
від 15 до 25 р. (по 31.12.2018 р.); від 16 до 26 р. 

(з 01.01. 2019 р. по 31.12.2019 р.); від 17 до 27 р. 
до, відповідно, від 25 до 35 р. (з 01.01.2020 р. 
по 31.12.2020 р. до, відповідно, 01.01.2028 р.);  
3) спеціальні умови призначення з 01.01. 2019 р. 
за відсутності відповідного страхового стажу: 
досягнення 65 років; страховий стаж від 15 до 
16 р. (з 01.01. по 31.12.2018 р.); поетапне збіль-
шення страхового стажу від 15–17 р. до, відпо-
відно, 15-25 р. (з 01.01.2020 по 31.12. 2020 р. до, 
відповідно, 01.01.2028 р.); 4) спеціальні умови 
призначення з 01.01. 2028 р.: страховий стаж 40 та 
більше років; 5) визначення розміру пенсії за 
спеціальною формулою: пенсія становить: заро-
бітна плата помножена на коефіцієнт страхового 
стажу; 6) максимальний розмір пенсії становить 
десять прожиткових мінімумів для осіб, які втра-
тили працездатність (13 730 грн (01.01.2018 р.); 
14 350 грн (01.07. 2018 р.); 14970 грн (01.12.2018 р.);  
7) максимальний розмір пенсії до 31.12.2017 р. – 
10 740 грн; 8) мінімальний розмір за наявності 
страхового стажу у чоловіків 35 р., а у жі- 
нок 30 р. – це розмір прожиткового мінімуму для 
осіб, які втратили працездатність; 9) підвищення 
розміру пенсії для осіб, які виявили бажання 
працювати й одержувати пенсію з більш піз-
нього віку, пенсія за віком призначається з ура-
хуванням страхового стажу на день звернення 
за призначенням пенсії з підвищенням розміру 
пенсії за віком, на такий відсоток: на 0,5% – за 
кожний повний місяць страхового стажу почина-
ючи з місяця, наступного за місяцем досягнення 
пенсійного віку у разі відстрочення виходу на 
пенсію на строк до 60 місяців; на 0,75% – за кож-
ний повний місяць страхового стажу починаючи 
з місяця, наступного за місяцем досягнення пен-
сійного віку у разі відстрочення виходу на пен-
сію на строк понад 60 місяців.  

Теоретико-правовий аналіз зазначених положень 
дає змогу констатувати: наявність диференційованих 
умов щодо пенсійного віку та страхового стажу вида-
ються такими, що мають ускладнений характер та 
не сприяють ефективності права на пенсію за віком; 
наявність не досить чітких та прозорих механізмів 
визначення розміру пенсії за віком; наявність недо-
статньо обґрунтованої максимальної межі призна-
ченої пенсії за віком; відсутність належної мотивації 
щодо відкладення моменту виходу на пенсію за віком. 

По-друге, призначення пенсії по інвалідності 
у солідарній системі – матеріальне забезпечення 
осіб, які у зв’язку із наявністю інвалідності втра-
тили працездатність та не можуть на належному 
рівні конкурувати на ринку праці (ст. 30-35 Закону 
№ 1058-IV).  
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Серед основних особливостей пенсії по 
інвалідності варто виділити такі: 1) умови при-
значення: встановлення інвалідності (групи 
інвалідності відповідно до висновку органів 
медико-соціальної експертизи (далі – МСЕ), що 
спричинила повну або часткову втрату працез-
датності; наявність диференційованого страхо-
вого стажу: а) для осіб з інвалідністю I групи: 
від 1 до 10 р. (від 25 до, відповідно, від 54 до 
59 років); б) для осіб з інвалідністю II та III груп: 
від 1 до 14 р. (від 23 до, відповідно, від 56 до 
59 років); 2) якщо інвалідність настала в період 
проходження строкової військової служби або 
внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи 
інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час 
участі у масових акціях громадського протесту 
в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 
2014 року за євроінтеграцію та проти режиму 
Януковича (Революції Гідності), у особи, яка 
звернулася за медичною допомогою у період з 
21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року, 
то пенсія по інвалідності призначається особі 
незалежно від наявності страхового стажу;  
3) пенсія залежно від групи інвалідності призна-
чається в таких розмірах: особам з інвалідністю 
I групи – 100 відсотків пенсії за віком; особам 
з інвалідністю II групи – 90 відсотків пенсії за 
віком; особам з інвалідністю III групи – 50 від-
сотків пенсії за віком; 4) пенсія призначається на 
весь строк встановлення інвалідності; 5) особам 
з інвалідністю, які досягли пенсійного віку пенсії 
по інвалідності призначаються довічно; 6) у разі 
зміни групи інвалідності пенсія в новому розмірі 
виплачується з дня зміни групи інвалідності, 
а якщо особі встановлено інвалідність ниж-
чої групи, пенсія виплачується за попередньою 
групою до кінця місяця, в якому змінено групу 
інвалідності; 7) у разі якщо особа не з’явилася 
в органи МСЕ на повторний огляд у визначений 
для цього строк, виплата пенсії по інвалідності 
зупиняється з першого числа місяця, наступ-
ного за місяцем, у якому вона мала з’явитися на 
повторний огляд; 8) у разі якщо строк повтор-
ного огляду МСЕ особою з інвалідністю пропу-
щено з поважних причин або в разі визнання її 
знову особою з інвалідністю виплата пенсії по 
інвалідності відновлюється з дня, з якого при-
пинено виплату, до дня повторного огляду, але 
не більш як за три роки, якщо орган МСЕ визнає 
її за цей період особою з інвалідністю (якщо 
під час повторного огляду особи з інвалідністю 
переведено на іншу групу інвалідності (вищу 
або нижчу), пенсія за зазначений період випла-

чується за попередньою групою інвалідності); 
9) органи МСЕ зобов’язані повідомляти тери-
торіальні органи Пенсійного фонду в порядку, 
встановленому законодавством, про результати 
повторного огляду осіб, яким призначена пенсія 
по інвалідності, та про нез’явлення цих осіб на 
зазначений огляд.  

Теоретико-правовий аналіз зазначених поло-
жень дає змогу констатувати: наявність недо-
статньо обґрунтованих диференційованих умов 
щодо страхового стажу видаються такими, що 
мають ускладнений характер та не сприяють 
ефективності права на пенсію по інвалідності; 
наявність не досить чітких та прозорих меха-
нізмів визначення розміру пенсії по інвалід-
ності; наявність не досить переконливої про-
цедури оскаржень рішень органів МСЕ щодо 
групи інвалідності органами Пенсійного фонду 
України; відсутність належних механізмів щодо 
трактувань зміни групи інвалідності на користь 
особи з інвалідністю. 

По-третє, призначення пенсії у зв’язку з втра-
тою годувальника у солідарній системі – мате-
ріальне забезпечення осіб, які у зв’язку із втра-
тою годувальника не мають належних джерел 
забезпечення достатнього життєвого рівня 
(ст. ст. 36-39 Закону № 1058-IV). 

Серед основних особливостей такої пенсії 
варто виділити: 1) умовами призначення пенсії 
є такі: наявність статусу непрацездатного члена 
сім’ї померлого годувальника; наявність страхо-
вого стажу у годувальника (відповідно до стажу 
для призначення пенсії по інвалідності ІІІ групи); 
у разі смерті годувальника пенсіонера, особи з 
інвалідністю, особи внаслідок поранення, калі-
цтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, 
одержаних під час участі у масових акціях гро-
мадського протесту в Україні з 21 листопада 
2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінте-
грацію та проти режиму Януковича (Революції 
Гідності), – незалежно від тривалості страхового 
стажу; пенсія дітям призначається незалежно 
від того, чи були вони на утриманні годуваль-
ника; батьки і чоловік (дружина) померлого, які 
не були на його утриманні, мають право на пен-
сію у зв’язку з втратою годувальника, якщо втра-
тили джерело засобів до існування; 2) непрацез-
датними членами сім’ї вважаються: а) чоловік 
(дружина), батько, мати, якщо вони є особами з 
інвалідністю або досягли загального пенсійного 
віку; б) діти (зокрема, діти, які народилися до 
спливу 10 місяців з дня смерті годувальника) 
померлого годувальника, які не досягли 18 років 
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або старші цього віку, якщо вони стали особами 
з інвалідністю до досягнення 18 років; в) діти, 
які навчаються за денною формою навчання у 
загальноосвітніх навчальних закладах системи 
загальної середньої освіти, а також професійно-
технічних, вищих навчальних закладах (зокрема, 
у період між завершенням навчання в одному із 
зазначених навчальних закладів та вступом до 
іншого навчального закладу або у період між 
завершенням навчання за одним освітньо-ква-
ліфікаційним рівнем та продовженням навчання 
за іншим за умови, що такий період не переви-
щує чотирьох місяців), – до закінчення такими 
дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до 
досягнення ними 23 років, та діти-сироти – до 
досягнення ними 23 років незалежно від того, 
навчаються вони чи ні; г) чоловік (дружина), а 
в разі їх відсутності – один з батьків або брат 
чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годуваль-
ника незалежно від віку і працездатності, якщо 
він (вона) не працюють і зайняті доглядом за 
дитиною (дітьми) померлого годувальника до 
досягнення нею (ними) 8 років; 3) до членів сім’ї, 
які вважаються такими, що були на утриманні 
померлого годувальника, відносяться непра-
цездатні особи, якщо вони: були на повному 
утриманні померлого годувальника; одержу-
вали від померлого годувальника допомогу, що 
була для них постійним і основним джерелом 
засобів до існування; 4) усиновлені діти мають 
право на пенсію у зв’язку з втратою годуваль-
ника нарівні з рідними дітьми; 5) неповнолітні 
діти, які мають право на пенсію у зв’язку з втра-
тою годувальника, зберігають це право і в разі 
їх усиновлення; 6) пенсія призначається в роз-
мірі: на одного непрацездатного члена сім’ї – 
50 відсотків пенсії за віком померлого годуваль-
ника; на двох та більше непрацездатних членів 
сім’ї – 100 відсотків пенсії за віком померлого 
годувальника, що розподіляється між ними рів-
ними частками; дітям-сиротам пенсія у зв’язку 
з втратою годувальника призначається, вихо-
дячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків;  
7) пенсія у зв’язку з втратою годувальника при-
значається на весь період, протягом якого член 
сім’ї померлого годувальника вважається непра-
цездатним, а членам сім’ї, які досягли загального 
пенсійного віку, – довічно; 8) зміна розміру пен-
сії або припинення її виплати членам сім’ї здій-

снюється з першого числа місяця, що настає за 
місяцем, у якому склалися обставини, що спри-
чинили зміну розміру або припинення виплати 
пенсії; 9) на всіх членів сім’ї, які мають право на 
пенсію у зв’язку з втратою годувальника, при-
значається одна спільна пенсія; на вимогу члена 
сім’ї із загальної суми пенсії виділяється його 
частка, яка виплачується окремо. 

Теоретико-правовий аналіз зазначених поло-
жень дає змогу констатувати: відсутність чітко 
структурованих умов призначення пенсії у зв’язку 
з втратою годувальника; наявність не досить чіт-
ких та прозорих обґрунтувань розміру пенсії на 
одну непрацездатну особу; відсутність чітких 
умов виділення частки пенсії. 

Ще одним видом пенсій у солідарній сис-
темі є професійна (спеціальна) пенсія (пенсія за 
вислугу років). Призначення професійної (спеці-
альної) пенсії у солідарній системі – матеріальне 
забезпечення осіб, які у зв’язку з втратою про-
фесійної придатності не можуть продовжувати 
роботу за певною посадою (професією). При-
кладом таких пенсій є пенсії для прокурорів 
[19]. Слід зауважити, що в умовах сьогодення 
відбувається процес відміни (скасування) профе-
сійних пенсій (наприклад, державним службов-
цям, науково-педагогічним працівникам тощо) 
[20, с. 35–39]. З такою тенденцією складно пого-
дитися. Видається доречним переглянути такий 
підхід та відродити професійні пенсії у важли-
вих сферах суспільного життя. 

Висновок. З огляду на вищевикладене осно-
вними тенденціями удосконалення законодавчого 
забезпечення пенсій у солідарній системі є такі:  
1) розроблення та затвердження новітньої Кон- 
цепції пенсійної реформи; 2) розроблення та 
затвердження Концепції удосконалення солі-
дарної системи пенсійного страхування; 3) під-
вищення ефективності, дієвості та прозорості 
умов та підстав призначення пенсій у солідар-
ній системі; 4) розроблення прозорих механіз-
мів обчислення розмірів пенсій; 5) підвищення 
ефективності, доступності механізмів реалізації 
та гарантування права на пенсії у солідарній сис-
темі; 6) відновлення системи професійних пенсій 
у суспільно важливих сферах; 7) розроблення, 
громадські обговорення та затвердження Пенсій-
ного кодексу України як єдиного законодавчого 
акта у сфері пенсійного забезпечення.  
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ПЕНСИИ В СОлИдАРНОй СИСТЕМЕ ПЕНСИОННОгО СТРАхОВАНИЯ  
В КОНТЕКСТЕ НОВОй РЕФОРМЫ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОй АСПЕКТ 

В этой научной статье исследуются теоретико-правовые вопросы пенсий в солидарной системе 
пенсионного страхования. Акцентировано внимание на проблемах функционирования солидарной 
системы, отмечается важность ее реформирования. Отмечены ключевые проблемы пенсий в соли-
дарной системе пенсионного страхования. Подчеркнуто несовершенство пенсионных реформ и нова-
ций. Проанализированы особенности отдельных видов пенсий в солидарной системе, в частности пен-
сий по возрасту, по инвалидности, потере кормильца. Подчеркнуто недостаточно конструктивную 
тенденцию отмены профессиональных пенсий. Подготовлены выводы. 

Ключевые слова: пенсионное страхование, солидарная система пенсионного страхования, пенсия, 
пенсия по возрасту, пенсия по инвалидности, пенсия в связи с потерей кормильца, профессиональная 
пенсия, концепция пенсионной реформы, пенсионный кодекс.

pENSIONS IN pay-aS-yOu-gO pENSION INSuraNCE SySTEm IN ThE CONTExT  
Of ThE laTEST rEfOrm: ThEOrETICal aNd lEgal aSpECT 

In this scientific article the theoretical and legal issues concerning pensions in the pay-as-you-go pen-
sion insurance systems are researched. A special emphasis is placed on the problems of functioning of the 
abovementioned system, its reforming is of paramount importance. The key problems of pensions in the pay-
as-you-go pension insurance systems are mentioned. The imperfection of pension reforms and innovations is 
emphasized. The peculiarities of certain types of pensions in the pay-as-you-go pension insurance systems 
are analyzed, in particular pensions by age, disability pension and breadwinner loss pension. An insufficient 
constructive tendency towards cancellation of professional pensions was underlined. Conclusions are made.

Key words: pension insurance, pay-as-you-go pension insurance system, pension, old-age pension, disa-
bility pension, survivor/benefit pension, professional pension, the concept of pension reform, pension code.
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ЗАРУБІжНИй дОСВІд ПРАВОВОгО РЕгУлЮВАННЯ 
дИСцИПлІНАРНОЇ ВІдПОВІдАльНОСТІ дЕРжАВНИх 
СлУжБОВцІВ ТА НАПРЯМИ йОгО ІМПлЕМЕНТАцІЇ В УКРАЇНІ

Метою наукової статті є аналіз європейського досвіду забезпечення трудової дисци-
пліни на державній службі через заходи дисциплінарної відповідальності та можливості 
його використання в Україні в умовах європеїзації та реформи державного управління. Пред-
метом дослідження є дисциплінарна відповідальність як один із основних видів юридичної 
відповідальності, що застосовується до державних службовців. У статті проаналізовано 
законодавство про дисциплінарну відповідальність державних службовців у державах-членах 
Європейського Союзу: Франції, Швейцарії, Болгарії, Литви, Естонії, Польщі, Латвії, Іспанії, 
Великої Британії, Австрії, Фінляндії. У результаті дослідження автор дійшов висновку, що 
певний досвід було б корисно реалізувати в Україні. 

Ключові слова: державна служба, державні службовці, трудова дисципліна, Закон Укра-
їни «Про державну службу», досвід країн ЄС.

Постановка проблеми. Реформування сис-
теми державного управління стало складовою 
частиною підготовки до європейської інтеграції. 
Це доводить досвід країн Центральної та Східної 
Європи, що приєдналися до ЄС під час останнього 
розширення. Їх підготовка до вступу до ЄС супро-
воджувалась особливою увагою до питань інсти-
туційного розвитку та адміністративної спромож-
ності. Нині Європейським Союзом накопичено 
великий досвід реформування та вдосконалення 
державного управління та державної служби, 
хоча сфера державного управління не підпадає 
під регулювання acquis communautaire. Надбання 
у сфері організації державного управління та дер-
жавної служби переважно має вигляд «м’яких» 
стандартів – Білих книг та комунікацій Європей-
ської комісії, рекомендацій конференцій міністрів, 
відповідальних за питання державного управління 
та/чи голів департаментів державних служб; воно 
узагальнено у формі принципів та вимог до орга-
нізації державного управління в численних публі-
каціях і дослідженнях, що з’являлися напередодні 
розширення. Загальновизнаним в Європейському 
Союзі введений в обіг термін «європеїзація», 
який стосовно державного управління означає 
запозичення досвіду та запровадження кращої 
управлінської практики органів ЄС або інших дер-
жав-членів у національних системах державного 
управління, адаптацію або пристосування наці-

ональних процедур, норм, стандартів до норм і 
правил ЄС [7]. Надбання країн ЄС має бути вико-
ристано та впроваджено Україною, що має наміри 
інтегруватися до Європейського Союзу, незалежно 
від того, чи йдеться про повне членство в ЄС, чи 
про посилене/поглиблене співробітництво – адже 
європеїзація є обов’язковою для держави, що 
обрала шлях європейської інтеграції. Європеїзації 
має передувати вивчення та узагальнення досвіду 
ЄС щодо інституційного розвитку та формування 
адміністративної спроможності.

Початком офіційної європеїзації України в 
частині державного управління стало підписання 
Угоди про асоціацію, якою передбачено, що «сто-
рони співробітничають з метою забезпечення 
того, щоб їхня внутрішня політика ґрунтувалася 
на спільних для Сторін принципах, зокрема таких, 
як стабільність і дієвість демократичних інститу-
цій, верховенство права та повага до прав людини 
і основоположних свобод» [2]. Законодавче закрі-
плення нових принципів трудових прав, гармоні-
зованих з європейськими принципами, є одним із 
завдань Плану заходів з виконання Угоди про асо-
ціацію [4]. Частина цих принципів відображена в 
ухваленій Кабінетом Міністрів України  Стратегії 
реформування державного управління України 
на 2016–2020 роки [3]. «Основні проблеми дер-
жавної служби в Україні пов’язані із недотриман-
ням принципів прийняття на державну службу 
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на основі здобутків, політичної нейтральності, 
відкритості та прозорості в роботі державних 
службовців, що супроводжується слабкою дис-
ципліною, відповідальністю та незбалансованими 
процедурами». 

Так, вразливість та недосконалість цього інсти-
туту пов’язана із таким: 1) відсутність  ефективних 
механізмів реалізації права на державну службу; 
2) недосконалість правового регулювання служ-
бово-трудових відносин; 3) недосконалість зако-
нодавства про державну службу та неузгодженість 
із актами трудового законодавства; 4) відсутність 
ефективної, позитивної мотивації праці державних 
службовців; 5) недосконалість правового статусу 
державних службовців; 6)  відсутність  ефектив-
них механізмів забезпечення трудової дисципліни;  
7) недосконалість механізмів нагляду та контр-
олю з питань  трудової дисципліни на державній 
службі. Слід зауважити, що  удосконалення трудо-
вої дисципліни на державній службі  пов’язано із 
новітніми процесами кодифікації трудового зако-
нодавства, розбудовою новітнього законодавства 
про державну службу з урахуванням національ-
ного та міжнародного досвіду [8].

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
У юридичній літературі зазначена проблематика  
частково розглядалася у працях таких вчених-
юристів, як: В.С. Венедіктов, І.В. Зуб, М.І. Іншин,  
М.М. Клемпарський, В.Л. Костюк, Д.Є. Куто-
манов, О.А. Линдюк, С.С. Лукаш, А.Р. Мацюк, 
В.Я. Мацюк, В.О. Петришин, П.Д. Пилипенко, 
С.М. Прилипко,  О.І. Процевський, Г.І. Чанишева, 
В.І. Щербина,  Н.М. Хуторян,  О.М. Ярошенко та 
ін. Справедливим буде відзначити, що розроблені 
зазначеними та іншими вченими доктринальні 
підходи до розуміння трудової дисципліни заслу-
говують на підтримку як складова частина сис-
темного реформування ринку праці та державної 
служби. Враховуючи сучасні процеси подальшого 
удосконалення державної служби, необхідність 
інституційних змін та новацій, що пов’язані із її 
професіоналізацією, євроінтеграційними тенден-
ціями, проблематика трудової дисципліни, меха-
нізмів її забезпечення набуває важливої актуаль-
ності, належного законодавчого розв’язання. 

Метою наукової статті є аналіз європейського 
досвіду забезпечення трудової дисципліни на дер-
жавній службі через заходи дисциплінарної відпо-
відальності та можливостей його використання в 
Україні в умовах європеїзації та реформи держав-
ного управління. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Першочерговим є аналіз досвіду регулювання 

державної служби в державах-членах Європей-
ського Союзу та порівняння з українським законо-
давством. Варто дослідити досвід Франції, яка, як 
і Україна, є парламентською республікою, Швей-
царії, у якій  сформовано одну із найбільш дієвих 
моделей державної служби. Також, звичайно, 
Болгарії, Литви, Естонії, Польщі, Латвії, Іспанії, 
Великої Британії, Австрії, Фінляндії, Норвегії.

Дисциплінарна відповідальність державних 
службовців врегульовано як у профільних зако-
нах про державну службу (Болгарія, Литва, Есто-
нія, Польща, Австрія), так і у спеціальних законах 
(Латвія, Іспанія). Так, наприклад, законодавство 
Франції про державну службу є загальним стату-
том, який міститься в чотирьох законах, що скла-
дають чотири розділи статуту [5, с. 8]. Практика 
притягнення до дисциплінарної відповідальності 
державних службовців у Норвегії та Фінлян-
дії помітно відрізняється від досвіду зазначених 
країн. Дисциплінарна процедура щодо державних 
службовців детально не регламентована законо-
давством ні Норвегії, ні Фінляндії. Наприклад, у 
Фінляндії Закон «Про державних службовців» не 
дає визначення «дисциплінарного проступку» та 
детально не регулює порядок притягнення дер-
жавних службовців до дисциплінарної відпові-
дальності. У Великій Британії взагалі немає єди-
ного закону про державну службу, тому правила 
поведінки державних службовців регулюють спе-
ціальні етичні кодекси. Дисциплінарні процедури 
визначаються на рівні департаментів та відомств. 

Підставою притягнення державного службовця 
до дисциплінарної відповідальності, наприклад, 
відповідно до Федерального дисциплінарного 
статуту Німеччини є скоєння ним службового 
проступку, під яким розуміється порушення дер-
жавним службовцем своїх обов’язків. Кожне 
порушення тягне за собою застосування заходів 
дисциплінарної відповідальності [10]. Відмін-
ністю законодавчого регулювання Німеччини є 
те, що дія Федерального дисциплінарного статуту 
поширюється як на державних службовців, так і 
на відставних державних службовців у разі вияв-
лення дисциплінарних проступків, які були скоєні 
ними під час зайнятості на державній службі [9].

Підставою відповідальності державних служ-
бовців у Литві, Іспанії, Естонії, Польщі, Австрії, 
Швейцарії, Франції є порушення службових 
обов’язків.

Щодо видів дисциплінарних стягнень і порядку 
їх застосування, то, наприклад, в Естонії, такими 
є: догана; зменшення основного окладу до 30% на 
термін до шести місяців; звільнення від служби. 



Том 29 (68) № 3 201870

Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки

У разі застосування дисциплінарного стягнення 
враховуються: форма вини; наслідки дисциплі-
нарного проступку; службова дисципліна чинов-
ника; наявність у службовця попередніх дисци-
плінарних стягнень.

У Литві відповідно до Закону «Про публічну 
службу» [11] за порушення службових обов’язків 
може бути застосовано одну з таких дисциплі-
нарних санкцій: попередження; догана; сувора 
догана; звільнення зі служби. При цьому звіль-
нення зі служби як дисциплінарна санкція може 
бути накладена за вичерпний перелік проступ-
ків: діяльність, несумісну з публічною службою; 
отримання незаконного доходу або привілеїв; 
відсутність на роботі один або декілька робочих 
днів без поважної причини; появу в алкогольному, 
наркотичному або токсичному сп’янінні в робочі 
години, що ображає людську гідність публічного 
службовця чи дискредитує авторитет держав-
ної або муніципальної інституції; інші випадки, 
передбачені законами.

В Іспанії відповідно до Закону «Про осно-
вний звід правил про публічних службовців» 
[12] всі дисциплінарні проступки поділяються на 
три групи: дуже грубі дисциплінарні проступки 
(наприклад, відмова від виконання службових 
повноважень); грубі дисциплінарні проступки 
(такі проступки визначаються парламентом або 
законодавчими зборами автономних співтова-
риств з урахуванням низки обставин); незначні 
дисциплінарні проступки (всі інші порушення 
дисципліни та дії щодо завдання матеріальної 
шкоди, які не вказані в двох вищезазначених гру-
пах дисциплінарних проступків). Як наслідок до 
державних службовців в Італії можуть застосо-
вуватися такі заходи дисциплінарної відповідаль-
ності: звільнення за вчинення дисциплінарного 
проступку; звільнення без права обіймати ана-
логічні посади; тимчасове зупинення зростання 
суми заробітної плати до 6 років; примусове 
переведення на інше місце роботи; накладання 
штрафу; звернення до суду; інші, передбачені 
законодавством заходи.

Відповідно до законодавства Польщі [13] дис-
циплінарними стягненнями є: зауваження; догана; 
позбавлення можливості підвищення службового 
ступеня (на строк до 2 років); зменшення осно-
вного окладу до 25% (на строк не більше шести 
місяців); пониження у посаді; звільнення з посади 
державної служби.

Відповідно до Федерального дисциплінарного 
статуту Німеччини до державних службовців 
можуть бути застосовані такі види дисциплінар-

них стягнень: догана; штраф; пониження в посаді; 
скорочення заробітної плати; звільнення з посади. 
Дисциплінарними заходами щодо державних 
службовців, які вийшли на пенсію, є: зменшення 
пенсії; позбавлення пенсії [6].

Види дисциплінарних стягнень згідно із зако-
нодавством Великої Британії: догана; пониження 
в посаді; звільнення.

Дисциплінарними стягненнями відповідно до 
швейцарського законодавства є: догана; штраф у 
сумі до 500 франків; зняття пільг на проїзд; тим-
часове відсторонення від роботи у разі зниження 
окладу або позбавлення посадового окладу; 
переведення на іншу посаду в дисциплінарному 
порядку або пониження на посаді; зниження поса-
дового окладу; зниження або позбавлення черго-
вого підвищення посадового окладу; переведення 
на тимчасову роботу; відсторонення від займаної 
посади. Зазначений перелік стягнень є вичерпним 
та може застосовуватися одночасно із відсторонен-
ням від займаної посади. Заходи переведення на 
тимчасову роботу та відсторонення від займаної 
посади застосовуються як виключні заходи у разі 
скоєння серйозних або систематичних порушень 
державним службовцем. Одночасно щодо держ-
службовців Швейцарії можуть накладатися кілька 
дисциплінарних стягнень. Особливістю швейцар-
ського законодавства є те, що серед дисциплінар-
них стягнень переважають саме фінансові. 

У Норвегії із прийняттям у 2017 році нового 
Закону «Про державних службовців» [14] попе-
редження вже не є дисциплінарним покаранням, а 
лише пониження в посаді та звільнення. 

В Австрії дисциплінарними стягненнями є: 
догана; штраф у розмірі половини місячного 
окладу; штраф у розмірі від 1 місячного окладу 
до 5 місяців окладу; звільнення [15]. Варто 
зазначити, що під час накладення штрафу вра-
ховуються особисті та економічні обставини 
державного службовця, який притягується до 
дисциплінарної відповідальності. Дисциплі-
нарна комісія може дозволити виплатити штраф 
кількома платежами. 

Дисциплінарними стягненнями, що можуть 
бути застосовані до державних службовців у 
Франції, є: виключення зі списку просування по 
службі; тимчасове відсторонення від займаної 
посади до 15 днів або від 6 місяців до 2 років; 
переведення на іншу роботу; пониження рангу; 
примусовий вихід на пенсію. Просування дер-
жавного службовця по службі не здійснюється 
протягом строку застосування до нього дисци-
плінарного стягнення. Таким чином, державний 



71

Трудове право; право соціального забезпечення

службовець не має права на відповідне кар’єрне 
зростання, тобто зайняття вищої посади.

Щодо суб’єктів призначення дисциплінарних 
стягнень, то кожна країна також має свої особли-
вості. Наприклад, у Великій Британії дисциплі-
нарні рішення приймаються: осадовою особою за 
рангом вищим, ніж зацікавлені особи, що беруть 
участь у дисциплінарному провадженні [16]; сто-
совно постійних секретарів, керівників відділів 
та департаментів – головою державної служби; 
допомогу і консультації з дисциплінарних питань 
може надавати Консультативна, погоджувальна 
та арбітражна служба (Advisory, Conciliation and 
Arbitration Service) [17].

Схожі системи, де задіяні два суб’єкти призна-
чення дисциплінарних стягнень, – керівництво 
та дисциплінарні комісії, впроваджені в Австрії, 
Польщі і Німеччині. Так, у Польщі за дрібне пору-
шення обов’язків члена корпусу цивільної служби 
генеральний директор установи може покарати 
службовця зауваженням у письмовій формі. Дисци-
плінарні справи розглядають дисциплінарні комісії: 
в І інстанції – Дисциплінарна комісія установи; в ІІ 
інстанції – Вища дисциплінарна комісія цивільної 
служби. У Німеччині догана оголошується безпо-
середнім начальником. Інші заходи застосовуються 
за рішеннями спеціальних палат з дисциплінарних 
питань під час дисциплінарного процесу. Відпо-
відно до Федерального дисциплінарного статуту 
Німеччини дисциплінарні справи розглядають суди 
адміністративної юрисдикції [11]. Відповідно до 
законодавства Австрії пряме керівництво має про-
водити попереднє розслідування на підставі дисци-
плінарної скарги. Якщо наслідки дисциплінарного 
проступку є  незначними, керівництво може утри-
матися від дисциплінарного провадження. Якщо 
порушення є значним, керівник надсилає дисци-
плінарний звіт до дисциплінарної комісії та дисци-
плінарного адвоката. Дисциплінарні адвокати при-
значаються керівниками центральних офісів для 
представлення інтересів державних службовців. 
Законом передбачено, що «державний службовець 
має право вимагати від керівництва порушити дис-
циплінарне провадження проти самого себе» [18].

У Норвегії наявні два суб’єкти призначення дис-
циплінарних стягнень. Це безпосередній керівник 
(у разі застосування попереджень) та агентство, 
що прийняло державного службовця на посаду.  
В Естонії, Литві рішення про дисциплінарне стяг-
нення приймається суб’єктом призначення.

Варто зазначити й особливості процедури 
оскарження рішень щодо застосування дисциплі-
нарних стягнень у різних країнах.

Рішення про накладення дисциплінарних санкцій 
згідно із законодавством Литви може бути оскаржено 
відповідно до процедури, визначеної Законом «Про 
адміністративне провадження» [19]. Відповідно до 
цього закону рішення адміністративного суду може 
бути оскаржене до Вищого адміністративного суду 
протягом 14 днів після прийняття рішення.

За результатами розгляду дисциплінарного 
провадження у Німеччині палата з дисциплінар-
них питань приймає рішення, на яке державний 
службовець у разі своєї незгоди має право подати 
скаргу до Федерального дисциплінарного суду 
[9]. Загалом, рішення про накладення дисциплі-
нарних санкцій може бути оскаржено або у дис-
циплінарній комісії, або у суді.

Узагальнюючи, зарубіжний досвід поняття 
дисциплінарного проступку можна визначити 
через такі дії: неналежне виконання службових 
обов’язків; недотримання правил службової етики; 
порушення встановлених для державних службов-
ців обмежень та заборон. У більшості розглянутих 
країн передбачається від чотирьох до семи видів 
дисциплінарних стягнень. Найбільш поширеними 
видами є: догана; пониження в посаді; скорочення 
заробітної плати; звільнення з посади.

У більшості країн Європи чітко визначені 
суб’єкти, уповноважені на дисциплінарне про-
вадження,  це – керівники державної служби, які 
одночасно є суб’єктами призначення, та спеціальні 
дисциплінарні комісії, що відповідає положенням 
нового Закону України «Про державну службу» [1].

Цікавим є досвід Австрії щодо обов’язкового 
залучення дисциплінарного адвоката та відкри-
тості слухання про дисциплінарне правопору-
шення. Дещо незвичним для української практики 
є досвід Німеччини щодо застосування заходів 
дисциплінарного характеру до державних служ-
бовців, які вийшли на пенсію. Також варто звер-
нути увагу на запровадження економічних санк-
цій за прикладом Швейцарії, що, на нашу думку, 
дасть  змогу підвищити ефективність дисциплі-
нарної відповідальності державних службовців. 

Запровадження зазначеного досвіду країн 
Європи може мати позитивні тенденції стосовно 
удосконалення службово-трудової дисципліни 
державних службовців в Україні.

Щодо досвіду Фінляндії, Норвегії та Великої 
Британії, на нашу думку, станом на сьогодні його 
запровадження в Україні не матиме позитивних 
наслідків, адже в сучасних реаліях процедура 
притягнення до дисциплінарної відповідальності 
має бути чітко регламентована з метою уникнення 
зловживань та виключення корупційних факторів.
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ЗАРУБЕжНЫй ОПЫТ ПРАВОВОгО РЕгУлИРОВАНИЯ дИСцИПлИНАРНОй 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ гОСУдАРСТВЕННЫх СлУжАЩИх  
И НАПРАВлЕНИЯ ЕгО ИМПлЕМЕНТАцИИ В УКРАИНЕ

Целью статьи является анализ европейского опыта по обеспечению трудовой дисциплины на госу-
дарственной службе путем применения мер дисциплинарной ответственности и возможности его 
использования в Украине в условиях европеизации и реформы государственного управления. Предме-
том исследования является дисциплинарная ответственность как один из основных видов юриди-
ческой ответственности, применяемой к государственным служащим. В статье проанализировано 
законодательство о дисциплинарной ответственности государственных служащих в государствах-
членах Европейского Союза: Франции, Швейцарии, Болгарии, Литвы, Эстонии, Польши, Латвии, 
Испании, Великобритании, Австрии, Финляндии. В результате исследования автор пришел к выводу, 
что определенный опыт было бы полезно реализовать в Украине.

Ключевые слова: государственная служба, государственные служащие, трудовая дисциплина, 
Закон Украины «О государственной службе», опыт стран ЕС.

fOrEIgN ExpErIENCE Of lEgal rEgulaTION Of dISCIplINary lIaBIlITy  
Of puBlIC OffICIalS aNd dIrECTIONS Of ITS ImplEmENTaTION IN uKraINE

The purpose of the scientific article is to analyze the European experience of ensuring labor discipline in 
the public service through disciplinary measures and the possibilities of its use in Ukraine under conditions 
of Europeanization and reformation of public administration. The subject of the study is the disciplinary lia-
bility as one of the main types of legal liability applied to public officials. The article analyzes the legislation 
on disciplinary liability of public officials in the member states of the European Union: France, Switzerland, 
Bulgaria, Lithuania, Estonia, Poland, Latvia, Spain, Great Britain, Austria, Finland. As a result, the author 
concluded that some experience would be useful to implement in Ukraine.

Key words: civil service, civil servants, labour discipline, the Law of Ukraine On Civil Service, experience 
of the EU countries.
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ПРОБлЕМНІ ПИТАННЯ хАРАКТЕРИСТИКИ  
ВИКОНАВЧОгО ПРОВАджЕННЯ

У цій статті досліджено основні підходи до розуміння виконавчого провадження у право-
вій науці, розглянуто проблемні питання тлумачення виконавчого провадження, які виплива-
ють з положень статті 1 Закону України «Про виконавче провадження». Досліджено прак-
тику Європейського суду з прав людини з питань, пов’язаних із виконанням судових рішень, 
та проаналізовано зміст рішень, що прямо стосуються підходів до розуміння виконавчого 
провадження. Таким чином, у роботі автор намагається визначити співвідношення виконав-
чого провадження та судового процесу і, як наслідок, віднайти найбільш ефективну модель 
виконавчого провадження в Україні.

Ключові слова: виконавче провадження, примусове виконання судових рішень та рішень 
інших органів, державний виконавець, приватний виконавець.

Постановка проблеми. Стрімке реформування 
законодавства України призводить до виникнення 
нових, а також постійної деформації наявних пра-
вових інститутів, серед яких вагоме місце займає 
інститут виконавчого провадження, що також 
зазнав значних змін останнім часом. Виконавче 
провадження має ключове значення для ефектив-
ного захисту прав та законних інтересів особи, 
оскільки лише після виконання судового рішення 
можна вести мову про відновлення порушених 
прав, свобод чи законних інтересів осіб. Виходячи 
з того, що правове регулювання виконавчого про-
вадження, яке було закладено в редакції нового 
Закону України «Про виконавче провадження» [1], 
докорінно не змінило ситуацію з виконанням судо-
вих рішень, а кількість невиконаних рішень зали-
шається значною, необхідним питанням є пере-
гляд підходів до розуміння сутності виконавчого 
провадження, а також пошук найбільш ефективної 
моделі виконавчого провадження в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. З цього приводу дослідження прово-
дили: В.Б. Авер’янов, Ю.В. Білоусов, Б.М. Гук, 
Р.В. Ігонін, А.І. Перепелиця, С.Я. Фурса, Є.І. Фурса, 

М.Й. Штефан, С.В. Щербак та ін., які висловлю-
вали власні погляди на вирішення проблем вико-
навчого провадження, але всі вищевказані науковці 
не здійснювали комплексного аналізу зазначеної 
проблематики з позиції дієвості та ефективності 
виконавчого провадження в Україні, що зумовлює 
актуальність вказаного наукового дослідження.

Постановка завдання. Нині слід констату-
вати, що визначення виконавчого провадження, 
яке закріплене в чинному законодавстві, не є 
репрезентативним щодо реально існуючої моделі 
виконавчого провадження в Україні. Найголовні-
шим питанням у цьому контексті є визнання вико-
навчого провадження частиною судового про-
цесу, а саме його завершальною стадією (як того 
вимагають стандарти Конвенції про захист прав 
людини й основоположних свобод (далі – ЄКПЛ) 
та практики Європейського суду з прав людини 
(далі – ЄСПЛ) або віднесення його до окремого 
виду діяльності органів виконавчої влади (що буде 
відповідати реально існуючій моделі виконавчого 
провадження в Україні). З огляду на це наукові 
погляди на розуміння виконавчого провадження 
також дуже різняться, але за своєю суттю все одно 
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ґрунтуються на понятті, встановленому нормами 
Закону України «Про виконавче провадження» 
[1]. Усі ці та багато інших обставин, зокрема 
низька ефективність діяльності органів державної 
виконавчої служби, дають підстави поставити під 
сумнів правильність розуміння виконавчого про-
вадження у цілому в чинному законодавстві та 
правовій доктрині.

Необхідним у зв’язку з цим є встановлення та 
аналіз наукових поглядів щодо розуміння інсти-
туту виконавчого провадження, перегляд зако-
нодавчого регулювання цього інституту з точки 
зору положень ЄКПЛ та прецедентної практики 
ЄСПЛ, а також визначення загальних шляхів удо-
сконалення вказаного правового інституту. 

Виклад основного матеріалу. Існує велика 
кількість підходів до розуміння виконавчого про-
вадження. Наприклад, В.Б. Авер’янов вважає, 
що виконавче провадження – це врегульована 
нормами матеріального та процесуального права 
діяльність органів виконавчої влади щодо приму-
сового виконання судових рішень, що втілюється 
у двох формах: 1) як стадія адміністративного та 
іншого виду юридичного процесу; 2) як прова-
дження адміністративного процесу [2].

Своєю чергою Р.С. Калінін вказує, що вико-
навче провадження – це підгалузь адміністратив-
ного права України та має адміністративно-про-
цедурний характер. Науковець переконаний, що 
виконавче провадження спрямоване на примусову 
реалізацію охоронно-відновлювальної функції з 
боку суб’єкта владних повноважень [3, с. 75]. 

У контексті вищевказаних підходів диску-
сійним видається шлях авторів, які намагаються 
сконцентрувати регулювання виконавчого прова-
дження лише на адміністративно-правових нор-
мах, оскільки механізм примусового виконання 
опосередковано регулюється нормами й інших 
галузей права та безпосередньо законодавством 
про виконавче провадження. 

Альтернативний погляд надав М.Й. Штефан, 
вказуючи, що виконавче провадження – це вре-
гульовані законодавством України суспільні від-
носини, що виникають і реалізуються в процесі 
примусового виконання між органами державної 
виконавчої служби і посадовими особами, які 
здійснюють примусову реалізацію рішень, ухвал, 
постанов судів і несудових органів, з одного боку, 
та між особами, котрі беруть участь у виконав-
чому провадженні і залучаються до проведення 
виконавчих дій – з іншого, на підставах, у спосіб 
та в межах, встановлених законом [4, с. 5]. На наш 
погляд, таке широке поняття виконавчого прова-

дження є обґрунтованим, оскільки містить ознаки 
правових основ виконавчих дій, а саме норми 
матеріального та процесуального права. Проте 
автор підтверджує думку про те, що у процесі 
здійснення виконавчого провадження суспільні 
відносини між судом та виконавцем не виника-
ють, оскільки суд не здійснює наглядову функцію 
стосовно останнього.

Аналогічно заслуговує на увагу позиція 
С.В. Щербака, у розумінні якого виконавче про-
вадження слід розглядати не лише як сукупність 
норм, що регулюють суспільні відносини чи про-
цедуру вчинення виконавчих дій, а й як конкретну 
справу, що перебуває у державній виконавчій 
службі та має свій реєстраційний номер [5, с. 117]. 
Необхідно погодитися з таким поглядом, оскільки 
виконавче провадження не може існувати без 
документального підтвердження діяльності дер-
жавного виконавця, а саме без обов’язкових 
постанов, таких як: постанова про відкриття вико-
навчого провадження або її закриття, накладення 
арешту, штрафу, виконавчого збору тощо. Також 
такий підхід чітко розмежовує поняття «вико-
нання рішення» та «виконавче провадження», 
оскільки виконавче провадження може включати 
у себе одночасно виконання кількох рішень суду 
та рішень інших органів, зокрема постанов вико-
навця, та фактично бути документальним підтвер-
дженням примусових дій. 

На наш погляд, найбільш компромісне визна-
чення виконавчого провадження надав Б.М. Гук, 
яке він сформулював таким чином: «виконавче 
провадження – це врегульована законодавством 
самостійна юридична процесуальна діяльність 
спеціально уповноважених органів та посадо-
вих осіб у формі державного примусу, спрямо-
вана на фактичну реалізацію юрисдикційних 
рішень, які підлягають примусовому виконанню» 
[6, с. 105–106].

Враховуючи всі вищевказані підходи, над-
звичайно важливо також розглянути законо-
давче визначення виконавчого провадження. Так,  
ст. 1 Закону України «Про виконавче прова-
дження» передбачено, що виконавче провадження 
як завершальна стадія судового провадження і 
примусове виконання судових рішень та рішень 
інших органів – сукупність дій визначених у 
цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на 
примусове виконання рішень і проводяться на 
підставах, у межах повноважень та у спосіб, що 
визначені Конституцією України, цим Законом, 
іншими законами та нормативно-правовими 
актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а 
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також рішеннями, які відповідно до цього Закону 
підлягають примусовому виконанню [1]. 

Зазначене законодавче визначення виконавчого 
провадження співпадає з теоретичними підхо-
дами багатьох науковців, які досліджували вико-
навче провадження у своїх працях. Так, схоже 
розуміння наводить А.І. Перепелиця, зазначаючи, 
що виконавче провадження – це стадія судового 
процесу, яка є продовженням правозахисної функ-
ції суду [7, с. 9]. Проте автором не наведено при-
кладів, яким чином судові установи реалізують 
цю функцію. Основна проблема полягає в тому, 
що виконавче провадження відкриває державний 
або приватний виконавець, що не підпорядковані 
суду, а законодавством України не передбачено 
процедуру прямої взаємодії між цими органами в 
контексті спільного виконання судового рішення. 
Можна згадати, що виконавець може звернутися 
до суду з клопотанням, наприклад, про зміну спо-
собу виконання рішення або про заборону виїзду 
боржника, але такі наміри будуть розглядатися 
у загальному порядку, що негативно впливає на 
строки та якість виконання рішень. 

Д.М. Сібільов [8, с. 36], Б.М. Гук [6, с. 105] та 
багато інших вважають, що законодавець визна-
чив виконавче провадження як завершальну ста-
дію судового процесу під впливом практики Євро-
пейського суду з прав людини, посилаючись на 
рішення: «Бакай та інші проти України» [9], «Бур-
дов проти Росії» [10], «Горнсбі проти Греції» [11]. 

У рішенні «Бакай та інші проти України» судом 
було встановлено, що для цілей статті 6 Конвен-
ції «Про захист прав людини і основоположних 
свобод» (право на справедливий суд) виконання 
рішення, ухваленого будь-яким судом, має розціню-
ватися як складова частина «судового розгляду» [9]. 

Своєю чергою у справі «Бурдов проти Росії» 
зазначено таке: виконання будь-якого судового 
рішення є невід’ємною стадією процесу право-
суддя, а тому має відповідати вимогам, вміщеним 
у ст. 6 Конвенції «Про захист прав людини і осно-
воположних свобод» [10]. 

Висновки зазначених вище справ були похід-
ними від рішення 1997 року у справі «Горнсбі 
проти Греції», де вказано, що виконання рішення, 
ухваленого судом, має розглядатися як складова 
частина «судового розгляду», передбаченого стат-
тею 6, важливість цього принципу в контексті 
адміністративного провадження – обов’язок адмі-
ністративних органів виконати рішення найви-
щого адміністративного суду держави [11].

ЄСПЛ тлумачить процес виконання судового 
рішення як стадію процесу правосуддя, у якому 

суд має брати безпосередню участь із виконанням 
певних обов’язків. Проте законодавче регулю-
вання виконавчого провадження в Україні гово-
рить про те, що відповідальність за результат здій-
снення правосуддя лежить на органах виконавчої 
влади та на майбутніх приватних виконавцях. 
Судовий контроль за виконанням судових рішень 
відповідно до норм Цивільного процесуального 
кодексу України (ст. ст. 447-453) та Господарського 
процесуального кодексу України (ст. ст. 339-345) 
полягає у праві сторін виконавчого провадження 
звернутися зі скаргою на дії або бездіяльність 
виконавця до суду. Лише в адміністративних спра-
вах (ст. 382, 384 Кодексу адміністративного судо-
чинства України) суд може зобов’язати за власною 
ініціативою суб’єкта владних повноважень, не на 
користь якого ухвалене судове рішення, подати 
у встановлений судом строк звіт про виконання 
судового рішення та накласти штраф. На наш 
погляд, за таких обставин суд не здійснює реаль-
ної координації та контролю за виконанням своїх 
рішень. Тому реальна законодавча модель вико-
навчого провадження в Україні не зовсім відпові-
дає тому визначенню, яке викладене в ст. 1 Закону 
України «Про виконавче провадження», а також 
розумінню, що надається у прецедентній практиці 
ЄСПЛ, тому що суд не є основним суб’єктом про-
цесу виконання, не наділений дієвим інструмен-
тарієм, який може реально вплинути на виконува-
ність його рішень. 

 Фактично можна зазначити, що нині скла-
лася ситуація, коли українське законодавство 
визнає стандарти ЄСПЛ у контексті виконав-
чого провадження. Таке визнання проявля-
ється у тому, що нормативне визначення вико-
навчого провадження відповідає прецедентній 
практиці ЄСПЛ, відповідно до якої виконання 
судового рішення є завершальною стадією судо-
вого процесу. Але реальна модель виконавчого 
провадження не відповідає цим прогресивним 
стандартам. Більша роль у процесі виконання 
рішень суду та й рішень інших органів відво-
диться органам державної виконавчої служби та 
приватним виконавцям, а не самому суду, який 
ухвалює рішення у справі. На наш погляд, суд 
не має достатніх повноважень задля реального 
впливу на забезпеченість виконання рішень, 
які ним приймаються, тому не зовсім коректно 
буде вести мову про те, що в Україні виконавче 
провадження є завершальною стадією судового 
процесу.

Якщо українська правова система бажає 
розвиватися шляхом визнання виконавчого 
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провадження частиною судового процесу, то 
законодавець має надати більше контроль-
них повноважень суду в контексті виконавчого 
провадження. Суди у такому разі мають воло-
діти більшою кількістю реальних інструментів 
впливу на процес виконання судових рішень та 
на діяльність виконавців. А якщо ми збережемо 
наявну модель виконавчого провадження, з фак-
тичним превалюванням в її механізмі ролі вико-
навчої служби та приватних виконавців, тоді 
потрібно визнати, що вітчизняна модель сис-
теми примусового виконання судових рішень та 
рішень інших органів не повною мірою відпо-
відає стандартам статті 6 «Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод», тому 
що фактично виконання рішення суду здійсню-
ється поза судовим процесом органами виконав-
чої влади або приватними виконавцями. А самі 
суди не мають реальних важелів впливу на про-
цес виконання судового рішення.

Висновки. Враховуючи вищевказане, слід 
констатувати, що нині в юридичній науці не 
існує єдиного розуміння виконавчого прова-
дження. Законодавче визначення цього правового 
інституту не повною мірою відображає реальну 
модель виконавчого провадження, оскільки 

визнає, що цей інститут є завершальною стадією 
судового процесу, але на практиці суд має досить 
обмежені повноваження щодо забезпечення 
виконання власних рішень.

Таким чином, шляхи удосконалення інсти-
туту виконавчого провадження полягають, на 
наш погляд, у тому, щоб передати більше повно-
важень у сфері примусового виконання судових 
рішень саме судовій гілці влади. Припускаємо, 
що вказаний захід не лише дасть змогу привести 
реальну модель виконавчого провадження у від-
повідність із законодавчим визначенням цього 
інституту, а й дасть змогу краще реалізовувати 
гарантії статті 6 ЄСПЛ у частині обов’язковості 
виконання судових рішень. Крім того, перекла-
дання частини відповідальності за виконання 
судового рішення з судів на органи державної 
виконавчої служби та приватних виконавців 
також є, на наш погляд, фактором, що підри-
ває виконуваність рішень, оскільки розподіляє 
відповідальність за виконання між декількома 
суб’єктами. Проте для остаточної відповіді на 
порушені у роботі питання необхідно провести 
додаткові дослідження з метою повноцінного 
обґрунтування запропонованих ідей, що буде 
здійснено нами в подальшому.
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ПРОБлЕМНЫЕ ВОПРОСЫ хАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОлНИТЕльНОгО ПРОИЗВОдСТВА
В этой статье исследованы основные подходы к пониманию исполнительного производства в пра-

вовой науке, рассмотрены проблемные вопросы толкования исполнительного производства, вытекаю-
щие из положений статьи 1 Закона Украины «Об исполнительном производстве». Исследовано прак-
тику Европейского суда по правам человека в вопросах, связанных с исполнением судебных решений, 
проанализировано содержание решений, которые прямо касаются подходов к пониманию исполни-
тельного производства. Таким образом, в работе автор пытается определить соотношение исполни-
тельного производства и судебного процесса и, как следствие, найти наиболее эффективную модель 
исполнительного производства в Украине.

Ключевые слова: исполнительное производство, принудительное исполнение судебных решений и 
решений других органов, государственный исполнитель, частный исполнитель.

ThE prOBlEmaTIC ISSuES Of ENfOrCEmENT prOCEEdINgS’ CharaCTErISTICS
The article has researched the main approaches to identifying the enforcement proceedings in the legal 

science, examined the problematic issues of representation of enforcement proceedings that derive from the 
provisions of the first section of the law “About enforcement proceedings”. It has examined the practical 
aspects of the implementation of judgments of the European Court of Human Rights, which are connected with 
enforcement of judgments, and analyzed the value of judgments, that directly refers to the approaches of under-
standing the core of enforcement proceedings. According to it, in this article the author is trying to research 
the interrelationship between enforcement proceedings and judicial proceedings, and, as a result, identify the 
most efficient model of enforcement proceedings in Ukraine. 

Key words: enforcement proceedings, compulsory enforcement of judgments and judicial acts of other 
authorities, state enforcement officer, private enforcement officer.
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Львівський державний університет внутрішніх справ

ОРгАНІЗАцІЯ дІЯльНОСТІ УПРАВлІННЯ ВЕТЕРИНАРІЇ  
ТА ПРОдОВОльСТВА КОРОлІВСТВА дАНІЯ:  
дОСВІд длЯ УКРАЇНИ

У статті автор досліджує організацію діяльності Управління ветеринарії та продоволь-
ства Королівства Данія. Зокрема, аналізує функції Управління, структуру, повноваження у 
сфері здійснення державного контролю. Зазначається про наявність декількох видів контр-
олю підприємств харчової промисловості та різну періодичність здійснення їх перевірок 
залежно від виду діяльності та статусу. При цьому акцентується увага на ризик-орієнтова-
ному підході до здійснення державного контролю. Автор наголошує на доцільності вивчення 
та запровадження в Україні досвіду Управління ветеринарії та продовольства Королівства 
Данія у здійсненні державного контролю. 

Ключові слова: Управління ветеринарії та продовольства Королівства Данія, державний 
контроль, харчова промисловість, ризик-орієнтований підхід, функції, структура. 

Постановка проблеми. Відповідно до Поста-
нови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 
2014 року № 442 «Про оптимізацію системи 
центральних органів виконавчої влади» [1] на 
базі Державної ветеринарної та фітосанітарної 
служби, Державної санітарно-епідеміологічної 
служби та Державної інспекції з питань захисту 
прав споживачів було створено Державну службу 
України з питань безпечності харчових продуктів 
та захисту споживачів (надалі – Держпродспо-
живслужба України). Таким чином, новоство-
рений орган виконавчої влади перейняв функції 
реорганізованої Державної ветеринарної та фіто-
санітарної служби в частині забезпечення ветери-
нарно-санітарного благополуччя держави. 

Створення Держпродспоживслужби України 
зумовлене підписанням 27 червня 2014 року Угоди 
про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським співтова-
риством з атомної енергії і їхніми державами-чле-
нами, з іншої сторони [2] (надалі – Угода про асо-
ціацію) та стало важливим кроком для гармонізації 
українського законодавства до європейських норм. 
Вимоги щодо наближення законів України до зако-
нів Європейського Союзу, встановлення механізму 
визнання еквівалентності стосовно санітарних та 
фітосанітарних заходів, поліпшення взаємозв’язку 
та співробітництва між сторонами прямо передба-
чені в статті 59 Угоди про асоціацію. З огляду на 
це важливого значення набуває вивчення та впро-

вадження досвіду країн Європейського Союзу в 
законодавство України та практичну діяльність 
органів, які забезпечують ветеринарно-санітарне 
благополуччя нашої держави.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Різноманітні аспекти діяльності органів вико-
навчої влади, зокрема в сфері забезпечення без-
печності харчових продуктів, неодноразово були 
предметом наукових досліджень таких учених, як 
В.Б. Авер’янов, Ю.П. Битяк, І.П. Голосніченко, 
В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, О.В. Кузьменко, 
В.В. Мартиновський, І.С. Орехова, та інших нау-
ковців. Водночас зобов’язання, які взяла на себе 
Україна, підписавши Угоду про асоціацію, зумов-
люють необхідність додаткових наукових аналізів 
та розробок.

Постановка завдання. Метою статтi є дослі-
дження організації діяльності Управління вете-
ринарії та продовольства Королівства Данія та 
вироблення пропозицій щодо запровадження 
вказаного досвіду в діяльність Держпродспожив-
служби України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Гарантування захисту прав споживачів щодо 
якості й безпечності продовольчої продукції є фун-
даментальною функцією держави, яка була закла-
дена Генеральною Асамблеєю ООН у 1985 році 
в «Керівних принципах для захисту інтересів 
споживачів», до яких приєдналась Україна, які 
зобов’язують уряди країн, особливо тих, що роз-
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виваються, дотримуватися цих положень у фор-
муванні концепції державної політики [3, с. 1–2]. 

До 2014 року існувала велика кількість орга-
нів виконавчої влади, які здійснювали державний 
контроль і нагляд на споживчому ринку, що при-
зводило до перетинання та дублювання їх функцій 
[4, с. 46]. Такий стан справ вимагав кардинальних 
змін у системі державного ветеринарно-санітар-
ного контролю та нагляду. З огляду на це, а також 
на підписання Угоди про асоціацію, в Україні 
створена Декржпродспоживслужба України – 
центральний орган виконавчої влади, діяльність 
якого спрямовується і координується Кабінетом 
Міністрів України через Міністра аграрної полі-
тики та продовольства та який реалізує державну 
політику у галузі ветеринарної медицини, сферах 
безпечності та окремих показників якості харчо-
вих продуктів, ідентифікації та реєстрації тварин, 
санітарного законодавства та в інших сферах [5]. 
Слід наголосити, що Держпродспоживслужба 
України наділена надзвичайно широкими повно-
важеннями, яких до цього не було у жодного 
органу виконавчої влади.

Також необхідно звернути увагу на те, що в 
Держпродспоживслужбі суттєво розширений від-
діл міжнародного співробітництва. Це дає змогу 
якісно забезпечувати пряму комунікацію з інозем-
ними колегами, а також з такими міжурядовими 
організаціями, як: Всесвітня організація охорони 
здоров’я тварин (МЕБ), Продовольча та сільсько-
господарська організація ООН (ФАО), Генераль-
ний Директорат здоров’я і безпечності харчових 
продуктів Європейської комісії тощо. 

Для забезпечення дієвого контролю та нагляду 
в галузі ветеринарної медицини, сферах безпеч-
ності та окремих показників якості харчових про-
дуктів у структурі Держпродспоживслужби Укра-
їни створений Департамент безпечності харчових 
продуктів та ветеринарної медицини. Керівник 
Департаменту є за посадою одночасно Головним 
державним ветеринарним інспектором України. 

Повноваження зазначеного Департаменту 
передбачені в частині 8 статті 7 Закону України 
«Про ветеринарну медицину» [6]. Серед іншого 
до функцій Департаменту належить: реєстрація 
ветеринарних препаратів, кормів та кормових 
добавок, організація та здійснення ветеринарно-
санітарного контролю та нагляду на потужнос-
тях (об’єктах), які здійснюють діяльність у галузі 
тваринництва, виготовлення, оброблення або 
зберігання харчових продуктів тваринного похо-
дження, уповноваження акредитованих лабо-
раторій на проведення досліджень, розподіл 

коштів, що виділяються з Державного бюджету 
України на фінансування програм у галузі вете-
ринарної медицини, встановлення обмежень або 
заборони на імпорт, транзит та експорт товарів, 
інших об’єктів державного ветеринарно-санітар-
ного контролю та нагляду, що можуть переносити 
особливо небезпечні хвороби, занесені до списку 
МЕБ, та інші повноваження, передбачені в Законі 
України «Про ветеринарну медицину».

На прикладі Королівства Данія розглянемо, як 
реалізуються зазначені функції у вказаній країні. 
За аналогією з Департаментом безпечності хар-
чових продуктів та ветеринарної медицини Дер-
жпродспоживслужби України в Королівстві Данія 
створене Управління ветеринарії та продовольства 
(Danish Veterinary and Food Administration). Управ-
ління очолює Виконавчий директор (Executive 
Director), якому підпорядковуються п’ять началь-
ників підрозділів, кожен з яких відповідає за 
окрему ланку роботи: голова фінансового під-
розділу (Chief Financial Officer) – фінанси і облік, 
робота з персоналом (HR), інформаційні техноло-
гії (ІТ), робота з клієнтами; голова ветеринарного 
підрозділу (Chief Veterinary Officer) – здоров’я 
і благополуччя тварин, ветеринарна медицина, 
міжнародна торгівля (крім здійснення аудиту); 
голова підрозділу інспекції м’яса (Chief Meat 
Inspection Officer) – інспекція м’яса, лабораторні 
дослідження; заступник генерального директора 
(Deputy Director General) – хімічний склад і якість 
продукції, безпечність продуктів і кормів, юри-
дична служба; заступник генерального директора 
(Deputy Director General) – здорове харчування, 
комунікація, міжнародне співробітництво, промо-
ція експорту, інновації.

Окрім цього, безпосередньо Виконавчому 
директору підпорядковуються відділ секретаріату 
та відділ контролю і звітності, які здійснюють вну-
трішній аудит роботи Управління та опрацьовують 
необхідну статистичну інформацію. Відділ контр-
олю і звітності здійснює нагляд за виконанням 
розпоряджень Виконавчого директора, а також за 
дотриманням трудової дисципліни у цілому. 

Варто відзначити, що до структури Управління 
ветеринарії та продовольства Королівства Данії 
за аналогією з Департаментом безпечності хар-
чових продуктів та ветеринарної медицини Дер-
жпродспоживслужби України входять прикор-
донні інспекційні пункти ветеринарної медицини 
(Border Inspection Post), які здійснюють контр-
оль за імпортом живих тварин і підконтрольних 
вантажів. На території країни є три прикордонні 
інспекційні пункти, призначені для імпорту 
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живих тварин, і дев’ять прикордонних інспекцій-
них пунктів, призначених для імпорту продукції 
тваринного походження [7]. Перелік усіх прикор-
донних інспекційних пунктів країн-членів Євро-
пейського Союзу міститься в додатку І Рішення 
Європейської Комісії 2009/821/ЕС від 21 вересня 
2009 року (Commission Decision 2009/821/ЕС  
of 21 September 2009) [8].

Основною відмінністю в організаційній струк-
турі роботи прикордонних інспекційних пунк-
тів ветеринарної медицини в Україні є підпо-
рядкування вказаних підрозділів регіональним 
службам державного ветеринарно-санітарного 
контролю та нагляду на державному кордоні та 
транспорті. Робота таких регіональних служб 
регламентується статтею 18 Закону України «Про 
ветеринарну медицину» та Типовим положенням 
про регіональну службу державного ветеринарно-
санітарного контролю та нагляду на державному 
кордоні та транспорті, затвердженим Постано-
вою Кабінету Міністрів України від 23 липня 
2009 року № 801 [9]. Нині на території України 
функціонують шість регіональних служб, які 
розділені за територіальним принципом. Необ-
хідність функціонування вищезазначених служб 
зумовлена великою протяжністю державного кор-
дону України і, відповідно, великою кількістю 
прикордонних інспекційних пунктів ветеринарної 
медицини (лише до складу однієї з шести регіо-
нальних служб – Львівської регіональної служби 
державного ветеринарно-санітарного контролю 
та нагляду на державному кордоні та транспорті 
входять 22 прикордонні інспекційні пункти вете-
ринарної медицини [10]).

Управління ветеринарії та продовольства 
Королівства Данія інспектує всі підприємства, 
що виготовляють, імпортують і розповсюджують 
харчові продукти і корми. Управління також здій-
снює інспекцію пунктів збору тварин, ветеринар-
них клінік і приміщень, де утримують тварин. До 
повноважень Управління належать: здійснення 
контролю згідно з генеральним планом інспекцій 
та іншими інструкціями і законодавчими актами; 
безперешкодне відвідування будь-яких примі-
щень на території підконтрольних підприємств 
і перевірка їх, а також продукції, документації, 
електронної бази даних; накладення відповідних 
санкцій (приписів, заборон, адміністративних 
стягнень), а також за необхідності передавання 
відповідних звітів в поліцію; відбір зразків проб 
для досліджень; надання рекомендацій підпри-
ємствам щодо усунення незначних порушень, які 
можуть бути усунені під час перевірки.

Структура Управління ветеринарії та продо-
вольства Королівства Данія складається з чотирьох 
департаментів, три з яких інспектують тваринни-
цтво, харчову промисловість та (окремо) м’ясну 
промисловість. Четвертий департамент займається 
фінансами й обліком. Управління має штат близько 
1530 працівників та підпорядковується Міністер-
ству навколишнього середовища і продовольства 
(Ministry of Environment and Food) [7].

Для порівняння Департамент безпечності хар-
чових продуктів та ветеринарної медицини Дер-
жпродспоживслужби України налічує близько 
6000 державних інспекторів та входить до складу 
Держпродспоживслужби України. Окрім цього, 
згідно зі статтею 9 Закону України «Про держав-
ний контроль за дотриманням законодавства про 
харчові продукти, корми, побічні продукти тва-
ринного походження, здоров’я та благополуччя 
тварин» компетентний орган має право надавати 
особам, визначеним частиною другою цієї статті 
(це офіційні лікарі ветеринарної медицини, упо-
вноважені ветеринари, працівники бійні, упо-
вноважені на виконання обов’язків помічника 
державного ветеринарного інспектора, а також 
уповноважені лабораторії, зокрема, референс-
лабораторії), повноваження щодо здійснення 
окремих заходів державного контролю за умови 
їх відповідності вимогам, встановленим зако-
нодавством. Рішення компетентного органу про 
надання статусу уповноваженої особи має містити 
деталізований опис заходу державного контролю, 
повноваження щодо здійснення якого надається 
відповідній особі, та умов, за яких він має здій-
снюватися [11].

Система державного контролю тваринництва 
і виробництва харчових продуктів у Королівстві 
Данія основана на ризик-орієнтованому принципі 
HACCP. Система HACCP (Hazard Analysis and 
Critical Control Point) є системою аналізу ризи-
ків, небезпечних чинників і контролю критичних 
точок. Система НАССР є науково обґрунтованою, 
що дає змогу гарантувати виробництво безпечної 
продукції шляхом ідентифікації і контролю небез-
печних чинників [12, с. 40].

Усі данські підприємства харчової промисло-
вості мають бути зареєстровані або затверджені 
(залежно від виду діяльності) в Управлінні вете-
ринарії та продовольства. Згідно із законодав-
ством Європейського Союзу виробники і реалі-
затори харчових продуктів є відповідальними за 
безпечність продукту протягом усього ланцюга 
виробництва. Для цього підприємства зобов’язані 
використовувати власні програми внутрішнього 
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контролю виробництва, оброблення та/або збері-
гання харчової продукції. Ця програма має базу-
ватися на зазначених вище принципах НАССР. 
Більшість підприємств мають затверджену пись-
мову внутрішню програму контролю. Письмова 
затверджена програма внутрішнього контролю є 
обов’язковою, якщо підприємство виробляє про-
дукцію із високим ризиком щодо безпечності, 
а також у деяких окремих випадках, наприклад: 
виготовлення продукції на експорт, виготовлення 
органічної продукції тощо.

При цьому варто відзначити, що у разі якщо 
підприємство має затверджену програму внутріш-
нього контролю, перевірка такого підприємства 
здійснюється лише у формі аудиту. Інспектори 
Управління ветеринарії та продовольства переві-
ряють лише наявність такої програми та її імп-
лементацію. У разі виявлення невідповідностей 
державний інспектор може вимагати поліпшення 
виконання програми або в разі невідповідності – 
повної її заміни. Якщо підприємство працює без 
затвердженої програми, інспектори проводять 
більш ґрунтовну перевірку такого підприємства 
щодо дотримання всіх чинних норм виробництва, 
оброблення та/або зберігання продуктів. 

У статті 21 Закону України «Про основні прин-
ципи та вимоги до безпечності та якості харчо-
вих продуктів» також передбачена обов’язковість 
застосування постійно діючих процедур, засно-
ваних на принципах системи аналізу небезпеч-
них факторів та контролю у критичних точках 
(НАССР), для операторів ринку, які здійснюють 
виробництво та/або зберігання харчових продук-
тів [13]. З 20 вересня 2018 року впровадження сис-
теми HACCP є обов’язковим для потужностей, які 
провадять діяльність з харчовими продуктами, у 
складі яких відсутні необроблені інгредієнти тва-
ринного походження (крім малих потужностей). 
Слід відзначити, що Держпродспоживслужба є 
основним регулятором ринку в Україні і здійснює 
державний контроль за впровадженням постійно 
діючих процедур, заснованих на принципах 
HACCP. Починаючи з 20 вересня 2018 року Дер-
жпродспоживслужба перевірятиме потужності, 
що провадять діяльність з харчовими продуктами 
на предмет впровадження системи HACCP.

Усі види контролю підприємств харчової про-
мисловості, які здійснює Управління ветеринарії 
та продовольства Королівства Данія, можна роз-
ділити на три види: 1. Базовий контроль, зокрема: 
стандартні перевірки згідно із графіком; додаткові 
перевірки після застосування санкцій; інші пере-
вірки (наприклад, у виробництві додаткової про-

дукції з іншою фіксованою частотою перевірок); 
інспектування для затвердження підприємства.  
2. Пріоритетний основний контроль, тобто додаткові 
звичайні перевірки, орієнтовані на підприємства чи 
сектори промисловості з особливими потребами.  
3. Інспекційні кампанії (позапланові перевірки).

Частота перевірок підприємств харчової про-
мисловості визначається на підставі ризик-орі-
єнтованого підходу. Тобто підприємства, які 
виготовляють продукцію із високим ризиком для 
здоров’я споживачів, перевіряються частіше ніж 
ті, які виготовляють продукцію із меншим ризи-
ком. Також частота перевірок залежить від їх 
попередніх результатів. У цьому разі підприєм-
ства, які постійно (впродовж декількох попередніх 
перевірок) відповідають вимогам, отримують так 
званий «еліт статус» (elite status) і, відповідно, у 
подальшому перевіряються рідше.

Періодичність перевірок (інспекцій) підпри-
ємств харчової промисловості Управлінням вете-
ринарії та продовольства Данії залежно від виду 
їх діяльності та статусу виглядає таким чином:  
1. Підприємства які входять у «дуже високу» 
групу ризику (оптова торгівля, забійні пункти, 
рибна промисловість, молочна промисловість), 
перевіряються 4 рази на рік у звичайному режимі 
та тричі на рік за «еліт статусу»; 2. Підприємства 
із «високої» групи ризику (пивоварні, виробни-
цтво яєць, м’ясна промисловість) перевіряються 
двічі на рік у звичайному режимі та 1 раз на рік 
за «еліт статусу»; 3. Підприємства із «середньої» 
групи ризику (овочівництво, холодильні камери, 
пекарні, ресторани) перевіряються 1 раз на рік в 
звичайному режимі та 1 раз на два роки за «еліт 
статусу»; 4. Підприємства із «низької» групи 
ризику (склади без особливого температурного 
режиму, бакалія) перевіряються 1 раз на два роки 
не залежно від статусу; 5. Підприємства із «дуже 
низької групи ризику» (продукція, яка не вимагає 
особливого зберігання) перевіряються лише за 
необхідності [7].

У Законі України «Про державний контроль за 
дотриманням законодавства про харчові продукти, 
корми, побічні продукти тваринного походження, 
здоров’я та благополуччя тварин» [11] міститься 
норма, згідно з якою періодичність здійснення 
планових заходів державного контролю підпри-
ємства залежить від результатів попереднього 
інспектування. Разом з тим вважаємо за доцільне 
за прикладом Королівства Данія запровадити в 
українському законодавстві надання певного ста-
тусу підприємствам, на яких протягом тривалого 
періоду не було виявлено порушень. Такий статус 
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має передбачати зменшення кількості інспекту-
вань конкретного підприємства в майбутньому та 
відображатися в спеціальному реєстрі. 

Висновки. Утворення Держпродспожив-
служби України на базі Державної ветеринарної 
та фітосанітарної служби, Державної санітарно-
епідеміологічної служби та Державної інспекції 
з питань захисту прав споживачів у цілому відпо-
відає європейській практиці здійснення держав-
ного контролю в галузі ветеринарної медицини 
і безпечності харчових продуктів. Однак, врахо-
вуючи специфіку державного регулювання цієї 
галузі, варто було б розділити державний контр-
оль за захистом прав споживачів в інших сферах 
від безпосереднього контролю тваринництва 
і безпечності харчових продуктів. На прикладі 

Управління ветеринарії та продовольства Коро-
лівства Данія ми побачили, що функції такого 
органу не поширюються на непритаманні для 
державних ветеринарних і санітарних інспекто-
рів сфери, такі як нагляд у сфері реклами, тютю-
нопаління, реєстрації сільськогосподарської 
техніки тощо, що здійснює нині Держпродспо-
живслужба України. 

Також, на нашу думку, негативним є підпо-
рядкування Департаменту безпечності харчових 
продуктів та ветеринарної медицини не безпосе-
редньо Міністерству аграрної політики та про-
довольства України, а Держпродспоживслужбі 
України, що може створювати певні усклад-
нення в комунікації Голови Департаменту з про-
фільним міністерством.
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ОРгАНИЗАцИЯ дЕЯТЕльНОСТИ УПРАВлЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ  
И ПРОдОВОльСТВИЯ КОРОлЕВСТВА дАНИЯ: ОПЫТ длЯ УКРАИНЫ

В статье автор исследует организацию деятельности Управления ветеринарии и продовольствия 
Королевства Дания. В частности, анализирует функции Управления, структуру, полномочия в сфере 
государственного контроля. Отмечается о наличии нескольких видов контроля предприятий пище-
вой промышленности и разную периодичность осуществления их проверок в зависимости от вида 
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деятельности и статуса. При этом акцентируется внимание на риск-ориентированном подходе к 
осуществлению государственного контроля. Автор отмечает целесообразность изучения и внедре-
ния в Украине опыта Управления ветеринарии и продовольствия Королевства Дания в осуществлении 
государственного контроля.

Ключевые слова: Управление ветеринарии и продовольствия Королевства Дания, государственный 
контроль, пищевая промышленность, риск-ориентированный подход, функции, структура.

OrgaNIZaTION Of VETErINary aNd fOOd admINISTraTION Of dENmarK: 
ExpErIENCE fOr uKraINE

In the article the author investigates the organization of the activities of the Danish Veterinary and Food 
Administration. In particular, the author analyzes functions of the Administration, structure, powers in the field 
of state control. It is noted that there are several types of control of enterprises in the food industry and differ-
ent frequency of their inspections depending on the kind of activity and status. In addition to that, attention is 
paid to the risk-oriented approach to the exercise of state control. The author emphasizes the expediency of 
studying and introducing the experience of the Veterinary and Food Administration of Denmark in the imple-
mentation of state control in Ukraine. 

Key words: Veterinary and Food Administration of Denmark, state control, food industry, risk-oriented 
approach, functions, structure.
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УдОСКОНАлЕННЯ 
ПРАВОВИх АКТІВ, НОРМИ ЯКИх РЕглАМЕНТУЮТь 
АдМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕгУлЮВАННЯ  
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В КРИЗОВИх УМОВАх

У статті здійснений аналіз довідкової, наукової, навчально-методичної літератури та 
нормативно-правових актів з метою визначення основних напрямів удосконалення норма-
тивно-правових актів, норми яких регламентують адміністративно-правове регулювання 
економіки України в кризових умовах. Встановлено, що нині одним із основних напрямів в цій 
сфері є удосконалення законодавства в галузі іноземного інвестування. Окрему увагу приді-
лено удосконаленню процедур ліцензування. Автором наголошено, що жодна із запропоно-
ваних пропозицій не може бути реалізована без відповідного програмного документа, який 
би чітко закріпив на законодавчому рівні поступові кроки уповноважених органів публічної 
адміністрації щодо виходу країни зі складного фінансового становища.

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, органи публічної адміністрації, 
функція, удосконалення, нормативно-правове забезпечення.

Постановка проблеми. Набуття незалежності 
Україною зумовило нормотворчу діяльність з 
розроблення та прийняття нормативно-право-
вих актів у всіх сферах суспільного і державного 
життя, зокрема у сфері адміністративно-право-
вого регулювання економіки України в кризових 
умовах. Водночас аналіз практики у цій сфері 
свідчить, що наявність відповідного нормативно-
правового забезпечення не є гарантією ефектив-
ного функціонування цієї галузі.

Варто зазначити, що проблеми адміністра-
тивно-правового регулювання економіки, ефек-
тивної діяльності органів публічної адміністрації 
в цій сфері є актуальними не лише для України, 
а й для будь-якої країни світу. На підтвердження 
наведеного зазначимо, що внаслідок світової еко-
номічної кризи 2008–2010 у деяких країнах Євро-
пейського Союзу, зокрема Великобританії, Ірлан-
дії, Іспанії, постраждали сектори нерухомості 
та фінансів [1, с. 77–80]. Під загрозою першого 
в історії Єврозони дефолту опинилася Греція в 
2009–2011 роках, кризові прояви все більше наби-
рали проявів у таких країнах, як: Іспанія, Порту-
галія, Італія, Кіпр. Економіка Італії напередодні 
пройшла так звану точку неповернення – при-
бутковість її 10-річних держоблігацій на ринку 
перевищила 7%, що робить практично немож-
ливим обслуговування зовнішнього боргу без 

зовнішньої підтримки [2]. Актуальність цієї про-
блематики зумовлена тенденціями зниження тем-
пів економічного розвитку України, збільшення 
зовнішнього валютного боргу, що, своєю чергою, 
викликає «серйозну занепокоєність» як з боку 
держави, так і суспільства. 

З огляду на це дуже актуальним постає питання 
аналізу теоретичних та практичних аспектів удо-
сконалення правових актів, норми яких регламен-
тують адміністративно-правове регулювання еко-
номіки України в кризових умовах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Державне регулювання економіки розгляда-
лося у працях В.Б. Авер’янова, А.І. Берлача, 
В.К. Колпакова, О.В. Кузьменко, О.П. Рябченко 
та ін. Разом з тим урахування згаданими науков-
цями особливостей регулювання в умовах кризи 
вважаємо недостатнім і таким, що вимагає більш 
детального висвітлення. Водночас антикризове 
регулювання досліджується такими вітчизняним 
та зарубіжними вченими, як: В.А. Богомолов, 
А.В. Богомолова, Е.П. Жарковська, В.В. Касья-
нов, Н.Л. Маренков, А.Д. Чернявський та ін.

Аналіз теоретичних поглядів зазначених уче-
них дав змогу оцінити стан проблем, що дослі-
джуються, визначити коло питань, які взагалі 
не були предметом наукового пошуку. Водночас 
відсутність досліджень із вказаної проблематики 
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негативно позначається на розвитку теоретич-
них та практичних аспектів, спрямованих на вдо-
сконалення нормативно-правового забезпечення 
адміністративно-правового регулювання еконо-
міки України в кризових умовах.

Мета запропонованої наукової статті – 
дослідження теоретичних та практичних аспектів 
удосконалення правових актів, норми яких регла-
ментують адміністративно-правове регулювання 
економіки України в кризових умовах.

Виклад основного матеріалу. Отже, перехо-
дячи до предмета дослідження, варто відзначити, 
що одним із напрямів удосконалення нормативно-
правового забезпечення адміністративно-правового 
регулювання економіки України в кризових умо-
вах є удосконалення законодавства в інвестиційній 
сфері, зокрема сфері іноземного інвестування.

На нашу думку, в сучасних умовах ця сфера 
публічного адміністрування має стати однією з 
пріоритетних, адже саме значний обсяг іноземних 
інвестицій дасть змогу забезпечити стале функ-
ціонування фінансово-кредитного сектору еко-
номіки. Загальновідомо, що ефективний розви-
ток будь-якої держави неможливий без залучення 
певних ресурсів (фінансових, енергетичних, про-
мислових, природних тощо).

Аналізуючи стан інвестиційної привабливості 
України, слід зазначити, що однією з причин зни-
ження обсягу інвестицій є світова економічна 
криза. Однак аналіз думок експертів з іноземного 
інвестування свідчить, що основною причиною 
зменшення «притоку» іноземних інвестицій до 
України є не світова економічна криза, а проблеми 
усередині країни, до яких, насамперед, належать: 
по-перше, недосконалість нормативно-правової 
бази; по-друге, корупція в органах публічної влади; 
по-третє, складність податкового законодавства 
(Всесвітній банк визнав Україну однією із країн, 
що має найскладнішу систему оподатковування); 
по-четверте, непрозорістю адміністративних про-
цедур у сфері публічного адміністрування інозем-
ного інвестування, зокрема порядку здійснення 
процедур реєстрації та контролю тощо [3, с. 43]. 

Зазначимо, що нині однією із комплексних 
проблем є нормативне закріплення понятійного 
апарату. Не є винятком поняття «іноземні інвести-
ції». Це зумовлено тим, що нині різні нормативно-
правові акти закріплюють різні підходи до визна-
чення вказаного поняття, зокрема, Закон України 
«Про зовнішньоекономічну діяльність» визначає, 
що іноземні інвестиції – це всі види майнових та 
інтелектуальних цінностей, що вкладаються іно-
земними суб’єктами господарської діяльності 

в Україні, в результаті чого утворюється при-
буток (дохід) або досягається соціальний ефект 
[4]. Водночас у Законі України «Про режим іно-
земного інвестування» закріплено, що іноземні 
інвестиції – цінності, що вкладаються іноземними 
інвесторами в об’єкти інвестиційної діяльності 
відповідно до законодавства України з метою 
отримання прибутку або досягнення соціального 
ефекту [5]. Разом з тим Господарський кодекс 
України дає можливість визначити, що іноземні 
інвестиції – це іноземна валюта, що визнається 
конвертованою Національним банком України, 
будь-яке рухоме і нерухоме майно та пов’язані з 
ним майнові права; інші цінності (майно), які від-
повідно до закону визнаються іноземними інвес-
тиціями [6]. Наведені визначення створюють 
перш за все складнощі у правозастосовній діяль-
ності, адже не є точно зрозумілим, що таке «іно-
земні інвестиції».

У зв’язку із наведеним варто погодитися із 
думкою Є.Р. Бодунова, який у дисертаційному 
дослідженні «Публічне адміністрування інозем-
ного інвестування в Україні» детально обґрунто-
вує доцільність розроблення єдиного понятійного 
апарату, що дасть змогу: удосконалити правозас-
тосовну діяльність суб’єктів публічного адміні-
стрування у сфері іноземного інвестування, адже 
відсутність єдиного підходу до визначення цього 
поняття у законодавстві призводить до того, що 
різні суб’єкти у сфері іноземного інвестування 
застосовують у своїй діяльності різні підходи до 
його визначення; зменшує можливість застосу-
вання з боку уповноважених суб’єктів владних 
повноважень адміністративного розсуду; наявність 
такого поняття дасть змогу забезпечити комплек-
сне правове регулювання цієї сфери [3, с. 47] 

Важливим питанням удосконалення право-
вих актів, норми яких регламентують адміністра-
тивно-правове регулювання економіки України 
в кризових умовах, є питання визначення дер-
жавних гарантій захисту іноземних інвестицій в 
будь-яких умовах, зокрема: звичайних, кризових 
тощо. Так, Закон України «Про режим іноземного 
інвестування» передбачає певні правові гарантії, 
зокрема: «державні органи не мають права рек-
візувати іноземні інвестиції за винятком випад-
ків здійснення рятівних заходів у разі стихійного 
лиха, аварій, епідемій, епізоотій. Зазначена рек-
візиція може бути проведена на підставі рішень 
органів, уповноважених на це Кабінетом Міні-
стрів України (ст. 9)» [5]. Таким чином, вказаний 
Закон закріплює обмеження щодо здійснення рек-
візиції, а саме вона може бути реалізована лише у 
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разі виникнення надзвичайних ситуацій природ-
ного або техногенного характеру.

Водночас Закон України «Про правовий режим 
надзвичайного стану» закріплює такий захід пра-
вового режиму надзвичайного стану: примусове 
відчуження або вилучення майна у юридичних і 
фізичних осіб. Ч. 1 ст. 16 вказаного Закону перед-
бачає, що цей захід може буде реалізований в 
інтересах національної безпеки [7]. Крім того, 
цей акт не передбачає жодних обмежень щодо 
здійснення такого заходу як у разі його запро-
вадження з підстав виникнення надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру, 
так і у разі виникнення надзвичайних ситуацій 
соціально-політичного характеру. На нашу думку, 
це питання для сьогодення України є вкрай акту-
альним, адже починаючи з кінця 2013 року на 
території країни відбуваються події, що «де-юре» 
і «де-факто» є підставами для запровадження 
режиму надзвичайного стану, а саме порушення 
територіальної цілісності, відсіч збройній агресії 
проти України та ліквідація збройного конфлікту 
у Донецькій та Луганській областях. У зв’язку з 
наведеним вважаємо за доцільне визначити єди-
ний порядок проведення зазначених вище заходів 
у вказаних Законах та внести відповідні зміни та 
доповнення до чинного законодавства.

Ще одним напрямом удосконалення право-
вих актів, норми яких регламентують адміністра-
тивно-правове регулювання економіки України 
в кризових умовах, є удосконалення реалізації 
процедур ліцензування. Зазначимо, що в умовах 
економічної кризи органи публічної адміністра-
ції мають створити умови для розвитку малого 
та середнього бізнесу. Світовий досвід свідчить, 
що одним із перших кроків має стати ліквідація 
адміністративних бар’єрів, зокрема і у сфері отри-
мання документів ліцензійно-дозвільного харак-
теру. Такі кроки отримали назву «влада назустріч 
бізнесу». Саме такі кроки дадуть змогу зробити 
економіку України більш відкритою для інозем-
них інвесторів та оптимізувати діяльність контр-
олюючих органів.

Нами вже неодноразово в своїх наукових дослі-
дженнях було наголошено, що одним із напрямів 
такої діяльності має стати вдосконалення про-
цедури видачі ліцензій. Вважаємо, що вдоскона-
лення цього процесу в повному обсязі має бути 
включено до структури антикризового адміністра-
тивно-правового регулювання, адже більшість 
міжнародних та вітчизняних експертів сходяться 
на думці, що питання ліцензування окремих видів 
господарської діяльності виступає суттєвим стри-

муючим фактором на шляху відновлення еконо-
міки нашої держави. Зокрема, у доповіді «Index 
of Economic Freedom 2013» провідні вчені зазна-
чають, що, незважаючи на прогрес у реформі 
регулювання в Україні, складності у процесі реє-
страційно-дозвільних процедур часто створюють 
невизначеність під час господарської діяльності. 
Хоча наша держава й змогла значно спростити 
започаткування та первинну реєстрацію бізнесу, 
але процес виконання вимог ліцензування, як і 
раніше, вимагає занадто багато часу, а його вар-
тість більш ніж у 10 разів перевищує рівень серед-
нього річного доходу в економіці [8, с. 446].

Ще одним напрямом удосконалення законодав-
ства в цій сфері є удосконалення процедури вза-
ємодії суб’єктів адміністративно-правового регу-
лювання економіки в кризових умовах. Зазначимо, 
що аналіз нормативно-правових актів, норми яких 
регулюють різні аспекти такої взаємодії, свідчить, 
що цей напрям діяльності регулюється фрагмен-
тарно. Нині виникла необхідність у розробленні 
та прийнятті єдиного нормативно-правового акта, 
в якому було б визначено, зокрема:

– поняття взаємодії суб’єктів адміністра-
тивно-правового регулювання економіки в кризо-
вих умовах, під яким слід розуміти визначену та 
регламентовану законом діяльність самостійних 
органів публічної влади, що спрямована на вза-
ємну підтримку, кооперацію зусиль щодо узго-
дженого, дійового й ефективного управління; 

– форми такої взаємодії, а саме проведення 
спільних нарад, обмін інформацією, спільне 
розроблення програмних документів та проектів 
нормативно-правових актів, створення тимчасо-
вих консультативних, дорадчих та інших допо-
міжних органів.

Висновки. Підсумовуючи вищенаведене, 
слід зазначити, що в дослідженні наведені лише 
окремі напрями удосконалення нормативно-пра-
вового забезпечення адміністративно-правового 
регулювання економіки України в кризових умо-
вах. Разом з тим жодна із наведених пропозицій 
не може бути реалізована без відповідного про-
грамного документа, який би чітко закріпив на 
законодавчому рівні поступові кроки уповно-
важених органів публічної адміністрації щодо 
виходу країни зі складного фінансового стано-
вища. У 2006 році було здійснено певні кроки 
у цьому напрямі, а саме був прийнятий «План 
невідкладних заходів щодо подолання кризових 
явищ в економіці та соціальній сфері». Такий 
план визначав основні завдання, що вимагали 
свого вирішення для стабілізації ситуації у 
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певній сфері, яка зазнає впливу кризових явищ 
(зокрема, підвищення рівня енергетичної без-
пеки України; подолання бюджетної розбалан-
сованості; поліпшення конкурентних умов у 
зовнішній торгівлі та зміна тенденцій форму-
вання торговельного балансу; підвищення рівня 
продовольчої безпеки; погашення заборгова-
ності із заробітної плати тощо). Своєю чергою 
це сприяло ефективнішому підбору комплексу 
засобів адміністративно-правового регулювання 
у конкретній сфері.

Не зважаючи на те, що фінансова криза поча-
лась у 2008 року, в Україні натепер немає жод-
ного комплексного програмного документа, який 
би містив необхідні напрями подолання еконо-
мічної кризи в країні. Водночас на рівні уряду 

були спроби розроблення та прийняття аналогіч-
ного документа, зокрема: Програма діяльності 
Кабінету Міністрів України «Подолання впливу 
світової фінансово-економічної кризи та посту-
пальний розвиток» на 2009–2012 рр., Державна 
програма економічного і соціального розвитку 
України на 2010 рік (Антикризова програма), 
проект Державної програми економічного і соці-
ального розвитку України на 2012 рік та основні 
напрями розвитку на 2013 і 2014 роки та ін. Без-
умовно, наведені вище нормативні акти містили 
окремі антикризові ініціативи, втім більшість 
з них мали фрагментарний характер і не дали 
змогу стверджувати про комплексний, системний 
підхід до вирішення основоположних проблем 
розвитку економіки України.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВЫх 
АКТОВ, НОРМЫ КОТОРЫх РЕглАМЕНТИРУЮТ АдМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ 
РЕгУлИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ В КРИЗИСНЫх УСлОВИЯх

В статье осуществлен анализ справочной, научной, учебно-методической литературы и нор-
мативно-правовых актов с целью определения основных направлений совершенствования норма-
тивно-правовых актов, нормы которых регламентируют административно-правовое регулирова-
ние экономики Украины в кризисных условиях. Установлено, что на сегодняшний день одним из 
основных направлений в данной сфере является совершенствование законодательства в сфере ино-
странного инвестирования. Особое внимание уделено совершенствованию процедур лицензирова-
ния. Автором отмечено, что ни одно из выдвинутых предложений не может быть реализовано без 
соответствующего программного документа, который бы четко закрепил на законодательном 
уровне постепенные шаги уполномоченных органов публичной администрации по выходу страны из 
сложного финансового положения.

Ключевые слова: административно-правовое регулирование, органы публичной администрации, 
функция, совершенствование, нормативно-правовое обеспечение.
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ThEOrETICal aNd praCTICal aSpECTS Of ImprOVEmENT Of lEgal aCTS  
whICh prOVISIONS gOVErN ThE admINISTraTIVE aNd lEgal rEgulaTION  
Of ThE ECONOmy Of uKraINE IN CrISIS CONdITIONS

The article analyzes the reference, scientific, educational and methodological literature and normative 
legal acts with the purpose of determining the main directions for improving regulatory and legal acts, the 
norms of which are regulated by the administrative and legal regulation of the Ukrainian economy in crisis 
conditions. It is established that today one of the main areas in this sphere is the improvement of legislation in 
the field of foreign investment. Particular attention is paid to improving licensing procedures. The author noted 
that none of the proposed steps can be implemented without an appropriate program document that would 
clearly establish at the legislative level the gradual steps of the authorized bodies of the public administration 
to exit the country from a difficult financial situation.

Key words: administrative and legal regulation, bodies of public administration, function, improvement, 
regulatory and legal support.
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Сліденко А.В. 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

дО ПРОБлЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАКОННИх ІНТЕРЕСІВ  
ПлАТНИКІВ ПОдАТКІВ ПІд ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ  
ЗАхОдІВ ПОдАТКОВОгО ПРИМУСУ

В статті вказано, що під час реалізації заходів примусу постає необхідність відновлення 
тих прав та законних інтересів платників податків, що були порушені контролюючими орга-
нами, і обумовлює потребу у їх захисті. Права платника, що потребують захисту, мають 
відповідне закріплення у податково-правових нормах. Законні інтереси платника податків, 
що мають захищатися у разі їх порушення під час застосування примусових заходів, чіт-
кого формулювання у нормах права не отримали. Підкреслено, що правовий феномен законних 
інтересів провокує жваві наукові обговорення і обумовлює необхідність проведення співвідно-
шення із суміжними категоріями, зокрема, із суб’єктивним правом.

Встановлено, що законний інтерес платника податків становить собою не включені зако-
нодавцем до тексту норми права (Податкового кодексу України), але об’єктивно наявні очіку-
вання, обґрунтовані сподівання платника податків з приводу всіх можливих аспектів публіч-
них відносин з контролюючими органами. На підставі аналізу норм Податкового кодексу 
України виділено сукупність законних інтересів, реалізація яких пов’язана із застосуванням 
заходів податково-правового примусу.

Ключові слова: правовий статус платника податків; елементи правового статусу плат-
ника податків; суб’єктивні права платника податків, законні інтереси платника податків.

Постановка проблеми. Наразі конфліктність 
податкових правовідносин і специфічність їх 
суб’єктного складу, особливості правової природи 
податкових платежів, надмірно великий податко-
вий тиск податкових платежів на платника обу-
мовлюють той факт, що платники податків нама-
гаються мінімізувати свої податкові зобов’язання, 
і доволі часто з цією метою вдаються до пору-
шення норм податкового права. За таких умов 
саме заходи примусу дозволяють поновити пору-
шені права і законні інтереси держави й терито-
ріальних громад на отримання коштів від сплати 
податків і зборів. Водночас при реалізації захо-
дів примусу на порядок денний виходить й інше 
питання, що має діаметрально протилежний 
характер. Йдеться про необхідність відновлення 
тих прав та законних інтересів платників подат-
ків під час застосування заходів податково-право-
вого примусу, що були порушені контролюючими 
органами. Це, у свою чергу, обумовлює потребу 
у їх захисті. Зауважимо, що права платника, що 
потребують захисту, мають відповідне закрі-
плення у податково-правових нормах. Що стосу-
ється законних інтересів платника податків, які 

мають захищатися у разі їх порушення під час 
застосування примусових заходів, то наразі їх чіт-
кого формулювання у нормах права не проведено.

Стан дослідження. В умовах сьогодення нау-
ковці все частіше вдаються до дослідження право-
вої природи й механізму застосування тих заходів, 
які забезпечують, спонукають платника податків 
і зборів до належного виконання його податко-
вого обов’язку (Т.О. Коломоєць, В.В. Кириченко, 
М.П. Кучерявенко, Н.Є. Маринчак, В.В. Серьогіна, 
Н.А. Саттарова, А.М. Тимченко та інші). Такий 
інтерес є цілком закономірний і об’єктивний. 

Постановка завдання. На основі аналізу 
останніх досліджень і публікацій у цій сфері, а 
також на основі аналізу положень Податкового 
кодексу України визначити законні інтереси, що 
наявні у платників податків під час застосування 
заходів податкового примусу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Зазначимо, що правовий феномен законних інтер-
есів провокує жваві наукові обговорення. І перш 
за все науковці дискутують про співвідношення із 
суміжними категоріями, зокрема, із суб’єктивним 
правом. З огляду на це, ми зупинимося на спів-
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відношенні категорій «законний інтерес» та 
«суб’єктивне право» платника податків. Аналіз 
наукових доробок правників дозволяє констату-
вати, що сьогодні сформовано дві протилежні 
позиції стосовно такого співвідношення. Так, 
певна група вчених вважає, що інтереси є скла-
довою суб’єктивного права, інша – допускає їх 
пов’язаними, але окремими категоріями.

На думку Д.І. Євстіфеєва «ті інтереси, що не 
суперечать суспільним засадам, є основою життє-
діяльності суспільства. Вони відіграють основну 
роль у правовідносинах, багато в чому визнача-
ючи їх утворення, зміну та припинення. Право, у 
свою чергу, може використовуватись як засіб для 
задоволення і захисту суспільних, групових та 
інших, охоронюваних законом інтересів» [3, с. 10]. 
З наведеного вбачається, що науковець розмеж-
овує досліджувані категорії, водночас законний 
інтерес вчений визначає як такий, що охороня-
ється об’єктивним правом, підлягає правовому 
захисту зі сторони держави, але не забезпечений 
конкретним суб’єктивним правом, обов’язком чи 
іншим правовим засобом [3, с. 10]. Таким чином, 
на думку Д.І. Євстифеєва, законний інтерес, 
по-перше, не потребує обов’язкового закріплення 
в нормах права; по-друге, може бути задоволений 
поза правовідносинами, його відповідність чин-
ному законодавству трансформує його в окремий 
самостійний об’єкт правової охорони; по-третє, 
його реалізація здійснюється через правомірну 
поведінку суб’єкта. 

Д.М. Чечот акцентує увагу на іншому аспекті 
під час дослідження законних інтересів та 
суб’єктивних прав. Зокрема, він вказує: реаліза-
ція суб’єктивного права призводить до здійснення 
відповідного інтересу, саме через це захист 
суб’єктивного права становить собою одночас-
ний захист охоронюваного цим правом інтересу, 
який став передумовою та метою суб’єктивного 
права. Водночас існує чимало випадків, коли 
юридичні інтереси не можуть бути забезпечені 
суб’єктивним правом і тому, як «законні» чи «охо-
ронювані законом» інтереси, вони здійснюються в 
особливому порядку, який залежить від характеру 
та змісту інтересу [12, c. 49]. Безсумнівно, законні 
інтереси пов’язані із суб’єктивними правами, але 
одночасно це два окремих елементи правового 
статусу платника податків. Навіть більше: навряд 
чи логічно говорити про те, що законний інтерес 
стає передумовою для суб’єктивного права, 
оскільки не завжди інтерес суб’єкта правовідно-
син збігається з його правами, а інтереси стають 
законними (охоронюваними законом) у разі, коли 

не можуть забезпечуватися суб’єктивним правом. 
Як вбачається, законні інтереси та суб’єктивні 
права – це різні явища.

Розмірковуючи над співвідношенням досліджу-
ваних категорій, М.Н. Марченко вказує, що закон-
ний інтерес, на відміну від суб’єктивного права, 
становить собою просту дозволеність, що має 
характер прагнення, в якій немає суворої вказівки 
діяти відповідно до законодавства й вимагати від-
повідної поведінки від інших суб’єктів, та яка не 
забезпечена конкретним юридичним обов’язком 
[4, с. 238]. Нам імпонує запропонований підхід в 
частині того, що, законний інтерес визначається 
через дозволеність та прагнення. Фактично, плат-
ник податків бажає настання відповідних подій, 
вчинення дій чи бездіяльності, що не заборонені 
законом. Також заслуговує на підтримку твер-
дження автора про відсутність обов’язку за наяв-
ності законного інтересу суб’єкта. 

Навіть більше, слід відзначити, що у особи, 
яка має відповідний законний інтерес, кореспон-
дуючого обов’язку немає, проте іноді мають місце 
випадки, коли такий обов’язок виникає у іншого 
суб’єкта. Наприклад, у разі застосування до плат-
ника податків такого примусового заходу як подат-
кова застава, у нього є законний інтерес щодо 
забезпечення під час опису майна співрозмірності 
суми такої застави наявному податковому боргу, 
а у контролюючих органів є обов’язок визначити 
співмірність суми податкової застави із сумою 
боргу платника, а також провести опис майна, що 
підпадає у податкову заставу, забезпечити співроз-
мірну та адекватну заставу майна платника подат-
ків його заборгованості перед державою. 

Нам імпонує підхід, запропонований Р.Є. Гука-
сяном, який наголошує на існуванні нерозривного 
зв’язку суб’єктивного права та інтересу, однак це 
зовсім не свідчить про те, що входить до змісту 
суб’єктивного права [2, с. 23]. Підтримує вислов-
лену думку й В.И. Ремньов. «Право особи та її закон-
ний інтерес – це не одне й теж саме», – пише вче-
ний [6, с. 26]. Він вказує, що сутність суб’єктивного 
права полягає в гарантованій можливості, а сутність 
законного інтересу – у простій дозволеності певної 
поведінки [6, с. 26]. Наведене міркування має пев-
ний сенс, оскільки законодавець під час визначення 
прав конкретного учасника правовідносин перед-
бачає відповідні механізми їх реалізації та забез-
печення. Говорячи про законні інтереси, маємо 
зовсім інший підхід законодавця: по-перше, він не 
визначає їх у нормах права; по-друге – не створює 
умов для їх подальшої реалізації. Так, якщо плат-
ник податків має намір реалізувати будь-яке своє 
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право (закріплене у нормах податкового законодав-
ства, зокрема у ст. 17 Податкового кодексу України), 
то у законодавстві закріплені чіткі механізми його 
реалізації, у тому числі й через наявність у владної 
сторони податкових правовідносин відповідного 
обов’язку. А законні інтереси платника податків 
можуть залишитись нереалізованими, на рівні пев-
них очікувань. 

На підтвердження висловлених міркувань вва-
жаємо доречним навести думку В.В. Субочева, 
який пише: можливості, закладеної у законному 
інтересі, більшою мірою притаманний абстрак-
тний характер, оскільки не завжди і не в будь-яких 
умовах вона може реально здійснюватися, реалі-
зовуватися, а відповідно – не завжди відбувається 
задоволення інтересу [8, c. 84]. Таким чином, кон-
статуємо наявність ще однієї характеристики, яка 
дозволяє відмежувати суб’єктивне право та закон-
ний інтерес. Це відсутність: а) прямих, законо-
давчо встановлених гарантій для його реалізації; 
б) причинно-наслідкового зв’язку між наявністю 
абстрактної можливості (дозволеності) платника 
податків та реальним її втіленням у життя.

Наполягає на розмежуванні вже зазначених 
понять й В.А. Горбунов. Він пише: «законний 
інтерес є більш широкою категорією порівняно з 
суб’єктивними правами. Суб’єктивне право – це 
законний інтерес, забезпечений кореспондую-
чими обов’язками інших суб’єктів. За відсутності 
необхідних гарантій з боку держави суб’єктивне 
право фактично лишається законним інтересом» – 
зазначає науковець [1, с. 6]. Одночасно правник 
підкреслює можливість законного інтересу прева-
лювати над суб’єктивним правом (мати пріоритет) 
[1, с. 6]. Навряд чи можна однозначно погодитись 
із запропонованим підходом. На нашу думку, права 
й законні інтереси є рівнозначними окремими 
категоріями, а ступінь їх гарантованості державою 
виступає ще однією рисою, яка їх розрізняє.

О.І. Чепис виокремлює такі відмінності між 
суб’єктивним правом і законним інтересом: 
законні інтереси більш рухливі, їм властива варі-
ативність (можливість змінюватися й доповню-
ватися, відповідаючи вимогам моменту розвитку 
процесу); ступінь гарантованості інтересів значно 
нижче, ніж у суб’єктивних прав; вони мають різний 
зміст [11, c. 133]. В цілому запропонований підхід 
є логічним. Дійсно, законні інтереси платників 
податків можуть змінюватись під впливом різних 
чинників, у той час як його суб’єктивні права за 
своєю суттю є, в принципі, статичними, певне їх 
коригування може мати місце лише у випадку вне-
сення змін до податкового законодавства.

Вказує на принципові відмінності й А.М. Шерієв. 
На його переконання: 

1) законний інтерес, на відміну від 
суб’єктивного права, конкретно не закріплюється 
нормою права, а лише їй відповідає; 

2) якщо суб’єктивне право носить індивіду-
ально-визначений характер, то законний інтерес, 
який в основному не відображений у законодав-
стві, не передбачений правовими приписами [9]. 

Нам важко підтримати міркування науковця 
стосовно того, що законний інтерес «в основному 
не відображений у законодавстві». Дійсно, слово 
«в основному» не може бути застосоване у роз-
глядуваному контексті податково-правового регу-
лювання. Навіть більше, як ми вже зауважували, 
законні інтереси взагалі не відображаються у пра-
вових нормах, хоча і є складником правового ста-
тусу платника податків.

Показово, що офіційне тлумачення поняття 
інтересу, який підлягає захисту, надано в Рішенні 
Конституційного Суду України від 1 грудня 
2004 року №1-10/2004, яким визначено, що охоро-
нюваний законом інтерес треба розуміти як праг-
нення до користування конкретним матеріальним 
та/або нематеріальним благом, як зумовлений 
загальним змістом об’єктивного і прямо не опо-
середкований у суб’єктивному праві простий легі-
тимний дозвіл, що є самостійним об’єктом судо-
вого захисту та інших засобів правової охорони для 
задоволення індивідуальних і колективних потреб, 
які не суперечать Конституції і законам України, 
суспільним інтересам, справедливості, добросо-
вісності та іншим загально-правовим засадам» [7]. 

На підставі проведеного аналізу зазначимо, 
що законні інтереси становлять собою само-
стійний елемент правового статусу платників 
податків. Законні інтереси та суб’єктивні права 
є взаємопов’язаними категоріями, проте висту-
пають різними елементами правового статусу 
суб’єкта. Вони різняться за:

1) законодавчим закріпленням (суб’єктивні 
права обов’язково відображаються у нормах 
права, законні інтереси – не мають законодавчого 
закріплення); 

2) характером (суб’єктивні права є статич-
ними, можуть змінюватися лише за волею зако-
нодавця й за спеціальною процедурою внесення 
змін до актів, якими вони встановлені, законні 
інтереси – динамічні, змінюються під впливом 
різних факторів, у тому числі за волею носія 
такого інтересу); 

3) ступенем гарантованості державою (для 
суб’єктивних прав законодавчо встановлено 
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гарантії їх реалізації, для законних інтересів таких 
механізмів немає); 

4) наявністю причинно-наслідкового зв’язку 
між наявністю можливості (дозволеності) та 
реальним її втіленням у життя; 

5) наявністю певного кореспондуючого 
обов’язку суб’єкта (для суб’єктивних прав такий 
обов’язок є завжди, для законних інтересів – немає). 

Отже наведений підхід дозволяє стверджувати, 
що законний інтерес платника податків становить 
собою не включені законодавцем до тексту норми 
права (Податкового кодексу України), але об’єктивно 
існуючі очікування, обґрунтовані сподівання плат-
ника податків з приводу всіх можливих аспектів 
публічних відносин з контролюючими органами.

Які ж законні інтереси у правовому статусі плат-
ника можна виокремити, і зокрема, під час засто-
сування до нього примусових заходів? Спробуємо 
надати відповідь на це питання. Так, вчені зазви-
чай характеризують податково-правовий примус як 
особливий вид державного примусу, який є вста-
новленою нормами податкового права системою 
заходів впливу, що застосовуються до зобов’язаних 
суб’єктів податкових правовідносин, які порушують 
податково-правові норми з метою забезпечення реа-
лізації податкового обов’язку, надходження податків 
і зборів до публічних грошових фондів [10, с. 8]. 

Податково-правовий примус реалізується низ-
кою заходів. Останні виконують превентивну, 
правопоновлюючу, припиняючу або каральну 
функції. Водночас вчені-фінансісти наводять 
різні переліки тих заходів, що є примусовими. На 
наш погляд, аналіз Податкового кодексу України 
дозволяє виокремити такі заходи податкового при-
мусу: штраф (статті 113, 117–1281 Податкового 
кодексу України); пеня (стаття 129 Податкового 
кодексу України); податкова застава (статті 88, 
89 Податкового кодексу України); адміністратив-
ний арешт майна платника податків (окрім коштів) 
за рішенням контролюючого органу з подаль-
шим підтвердженням обґрунтованості рішення 
контролюючого органу у судовому порядку (під-
пункт 20.1.9 статті 20, стаття 94 Податкового 
кодексу України); арешт коштів на рахунку плат-
ника податків у банку за рішенням суду (під- 
пункт 20.1.9 статті 20, стаття 94 Податкового 
кодексу України); зупинення видаткових операцій  
на рахунках платника податків у банку за 
рішенням суду (підпункт 20.1.31 статті 20, під-
пункт 20.1.32 статті 20, пункт 89.4 статті 89, 
пункт 91.4 статті 91); арешт товарів (пункт 94.7 стат- 
ті 94 Податкового кодексу України) [5]. Зупини- 
мося на розгляді декількох із наведених заходів.

З-поміж перелічених заходів податкового при-
мусу найбільш несприятливим для платника подат-
ків з точки зору обрання дієвого та ефективного 
способу захисту порушеного права чи ущемле-
ного інтересу є податкова застава. Відповідно до  
п. 14.1.155 ст. 14 Податкового кодексу України 
податкова застава – це спосіб забезпечення сплати 
платником податків грошового зобов’язання та пені, 
не сплачених таким платником у строк. По-перше, 
на відміну від усіх інших заходів податкового при-
мусу податкова застава виникає поза межами влад-
ного волевиявлення контролюючого органу чи-то 
у формі прийняття власного письмового рішення, 
чи-то у формі складання процесуального доку-
менту для звернення до суду (стаття 88 Податко-
вого кодексу України). По-друге, право податкової 
застави не потребує документального оформлення. 
По-третє, під час фактичної реалізації права подат-
кової застави у спосіб складання акта опису майна 
платника податків у податкову заставу податковий 
керуючий обмежений лише двома факторами: 

– дія податкової застави не поширюється на 
активи, котрі не можуть бути джерелами пога-
шення податкового боргу платника податків; 

– балансова або оціночна вартість активів, 
котрі описуються у податкову заставу, має відпові-
дати розміру податкового боргу платника податків.  

Таким чином, незважаючи на використання у 
назві зазначеного заходу податкового примусу тер-
міну «застава», закон наділяє абсолютним пріори-
тетом у виборі предмета податкової застави саме 
контролюючий орган. Проте платник податків 
позбавлений будь-яких важелів правового впливу 
на реалізацію контролюючим органом владної 
управлінської функції у даному випадку, адже фор-
мальна наявність рішення контролюючого органу 
про опис майна платника податків у податкову 
заставу (пункт 89.3 статті 89 Податкового кодексу 
України) не дозволяє платнику податків захистити 
власні інтереси через відсутність у законодавстві 
ідентифікуючих конкретне майно ознак.

Аналіз положень Податкового кодексу Укра-
їни дозволяє виокремити наступні форми про-
яву законного інтересу платника податків під час 
застосування податкової застави: 

– інтерес у встановленні співрозмірності 
вартості предмету податкової застави з розміром 
податкового боргу платника податків; 

– інтерес у проведенні адекватної оцінки 
предмету податкової застави; 

– інтерес в проведенні опису до податко-
вої застави майна, відчуження якого не створює 
нездоланних перешкод у продовженні господар-
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ської діяльності у звичайних умовах. Наприклад, 
якщо платник є промисловим товаровиробником, 
то опис у податкову заставу належних платнику 
легкових автомобілів є більш сприятливим, ніж 
можливий опис виробничих потужностей; 

– інтерес у дотриманні контролюючим орга-
ном строку розгляду заяви платника про узго-
дження операцій з заставленим майном; 

– інтерес у тому, аби контролюючий орган (на 
підставі заяви платника податків про спрямування 
суми переплати по одному податку (збору) на 
погашення податкового боргу по іншому податку) 
розглянув і здійснив перерахування протягом 
розумного строку; 

– інтерес у своєчасності вирішення контр-
олюючим органом питання про списання безна-
дійного податкового боргу; 

– інтерес у припиненні дії податкової застави 
у розумний строк з дня настання відповідної події.

Іншим примусовим заходом є адміністратив-
ний арешт майна платника податків . Згідно із  
ст. 94 Податкового кодексу України він є винятко-
вим способом забезпечення виконання платником 
податків його обов’язків, визначених законом. 
Арешт майна може бути застосовано за наявності 
низки підстав, наприклад: платник податків пору-
шує правила відчуження майна, що перебуває у 
податковій заставі; фізична особа, яка має подат-
ковий борг, виїжджає за кордон; платник податків 
відмовляється від проведення документальної 
або фактичної перевірки за наявності законних 
підстав для її проведення або від допуску посадо-
вих осіб контролюючого органу; відсутні дозволи 
(ліцензії) на здійснення господарської діяльності, 
а також у разі відсутності реєстраторів розрахун-
кових операцій, зареєстрованих у встановленому 
законодавством порядку, крім випадків, визначе-
них законодавством; відсутня реєстрація особи 
як платника податків у контролюючому органі, 
якщо така реєстрація є обов’язковою відповідно 
до цього Кодексу, або коли платник податків, що 
отримав податкове повідомлення, має податко-
вий борг, вчиняє дії з переведення майна за межі 
України, його приховування або передачі іншим 
особам; платник податків відмовляється від про-
ведення перевірки стану збереження майна, яке 
перебуває у податковій заставі; платник податків 
не допускає податкового керуючого до складення 
акта опису майна, яке передається в податкову 
заставу; та інші. 

Арешт майна може бути повним або умовним. 
Повним арештом майна визнається заборона плат-
нику податків на реалізацію прав розпорядження 

або користування його майном. У цьому разі ризик, 
пов’язаний із втратою функціональних чи спожив-
чих якостей такого майна, покладається на орган, 
який прийняв рішення про таку заборону. Умов-
ним арештом майна визнається обмеження плат-
ника податків щодо реалізації прав власності на 
таке майно, який полягає в обов’язковому попере-
дньому отриманні дозволу керівника (його заступ-
ника або уповноваженої особи) контролюючого 
органу на здійснення платником податків будь-якої 
операції з таким майном. Зазначений дозвіл може 
бути виданий керівником (його заступником або 
уповноваженою особою) контролюючого органу, 
якщо за висновком податкового керуючого здій-
снення платником податків окремої операції не 
призведе до збільшення його податкового боргу або 
до зменшення ймовірності його погашення. Арешт 
на майно може бути накладено рішенням керівника 
(його заступника або уповноваженої особи) контр-
олюючого органу, обґрунтованість якого протягом 
96 годин має бути перевірена судом.

Аналіз положень Податкового кодексу Укра-
їни дозволяє виокремити наступні форми про-
яву законного інтересу платника податків під час 
реалізації адміністративного арешту майна. Так, 
оскільки однією з підстав застосування арешту 
названо відмову платника від проведення доку-
ментальної або фактичної перевірки за наявності 
законних підстав для її проведення, то цілком 
закономірно виділення інтересу платника у закон-
ності підстав проведення документальної або 
фактичної перевірки, а також у визначенні змісту 
діяння у формі відмови платника податків як від 
проведення перевірки, так і від допуску посадо-
вих осіб контролюючого органу. 

Інший аспект пов’язаний із тим, що законо-
давством не проведено розмежування підстав для 
застосування умовного чи повного арешту. Зважа-
ючи на це, інтерес платника міститься у першо-
черговості застосування умовного арешту майна 
перед повним арештом. 

Законний інтерес платника також відбивається у 
невідкладному вирішенні контролюючим органом 
питання про наявність підстав для застосування 
адміністративного арешту майна. Це пов’язано 
із тим, що на практиці мають місце численні 
випадки, коли акт не допуску до проведення пере-
вірки складається у певну дату, а подання (служ-
бова записка, довідка записка) про факт не допуску 
на ім’я керівника або заступника керівника скла-
дена у іншу календарну дату. У підсумку строк для 
прийняття рішення про підтвердження обґрунто-
ваності адміністративного арешту майна обчислю-
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ється контролюючим органом не від дати настання 
події недопуску, а від дати прийняття рішення про 
застосування адміністративного арешту. 

Окрім того, законний інтерес платника також 
виражається у: врахуванні причин виїзду фізич-
ної особи – платника податків за кордон; вирі-
шенні контролюючим органом питання про 
надання дозволу на здійснення операцій з аре-
штованим майном у розумний строк; належ-
ній фіксації контролюючим органом обставин 
спроби/реалізації наміру на проведення пере-
вірки (акт відмови має бути складений невід-
кладно, у той час як на практиці існують випадки 

складання цього документу друкарським спосо-
бом за допомогою офісної техніки).

Висновки. Таким чином, можемо зробити 
висновки, що у правовому статусі платника подат-
ків цілком логічно виділяється низка законних 
інтересів, реалізація яких пов’язана із застосуван-
ням заходів податково-правового примусу. Такі 
законні інтереси платника податків не мають зако-
нодавчого закріплення і можуть змінюватися під 
впливом різних факторів. Водночас, відповідно 
до ч. 1 ст. 2 Кодексу адміністративного судочин-
ства України, такі інтереси підлягають судовому 
захисту у порядку адміністративного судочинства.
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К ПРОБлЕМЕ ОПРЕдЕлЕНИЯ ЗАКОННЫх ИНТЕРЕСОВ НАлОгОПлАТЕльЩИКОВ  
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕР НАлОгОВОгО ПРИНУждЕНИЯ

В статье указано, что при реализации мер принуждения возникает необходимость восстановле-
ния тех прав и законных интересов налогоплательщиков, которые были нарушены контролирующими 
органами, и обуславливает потребность в их защите. Права плательщика, нуждающегося в защите, 
имеют соответствующее закрепление в налогово-правовых нормах. Законные интересы налогопла-
тельщика, которые должны защищаться в случае их нарушения при применении принудительных 
мер, четкой формулировки в нормах права не получили. Подчеркнуто, что правовой феномен законных 
интересов провоцирует оживленные научные обсуждения и обусловливает необходимость проведения 
соотношение со смежными категориями, в частности, с субъективным правом.

Установлено, что законный интерес налогоплательщика представляет собой не включенные законода-
телем в текст нормы права (Налогового кодекса Украины), но объективно существующие ожидания, обо-
снованные надежды налогоплательщика по поводу всех возможных аспектов публичных отношений с кон-
тролирующими органами. На основании анализа норм Налогового кодекса Украины выделено совокупность 
законных интересов, реализация которых связана с применением мер налогово-правового принуждения.

Ключевые слова: правовой статус налогоплательщика; элементы правового статуса налогопла-
тельщика; субъективные права налогоплательщика; законные интересы налогоплательщика.
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ON ThE ISSuE Of dETErmININg ThE lEgITImaTE INTErESTS Of TaxpayErS  
whEN applyINg mEaSurES Of Tax COErCION

The article states that in the course of enforcement of coercive measures, there is a need to restore the rights 
and legitimate interests of taxpayers that have been violated by the controlling bodies and it necessitates their 
protection. The rights of the payer in need of protection are appropriately enshrined in the tax law. The legiti-
mate interests of the taxpayer, who should be protected in case of their violation in the application of coercive 
measures, have not received a clear wording in the rules of law. It is emphasized that the legal phenomenon of 
legitimate interests provokes a lively scientific discussion and necessitates a correlation with adjacent catego-
ries, in particular, with the subjective law.

It is determined that the legitimate interest of the taxpayer is provisions of law (of the Tax Code of Ukraine) 
not included by the legislator in the text but objectively existing expectations, justified expectations of the 
taxpayer on all possible aspects of public relations with the controlling bodies. On the basis of the analysis of 
provisions of the Tax Code of Ukraine, a set of legitimate interests is allocated, the implementation of which is 
associated with the application of measures of fiscal coercion.

Key words: legal status of taxpayer; elements of legal status of taxpayer; subjective rights of taxpayer, 
legitimate interests of taxpayer.
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ПРО ВИдАТКИ БЮджЕТІВ ЯК ПУБлІЧНО-ПРАВОВУ КАТЕгОРІЮ

Стаття присвячена питанню визначення видатків як правової категорії. Автором 
проаналізовано зміст видатків шляхом розкриття системи правовідносин з урахуванням 
процесу фінансової децентралізації. Визначено юридичне значення поняття «видатки 
бюджетів» та, ґрунтуючись на цьому, надано авторське бачення поняття «видатки». 
Автор наводить бачення інших науковців щодо проблеми визначення юридичного змісту 
видатків та робить відповідні висновки. Під час дослідження статей Бюджетного 
кодексу та на підставі їх комплексного аналізу надаються пропозиції щодо корегування 
положень статті 63 цього документу.

Ключові слова: видатки бюджету, Ббюджетний кодекс, правова категорія, правовідно-
сини, фінансова децентралізація.

Постановка проблеми. Оскільки правові кате-
горії є віддзеркаленням істотних властивостей і 
головних зв’язків правових явищ, вони є глибо-
кими за змістом і широкими за обсягом поняттями 
у межах правової науки. Їхні абстрактні визначення 
відображають зв’язки правової дійсності. Пра-
вові категорії по-перше ґрунтуються на пізнаних 
об’єктивних закономірностях соціального життя; 
по-друге, дозволяють оцінити визначені суспільні 
процеси з точки зору правової форми, в якій вони 
відбуваються і виявляються; по-третє, узагальнено 
відображають правову сферу у логічній формі; 
по-четверте, становлять наочну основу мислення 
у правознавстві шляхом вираження властивостей 
і закономірностей основних явищ і відносин пра-
вової дійсності, їх реальну суть. Тільки в системі 
юридичних категорій результати правових дослі-
джень можуть бути відображені і представлені у 
всій повноті і наочності, а отже, встановлені й тен-
денції напрямків подальшого пізнання [1].

Постановка завдання. Спираючись на вищев-
казане, нам потрібно визначити основні логічні 
форми мислення, найсуттєвіші ознаки, найза-
гальніші зв’язки й відношення, а також сукуп-
ність поглядів, які притаманні наведеному саме з 
юридичної, правової точки зору, оскільки термін 
«право» в об’єктивному юридичному значенні 
розкривається як система загальнообов’язкових 
правил фізичної поведінки – соціальних норм, 
встановлених або санкціонованих державою, які 
виражають волю певної частини соціально-нео-
днорідного суспільства, спрямовані на врегулю-

вання суспільних відносин відповідно до цієї волі 
та забезпечуються державою [2].

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Враховуючи систему суспільних відносин, які 
виникають в процесі створення, затвердження та 
розподілу видатків між бюджетами, слід зазна-
чити, що вона охоплює широке коло відносин, які 
регулюються не тільки фінансовим, але й адміні-
стративним, цивільним та іншим правом. Фінан-
сове право у даному випадку охоплює таке коло 
відносин, учасниками яких є державні та муніци-
пальні органи, підприємства та організації, уста-
нови, а також банки, які виступають посередни-
ками видачі коштів всім учасникам бюджетного 
процесу та процесу розподілу видатків. У дея-
ких випадках державні органи можуть виділяти 
спеціально призначені публічні кошти (з певним 
визначеним обсягом) муніципальним установам 
та організаціям на здійснення певної діяльності. 
Також місцеві ради можуть передавати публічні 
кошти на здійснення окремих видатків іншій 
місцевій раді, коли виникає потреба. Так, згідно 
з ч. 5 ст. 93 Бюджетного кодексу України, якщо 
на території міста (республіканського Автономної 
Республіки Крим та обласного значення), району, 
відповідної об’єднаної територіальної громади 
недостатньо бюджетних установ, інших суб’єктів 
господарювання комунальної власності, які забез-
печують надання гарантованих послуг, в обсязі, 
визначеному фінансовими нормативами бюджет-
ної забезпеченості, обрахований обсяг видатків 
на здійснення цих послуг враховується під час 
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визначення міжбюджетного трансферту бюджету, 
з якого утримуються бюджетні установи, що нада-
ють гарантовані послуги [3]. Але даний процес 
неможливий без погодження як державних орга-
нів влади, так і міського самоврядування. Пого-
дження має бути у вигляді договору про пере-
дачу відповідних коштів, прийнятих кожною із 
сторін цього договору. Таким чином, бачимо, що 
державні та муніципальні видатки регулюються 
сукупністю фінансово-правових норм, мають 
своє вираження у відповідних фінансово-право-
вих інститутах і правовідносинах та володіють 
рисами, притаманними фінансовому праву.

Оскільки, як раніше зазначалося, розподіл 
видатків передбачає їх розподіл між різними 
суб’єктами, та «оскільки видатки бюджету охо-
плюють сукупність прав щодо прийняття та (або) 
виконання бюджетних зобов’язань за рахунок 
публічно-правового створення» [4], слід звернути 
увагу на правовідносини, які виникають між роз-
порядниками бюджетних коштів.

Оскільки розпорядники коштів мають кон-
кретне суб’єктивне право на прийняття та (або) 
виконання конкретного бюджетного зобов’язання 
шляхом публічно-правового створення, за такого 
розуміння видатки бюджету представляють собою 
комплекс конкретних суб’єктивних прав, що нале-
жать кожному одержувачу бюджетних коштів. 

Так, першим етапом під час затвердження 
бюджету на відповідний плановий рік Верховна 
Рада України визначає обсяг видатків та напрямів, 
за якими буде проводитися розподіл коштів. Далі, 
під час отримання коштів на здійснення відповід-
них завдань, відповідальна особа чи орган наділя-
ються правом на здійснення цієї операції. Згодом 
відповідний державний орган повинен забезпе-
чити виконання запланованих задач в межах своїх 
повноважень та в межах відповідного обсягу видат-
ків бюджету. Тобто тут йдеться вже про цілу сис-
тему правовідносин, які починаються ще з визна-
чення та затвердження поточного річного бюджету.

Отже видатки бюджету являють собою сис-
тему правовідносин, які включають в себе: право-
відносини щодо фінансування з бюджету і право-
відносини з використанням коштів бюджету [4].

У першому випадку суб’єкт правовідно-
син наділяється правом отримати та здійснити 
обов’язок, який наданий йому вищим органом 
влади за розподілом видатків бюджету на відпо-
відний рік. У другому ж випадку суб’єкт наділя-
ється правом власне реалізовувати дані обов’язки. 
Тому тут проявляється нерозривний зв’язок, коли 
одне не може існувати без іншого і навпаки. 

Якщо казати власне про фінансово-правові 
відносини, то ми одночасно зачіпаємо систему 
відносин, які визначені у нормативно-правових 
актах відповідної держави. Саме в нормативно-
правових актах передбачені відповідні права та 
обов’язки розпорядників бюджетних коштів, 
визначені необхідні розміри та порядок надхо-
дження коштів до відповідних фондів та посадо-
вих осіб, які є відповідальними за наступний їх 
розподіл. Як підкреслює Л.К. Воронова, фінан-
сові правовідносини в області державних видат-
ків складаються саме як правовідносини і вини-
кають тільки на основі нормативного акту, тобто 
створюються правовими нормами. У фінансовому 
праві (особливо в інституті видатків) норми вста-
новлюються тільки державою. Гіпотеза правової 
норми визначає норми, які регулюють видатки 
держави, передбачають юридичні факти, що 
викликають до дії диспозиції норми, визначає їх 
характер і значення для виникнення, зміни та при-
пинення правовідносин в області видатків. Фінан-
сово-правові норми завжди містять вказівку на 
міру державного примусу до порушника правил 
фінансових правовідносин [5, с. 13]. Зі слів автора 
бачимо, що дані правовідносини завжди мають 
нормативний характер, оскільки у сучасній пра-
вовій державі попередні мають бути забезпечені 
необхідним нормативно-правовим актом, який 
регулює сферу дій учасників фінансових право-
відносин, що виникають при визначенні та розпо-
ділі видатків бюджету.

Юридичним змістом даних правовідносин 
є права та обов’язки їх учасників. Коло прав та 
обов’язків, а також склад учасників можуть різни-
тися в залежності від конкретного виду правовідно-
син у сфері державних видатків. Суб’єктами ж даних 
правовідносин є Україна, області, територіальні гро-
мади, відповідні органи, що здійснюють бюджетну 
діяльність та мають певні повноваження у сфері 
розподілу та використання видатків бюджету.

Видатки бюджету є комплексом відносин, спо-
собів і прийомів, завдяки яким кошти з бюдже-
тів надходять за своїм призначенням [6]. Вба-
чається, що правовідносини, які складаються в 
процесі розподілу та реалізації видатків бюджету 
є їх невід’ємною складовою частиною, оскільки 
під час визначення поняття «видатки бюджету» 
дозволяє, застосовуючи бюджетно-правовий ана-
ліз, враховувати правові особливості відносин, які 
впливають на процеси їх затвердження, викорис-
тання та реалізації.

Останнім часом Україна стала на активний 
шлях децентралізації, як однієї з найбільш визна-
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чальних реформ за часів незалежності, який 
головним чином характеризується передачею 
від органів виконавчої влади органам місцевого 
самоврядування значної кількості повноважень, і 
найголовніше повноваження – фінансове забезпе-
чення, тобто розпорядження і наповнення бюджет-
них коштів саме за рішеннями місцевих громад. 

Саме фінансовий аспект є одним із найсуттє-
віших, від якого у значній мірі залежить успіш-
ність функціонування об’єднаних територіальних 
громад. Наявність економічно активних суб’єктів 
підприємницької діяльності, розвинена промис-
лова та соціальна інфраструктура – все це та 
багато іншого є основою для успішного розвитку 
певної територіальної громади.

Результатом реформи стало підвищення зацікав-
леності органів місцевого самоврядування у збіль-
шенні надходжень до місцевих бюджетів, пошуку 
резервів задля їх наповнення, покращення ефектив-
ності адміністрування податків і зборів. Об’єднані 
громади показують високі і динамічні темпи при-
росту власних доходів. У частині використання 
коштів увага акцентується на необхідності форму-
вання найбільш оптимальної структури бюджетних 
видатків, створенні ефективного не надто чисель-
ного управлінського апарату, здійсненні постійного 
аналізу витрачання бюджетних коштів і поперед-
женні нераціонального їх витрачання [7]. 

Фінансова децентралізація відображає фінан-
сові повноваження органів регіонального рівня і є 
однією з фундаментальних умов незалежності та 
життєздатності органів місцевої влади; децентра-
лізація процесів ухвалення рішень збільшує мож-
ливості участі місцевої влади в розвитку підконтр-
ольної їй території; фіскальна децентралізація 
сприяє ефективному забезпеченню суспільними 
послугами шляхом ретельнішого узгодження 
видатків бюджету органів влади з найнеобхідні-
шими місцевими потребами [8].

З цього випливає, що важливе значення мають 
децентралізовані кошти, під якими необхідно 
розуміти форму організації грошових відносин, 
руху фондів грошових коштів, що формуються 
на рівні різних підприємств, організацій, інших 
суб’єктів господарської діяльності, домогоспо-
дарств і окремих громадян. До децентралізованих 
фінансів відносять фонди грошових коштів, які 
формуються поза межами державних і муніци-
пальних фінансів [9].

Отже на шляху децентралізації виникли нові 
правовідносини, які потребують необхідного пра-
вового регулювання, що забезпечить раціональне 
використання коштів, аби ніяким чином публічні 

кошти не зникли в невідомому напрямку. Таким 
чином, важливе практичне значення фінансово-
правових інститутів державних і муніципальних 
видатків має чіткість правових норм як механізму, 
що сприяє ефективному використанню держав-
них і муніципальних грошових коштів виключно 
за цільовим призначенням відповідно до затвер-
джених програм, планів і пріоритетів. 

Підсумовуючи вищевказане, можемо надати 
таке визначення поняттю «видатки»: сукуп-
ність фінансових правовідносин і фінансово-
правових інститутів, які регулюються нормами 
фінансового, бюджетного та податкового права, 
з приводу створення, розподілу та використання 
публічних коштів загальнодержавного та місце-
вого рівнів на відповідний звітний бюджетний 
період для реалізації загально-державних цілей 
та поточних програм і планів.

Взагалі, поняття «інститути» розуміється як 
сукупність взаємопов’язаних и взаємозалежних 
правових норм, які регулюють однорідні сус-
пільні відносини дуже вузької спеціалізації та 
галузі права. Так, наприклад, інститут видатків 
може охоплювати відносини, де беруть участь 
органи державної влади та місцевого самовряду-
вання, державні установи, організації, банки та 
інші, які опосередковують рух коштів державного 
бюджету на окремі цілі. Також, у таких правовід-
носинах можуть брати участь недержавні підпри-
ємства та організації, якщо державні органи влади 
приймуть рішення про виділення окремої частини 
коштів на виконання певних задач. 

Н.А. Повєткіна вважає: «Необхідність фінан-
сового забезпечення завдань та функцій держави 
та місцевого самоврядування обумовлена необ-
хідністю встановлення та виконання видаткових 
зобов’язань, нерозривно пов’язаних з виконанням 
функцій органів державної влади та місцевого 
самоврядування у відповідності зі встановле-
ними повноваженнями. Відповідно, обов’язки, які 
виникають у органів державної влади та місцевого 
самоврядування по здійсненню та розпорядженню 
видатками, є причиною фінансового забезпечення 
задач і функцій держави, а відповідно, і причиною 
формування та реалізації видатків бюджету» [10]. 
Вважаємо таку думку досить вірною, оскільки 
для реалізації відповідних фінансових завдань 
кожен державний орган діє у межах тих повнова-
жень, які надані та закріплені за ним у відповід-
них нормативно-правових актах, а тому він не має 
права виконувати функції та завдання на власний 
розсуд, виходячи за межі своєї компетенції. Це 
стосується і розпорядження видатків відповід-
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ного державного органу, якому виділяється пев-
ний обсяг коштів на певні цілі, і він також не має 
права реалізовувати їх на інші завдання, не перед-
бачені планами або зобов’язанням вищого органу.

Відповідно до статті 42 Бюджетного кодексу 
України Кабінет Міністрів України забезпечує 
виконання Державного бюджету України. Мініс-
терство фінансів України здійснює загальну орга-
нізацію та управління виконанням Державного 
бюджету України, координує діяльність учасників 
бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

Ст. 43 наведеного вище нормативно-право-
вого акту передбачає: «При виконанні держав-
ного бюджету і місцевих бюджетів застосовується 
казначейське обслуговування бюджетних коштів. 
Казначейство України забезпечує казначейське 
обслуговування бюджетних коштів на основі 
ведення єдиного казначейського рахунку, відкри-
того у Національному банку України».

У ст. 22 Бюджетного кодексу України вказано: 
«Для здійснення програм та заходів, які реалізу-
ються за рахунок коштів бюджету, бюджетні асиг-
нування надаються розпорядникам бюджетних 
коштів. За обсягом наданих прав розпорядники 
бюджетних коштів поділяються на головних роз-
порядників бюджетних коштів та розпорядників 
бюджетних коштів нижчого рівня».

Виходячи з логіки вказаних вище статей 
Бюджетного кодексу, бачимо, що виконання 
бюджету передбачає і створює бюджетні право-
відносини, які виникають на основі передачі прав 
розпорядникам бюджетних коштів. Але процес 
передачі права не означає, що певний обсяг коштів 
буде переданий до відповідного розпорядника на 
цілі за його власним бажанням, оскільки існує так 

званий ліміт, який передбачає здійснення відпо-
відних програм цільового призначення. Тому роз-
порядник коштів, який отримав відповідний обсяг 
видатків, повинен направити їх на здійснення 
саме конкретний цілей і саме у необхідній кіль-
кості, а не розпоряджатися на власний розсуд. 

Хоча п. 13 ст. 2 Бюджетного кодексу України не 
включає до складу видатків розміщення бюджетних 
коштів на депозитних рахунках, він передує цьому 
процесу, оскільки видатки є складовою витрат 
бюджету, що передбачено п. 14 ст. 2 зазначеного нор-
мативно-правового акту. За п. 13 ст. 2 Бюджетного 
кодексу України видатки являють собою кошти на 
здійснення програм та заходів, передбачених відпо-
відним бюджетом, тобто на здійснення цих програм 
саме органами державної влади. На підтвердження 
цього, ст. 63 Бюджетного кодексу України встанов-
лює, що місцевий бюджет містить надходження і 
витрати на виконання повноважень органів влади 
Автономної Республіки Крим, місцевих державних 
адміністрацій та органів місцевого самоврядування. 
Оскільки видатки є поняттям вужчим ніж витрати, і 
оскільки Бюджетний кодекс України розмежовує ці 
поняття, то доречніше було б включити у структуру 
місцевого бюджету також і видатки. 

Висновки. З огляду на вищевказане, пропо-
нуємо ст. 63 Бюджетного кодексу України коре-
гувати та видати наступним чином: «Місцевий 
бюджет відповідно до цього Кодексу містить над-
ходження, видатки і витрати на виконання повно-
важень органів влади Автономної Республіки 
Крим, місцевих державних адміністрацій та орга-
нів місцевого самоврядування. Ці надходження, 
видатки та витрати становлять єдиний баланс від-
повідного бюджету».
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О РАСхОдАх БЮджЕТОВ КАК ПУБлИЧНО-ПРАВОВОВОй КАТЕгОРИИ 
Статья посвящена вопросу определения расходов как правовой категории. Автор проанализиро-

вал содержание понятия «расходы» через раскрытие системы правоотношений с учетом процесса 
децентрализации. Определено юридическое значение понятия «расходы бюджетов» и ссылаясь на 
это, автор предлагает свое видение понятия «расходы». Автор предлагает к вниманию точки зрения 
других ученых относительно проблемы определения юридического смысла расходов и делает соответ-
ствующие выводы. Во время исследования статей Бюджетного кодекса и на основании их комплекс-
ного анализа сделаны предложения по поводу исправления положений статьи 63 данного документа.

Ключевые слова: расходы бюджета, Бюджетный кодекс, правовая категория, правоотношения, 
финансовая децентрализация

aBOuT BudgET ExpENSES aS puBlIC lEgal CaTEgOry
The article is devoted to the issue of definition of expenditures as a legal category. The author analyses the 

content of expenditures by disclosing the system of legal relations taking into account the process of financial 
decentralization. The legal meaning of the concept of «budget expenditures» has been determined and, based 
on this, the author’s vision of the concept of «expenditures» has been provided. The author gives a vision of 
other scholars on the problem of determining the legal content of expenditures and makes appropriate conclu-
sions. During the examination of the articles of the Budget Code and on the basis of their complex analysis, 
proposals are made for adjusting the provisions of Article 63 of this document.

Key words: budget`s expenditures, Budget code, legal category, legal relations, financial decentralization
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УДК 347.73

Христофоров А.Б. 
Донецький окружний адміністративний суд

ЩОдО ВИЗНАЧЕННЯ АдМІНІСТРУВАННЯ ПОдАТКІВ І ЗБОРІВ

У статті розглянуто загальнотеоретичні підходи щодо визначення поняття та змісту 
категорії «податкове адміністрування». Дослідження побудовано на виділенні двох наукових 
напрямів: «управлінська концепція» в оподаткуванні та процесуальний складник. Такий під-
хід дав змогу здійснити аналіз та розмежувати такі категорії, як «податкове адміністру-
вання», «податкова політика» та «податковий менеджмент»; виділити «організаційно-
управлінську» природу податкових відносин у адмініструванні податків та зборів; виділити 
низку процедур, які складають зміст податкового адміністрування.

Ключові слова: податкове адміністрування, податкова політика, податковий менедж-
мент, контролюючі органи, податкові процедури. 

Постановка проблеми. Дотепер у теорії подат-
кового права єдиного підходу щодо визначення 
поняття «податкове адміністрування» так і не 
вироблено. Категорія «адміністрування» викорис-
товується в різних галузях науки і тому сутність 
адміністрування як явища об’єктивної дійсності є 
предметом дослідження вченими в галузі управ-
ління, економіки, юриспруденції. Причому дослід-
ники визначають його по-різному: як функцію 
управління, як діяльність уповноважених органів, 
як систему управління відносинами тощо. Таке різ-
номаніття підходів не стільки відбиває прагнення 
навести універсальну формулу поняття адміністру-
вання, скільки є наслідком розгляду такого фено-
мена крізь призму інтересів представників різних 
наукових напрямів. Можна погодитися з позицією 
кожного з авторів, тому що в індивідуальному під-
ході міститься якийсь елемент того місткого змісту, 
яким і наділяється поняття «податкове адміністру-
вання». Саме тому видається доцільним певну 
увагу приділити диференційованим підходам щодо 
визначення зазначеної категорії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню адміністрування податків та зборів 
у фінансово-правовій науці приділяють певну 
увагу у своїх роботах такі вчені, як: Т.О. Про-
ценко, О.С. Тітов, О.М. Бандурка, А.З. Дадашев, 
М.М. Чинчин, С.Г. Греца, С.В. Барулін, В.Б. Мар-
ченко, Т.Ф. Юткіна, О.Є. Деменко, Л.Я. Абрам-
чик [1–11]. 

Постановка завдання. Метою статті є аналіз 
теоретико-методологічних підходів щодо визна-
чення поняття «податкове адміністрування» з 

метою узагальнення наукових напрямів щодо 
дослідження цієї категорії.

Виклад основного матеріалу. Аналіз науко-
вої як юридичної, так і економічної літератури 
дає змогу виділити різні напрями, на підставі 
яких формується поняття останнього. Перший 
напрям наукового дослідження побудовано на 
основі визначення податкового адміністрування 
як складника державного управління, його осно-
вної функції, форми [12, с. 589], методу [13, с. 4; 
2, с. 126, 136] або діяльності уповноважених орга-
нів [14, с. 163; 15, с. 159]. Така позиція поділя-
ється представниками так званої «управлінської» 
концепції в оподаткуванні.

Мабуть, в основу такого підходу покладено ети-
мологію терміна «адміністрування», що походить 
від латинського administro («управляю, завідую») 
та розуміється як: 1) управління, завідування;  
2) бюрократичний метод управління, команду-
вання [16, с. 23]. У словнику сучасної української 
мови [17, с. 12–13] значення терміна трактується як 
управляти, керувати бюрократично чим-небудь за 
допомогою наказів та розпоряджень. Представник 
французької школи адміністративістів А. Файоль 
визначає адміністрування як передбачення, орга-
нізацію, розпорядження, керування та контроль 
[18, с. 12]. Саме тому адміністрування традиційно 
пов’язують із відособленою управлінською діяль-
ністю певних суб’єктів у відповідній сфері. 

Так, А.З. Дадашев та А.В. Лобанов розгляда-
ють податкове адміністрування як організаційно-
управлінську систему реалізації податкових від-
носин, яка включає сукупність форм і методів, 
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що мають забезпечити податкові надходження 
до бюджетної системи [4, с. 4]. О.С. Тітов також 
досліджує податкове адміністрування через 
управління податковими відносинами та визначає 
його як сукупність норм (правил), методів, при-
йомів і засобів, за допомогою яких спеціально 
уповноважені органи держави ведуть управлін-
ську діяльність у податковій сфері, спрямовану 
на контроль за дотриманням законодавства про 
податки і збори, за правильністю нарахування, 
повнотою і своєчасністю внесення до відповід-
ного бюджету податків і зборів, а у випадках, 
передбачених законодавством, за правильністю 
нарахування, повнотою і своєчасністю внесення 
до відповідного бюджету інших обов’язкових пла-
тежів [2, с. 127, 137]. Аналогічної позиції дотри-
мується й О.М. Бандурка [3, с. 33]. 

У роботах інших учених простежується спроба 
визначити податкове адміністрування через інсти-
тут податкового контролю [19, с. 50; 20, с. 12–13]. 
Далі ми обґрунтуємо власну позицію щодо дефіні-
ції «податкове адміністрування», проте необхідно 
мати на увазі два моменти. По-перше, справді, 
податкове адміністрування включає в себе від-
носини щодо організації та здійснення податко-
вого контролю. Разом з тим зведення податкового 
адміністрування виключно до контролю в подат-
ковій сфері є хибним. Такий підхід обґрунтовано 
піддає критиці у проведеному дисертаційному 
дослідженні М.М. Чинчин, який зазначає, що адмі-
ністрування регулює організаційно-управлінську 
діяльність контролюючих органів, яка забезпечує 
застосування податково-правових норм, проце-
дурне регулювання податкових відносин (облік 
платників податків, визначення сум податкових 
чи грошових зобов’язань платника податку, поря-
док сплати податків та зборів, податкову звітність, 
погашення податкового боргу платників, податко-
вий контроль, оскарження рішень контролюючих 
органів та відповідальність за порушення податко-
вого законодавства) [5, с. 18, 27–28]. Саме тому нам 
більше імпонує підхід, коли податкове адміністру-
вання пов’язують із забезпеченням надходжень від-
повідних податкових платежів до публічних гро-
шових фондів держави, що реалізується не тільки 
контрольними, а й організаційно-управлінськими 
заходами [5, с. 28; 6, с. 20]. І, по-друге, навряд чи 
виправдано у визначенні податкового адміністру-
вання одночасно застосовувати такі категорії, як 
норми, методи, прийоми, засоби, адже такий підхід 
ускладнює розуміння зазначеної категорії. 

Одним із дискусійних питань у дослідженні 
податкового адміністрування є широке тлума-

чення цього терміна за суб’єктним складом, коли 
вчені розглядають останнє як систему управління 
податковими правовідносинами, що виявляється 
в узгодженій діяльності законодавчих органів 
влади щодо визначення елементів податкової 
системи, виконавчих органів влади, уповноваже-
них у галузі податків та зборів, а також судових 
органів щодо вирішення податкових спорів, функ-
ціонування якого має забезпечити реалізацію 
податкової політики в державі [21, с. 12; 22, с. 44; 
7, с. 28]. Така позиція потребує деякого уточнення 
з урахуванням наукових напрямів, що склалися 
серед учених- адміністративістів. Так, відпо-
відно до першого – широкого підходу державне 
управління не можна пов’язувати виключно з 
діяльністю виконавчої влади, а слід розглядати як 
сукупну діяльність та взаємодію всіх трьох гілок 
державної влади, яка є відмінною від управління 
в приватному секторі і пов’язана із формуван-
ням державної політики і політичним процесом у 
цілому [23, с. 15; 24, с. 10–11; 25, с. 12].

Протилежну позицію займають учені так зва-
ного спеціального (вузького) підходу до розуміння 
цього питання, які доводять, що сфера управ-
лінської діяльності чітко корелюється зі сферою 
реалізації виконавчої влади, а суб’єктами висту-
пають органи виконавчої влади всіх рівнів (почи-
наючи від вищих і закінчуючи виконавчою вла-
дою на місцях) [26, с. 261; 27, с. 45; 28, с. 194]. 
Цілком обґрунтованою в цьому аспекті є позиція 
В.Б. Авер’янова, який державне управління роз-
глядає не стільки як здійснення загальної функції 
управління суспільними справами з боку держави, 
скільки як виконання конкретних завдань: а) ство-
рення повноцінних умов для реалізації громадя-
нами своїх прав і свобод; б) надання населенню 
управлінських послуг; в) здійснення «внутріш-
нього» контролю за виконанням управлінськими 
органами, їх посадовими особами покладених 
на них обов’язків щодо забезпечення прав і сво-
бод людини і громадянина; г) вжиття відповідних 
заходів адміністративного реагування у разі оскар-
ження громадянами рішень і дій, що порушують 
їх права і свободи [28, с. 194]. А всі ці завдання 
реалізуються саме органами виконавчої влади. 

Включення до складу податкового адміні-
стрування діяльності законодавчих органів влади 
дещо розширює його межі, що не відповідає ети-
мології цієї категорії та практиці застосування. 
Ми виходимо з того, що податкове адміністру-
вання – це виконавчо-розпорядча діяльність орга-
нів державного управління в податковій сфері; 
є складником управляючого блоку механізму 
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правореалізації в сфері податкових правовідно-
син. Законодавчі органи влади встановлюють 
основні принципи, форми, методи організації 
податкових відносин, тобто те, що складає зміст 
податкового законодавства. Податкове ж адміні-
стрування як управлінська діяльність державних 
органів спрямована на реалізацію встановлених 
податковим законодавством норм з метою забез-
печення їх точності, відповідності законності та 
служить важливим організаційно-правовим засо-
бом управління процедурами застосування норм 
податкового законодавства. Саме тому нам більш 
близька позиція вчених, які податкове адміністру-
вання пов’язують із діяльністю саме органів вико-
навчої влади [8, с. 121; 29, с. 140]. Підтверджен-
ням цього є і законодавчий підхід до закріплення 
переліку суб’єктів, які наділені повноваженнями 
на здійснення адміністрування податків і зборів 
(ст. 41 ПК України) [30].

Не зважаючи на те, що ми не є прихильни-
ками широкого підходу щодо визначення подат-
кового адміністрування за суб’єктним складом, 
як позитивний момент слід відмітити звернення 
уваги вченими на зв’язок адміністрування подат-
ків із податковою політикою. На цей момент у 
своїх роботах звертають увагу й інші дослідники 
[31, с. 34; 32, с. 8; 33, с. 28]. 

Одним із завдань податкової політики є фор-
мування механізму правового впливу на податкові 
правовідносини, які дають змогу збалансувати 
публічні та приватні інтереси учасників таких 
відносин, забезпечуючи виконання органами 
публічної влади встановлених законодавством 
функцій найбільш ефективним чином. Саме тому 
ми схильні розглядати податкове адміністрування 
як одну із форм реалізації податкової політики 
держави, що являє собою комплексне правове 
явище, охоплює різні методи впливу на суб’єктів 
податкових правовідносин з метою забезпечення 
виконання податкового законодавства, упоряд-
кування податкових правовідносин, своєчасного 
та повного акумулювання грошових коштів у 
бюджети з можливістю застосування державного 
примусу [34, с. 163]. 

У цьому контексті не можна не звернути 
увагу на такий напрям наукових досліджень, як 
податковий менеджмент. З початку XXI ст. певні 
постановні положення щодо змісту цієї катего-
рії з’явилися саме в економічній літературі, при 
цьому одні вчені розглядають категорії «податкове 
адміністрування» та «податковий менеджмент» 
як ідентичні [9, с. 240], інші співвідносять їх як 
ціле та частку, як елемент державного податко-

вого менеджменту [35, с. 163]. Так, у підручнику 
«Податковий менеджмент» за редакцією І.А. Май-
бурова вчені доходять висновку, що податкове адмі-
ністрування спрямовано на реалізацію встановле-
ної в межах державного податкового менеджменту 
податкової політики за рахунок організаційного, 
методичного та процедурного забезпечення функ-
ціонування податкової системи [35, с. 163]. Якщо 
в межах податкового менеджменту формується, то 
в межах податкового адміністрування саме реа-
лізується податкова політика. Справді, реалізація 
податкової політики – це інший рівень управління, 
який здійснюється саме податковими органами 
під час реалізації державно-владних повноважень. 
Державний же податковий менеджмент, як зазна-
ють учені, здійснюється, як правило, через законо-
давчу владу [35, с. 163]. 

Вітчизняні дослідники, формуючи теоре-
тичні положення щодо розуміння «податкового 
менеджменту», зазначають, що останній є про-
цесом управління [36, с. 51], пов’язаний із вико-
ристанням методів впливу податкового механізму 
на податкову систему [37, с. 7]; що це сукупність 
прийомів і методів організації податкових від-
носин з метою забезпечення формування дохід-
ної частин бюджетів [38, с. 127]; що це склад-
ник податкової політики як на рівні держави, 
так і регіону, галузі, підприємства, громадянина 
[39, с. 49]; що це виключно адміністративно-роз-
порядча діяльність державних органів виконавчої 
влади щодо організації процесу оподаткування, 
пов’язаного з публічними інтересами [40, с. 17]. 
Останнім часом окреслене питання порушується 
й серед юристів-правознавців [41]. 

Вважаємо, що такий підхід вносить черговий 
спірний момент до юридичної науки й правозас-
тосовної практики. Справа в тому, що проведений 
аналіз наукових праць дає змогу дійти висновку, 
що серед економістів відбувається змішування 
категорій «управління оподаткуванням», «подат-
ковий менеджмент», «податкова політика», а 
в окремих роботах й «податкового адміністру-
вання», хоча, по суті, робиться акцент на харак-
теристиці процесів організації діяльності органів 
держави в податковій сфері та управління подат-
ковими відносинами. Те, що серед учених-право-
знавців прийнято називати «управління оподат-
куванням» серед економістів характеризують як 
«податковий менеджмент». Слушною в цьому є 
позиція К.П. Проскури, який, не погоджуючись 
із застосуванням зазначених категорій, відзна-
чає, що менеджмент пов’язаний із управлінням 
людьми, із вивченням людського фактора в про-
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цесі управління оподаткуванням [42, с. 11–12]. 
Звісно, це питання є вкрай важливим, проте 
навряд чи його дослідження можна переносити в 
юридичну площину. З правової точки зори прин-
циповим у цьому є форма закріплення на рівні 
законодавства, у цьому контексті законодавець 
оперує категорією саме «адміністрування».

Аналіз висловлених у юридичній та економіч-
ній літературі думок учених щодо сутності адміні-
стрування дає змогу нам дійти висновку, що воно 
не відділимо та прямо пов’язано з управлінською 
діяльністю. Не заперечуючи, що центральне місце 
в системі податкових правовідносин займають від-
носини, які мають грошовий (майновий) характер 
і безпосередньо пов’язані зі здійсненням податко-
вих платежів зобов’язаними особами [43, с. 258], 
разом з тим вважаємо неможливим існування 
таких відносин самих по собі без управляючого 
впливу на них з боку держави [44, с. 24]. Для забез-
печення належного виконання своїх обов’язків зі 
сплати податкових платежів платники податків, 
інші зобов’язані особи змушені вступати у від-
носини, які позбавлені безпосередньо майнового 
характеру. Зокрема, відносини з обліку платників 
податків, проведення контролюючими органами 
податкових перевірок, які мають чітко виражену 
адміністративно-правову природу, оскільки вини-
кають у сфері управлінської діяльності органів 
виконавчої влади і позбавлені безпосередньо гро-
шово-розподільного змісту [4, с. 13]. Наявність 
такого роду організаційних податкових відносин 
визначається інтересом держави, пов’язаним із 
забезпеченням одержання вчасно й у повному 
обсязі призначених податкових платежів. 

Управлінські відносини є змістом і об’єктом 
управляючого впливу на соціальні процеси, що 
здійснюються в правовій формі. У такому розу-
мінні вони мають місце скрізь, де здійснюється 
управлінська діяльність, зокрема – податковій. 
Так, пункт 1.1. ст. 1 ПК України до податко-
вих відносить відносини, що виникають у сфері 
справляння податків і зборів, зокрема щодо визна-
чення вичерпного переліку податків та зборів, що 
справляються в Україні, порядку їх адміністру-
вання, платників податків та зборів, їх права та 
обов’язки, компетенцію контролюючих органів, 
повноваження й обов’язки їх посадових осіб під 
час адміністрування податків, а також відпові-
дальність за порушення податкового законодав-
ства [30]. Незважаючи на певну специфіку кож-
ної з груп таких відносин, яка може проявлятися 
в суб’єктному складі й об’єкті таких відносин, 
правах і обов’язках сторін, всі вони характеризу-

ються як податкові відносини, тобто такі, що вре-
гульовані нормами податкового права, які носять 
організаційний характер.

Таким чином, можна сказати, що управлінські 
відносини в межах податкового адміністрування 
фактично проявляються в організаційних зв’язках 
між суб’єктом (уповноваженим органом держави) 
і об’єктом управління. При такому розумінні 
вони цілком відповідають організаційному змісту 
управління. Виходячи з цього, управлінська діяль-
ність податкових, а в низці випадків і інших дер-
жавних виконавчих органів, стає невід’ємним 
елементом у механізмі оподаткування, що забез-
печує ефективність його функціонування. 

Нині одним із розповсюджених підходів до 
визначення податкового адміністрування є його 
визначення як організаційно-розпорядчої діяль-
ності уповноважених (контролюючих) органів, 
яка здійснюється на підставі, в межах повнова-
жень та у спосіб, передбачений податковим зако-
нодавством України і спрямована на забезпечення 
повноти та своєчасності сплати податків, зборів, 
платежів [10, с. 17; 11, с. 12–15]. Так, на думку 
В.М. Мельника, адміністрування податків – це 
управлінська діяльність органів державної вико-
навчої влади, яка пов’язана з організацією про-
цесу оподаткування, засновується на державних 
законодавчих і нормативних актах та викорис-
товує соціально зумовлені і сприйнятні правила 
[46, с. 127]. О.Я. Паславська визначає адміністру-
вання податків як діяльність фіскальних органів, 
спрямовану на організацію податкового процесу 
та здійснення контролю за дотриманням подат-
кового законодавства, правильністю обчислення, 
повнотою та своєчасністю сплати до бюджету 
податків, зборів, платежів [47, с. 8]. Як пози-
тивний момент слід відзначити звернення уваги 
дослідниками саме на процесуальний складник 
адміністрування.

Таким чином, другим напрямом дослідження 
податкового адміністрування є його розгляд з 
процесуальної форми. У цьому аспекті хотілося 
б навести цілком логічну та обґрунтовану тезу 
М.П. Кучерявенка, який зазначає, що процесуальна 
форма є абсолютно логічною й необхідною у здій-
сненні управління в сфері оподаткування. Останнє, 
мабуть, навіть більшою мірою пов’язане з органі-
зуючою діяльністю суб’єктів владних повноважень, 
здійсненням прав і обов’язків платників, що вико-
нують податковий обов’язок [48, с. 117].

Правовідносини, які виникають у межах подат-
кового адміністрування, є організаційними податко-
вими правовідносинами, які спрямовані на управ-
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ління та забезпечення податкових правовідносин 
майнового характеру. Реалізація таких податкових 
правовідносин здійснюється в суворо встановле-
ному податковими нормами порядку з одночасним 
визначенням прав і обов’язків кожної особи, яка 
бере участь у здійсненні окремих заходів. 

Аналіз юридичної літератури свідчить, що в 
податковому праві превалює підхід до розуміння 
податкового процесу, який охоплює як регуля-
тивні, так і охоронні процедури [49, с. 47–50; 
50, с. 85–116; 48, с. 103–104]. Якщо регулятивні 
податкові процедури забезпечують реалізацію 
податкових правовідносин, що регулюють пози-
тивні дії суб’єкта правовідносин, спрямовані 
на своєчасне та точне виконання податкового 
обов’язку, то охоронні визначаються саме охорон-
ними правовими нормами, що регулюють дії учас-
ників податкових правовідносин, які виражають 
або пасивну поведінку стосовно дій, пов’язаних 
із виконанням податкового обов’язку, або активні 
дії, які призвели до податкового правопорушення 
або спору; передбачають здійснення заходів юри-
дичної відповідальності, використання засобів 
державного примусу [48, с. 90, 154, 159]. 

Ми наблизилися до розуміння змісту подат-
кового адміністрування, який ми схильні роз-
кривати через відповідну сукупність податкових 
процедур. Такий підхід є виправданим з огляду 
на те, що ідентична характеристика закладена 
й безпосередньо у законодавстві. Так, відпо-
відно до п.п. 14.1.1-1 ст.14 ПК України адміні-
стрування податків, зборів, митних платежів, 
єдиного внеску на загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування та інших плате-
жів відповідно до законодавства, контроль за 
дотриманням якого покладено на контролюючі 
органи, – це сукупність рішень та процедур 
контролюючих органів і дій їх посадових осіб, 
що визначають інституційну структуру подат-
кових та митних відносин, організовують іден-
тифікацію, облік платників податків і платни-
ків єдиного внеску та об’єктів оподаткування, 
забезпечують сервісне обслуговування платни-
ків податків, організацію та контроль за спла-
тою податків, зборів, платежів відповідно до 
порядку, встановленого законом [30]. Навряд 
чи такий підхід законодавця можна віднести до 
найбільш опрацьованих у ПК України з огляду 
на те, що він містить неточні формулювання та 
не відображає у цілому зміст податкового адмі-
ністрування, однак, законодавець закладає одну 
із ключових ознак адміністрування – це його 

здійснення в формі відповідних процедур. Без-
посередньо Розділ ІІ ПК України присвячено 
адмініструванню податків, зборів та платежів. 
За своєю структурою він містить глави, норми 
яких регулюють, крім загальних положень, 
податкову звітність, податкові консультації, 
визначення сум податкових зобов’язань, поря-
док їх сплати, оскарження рішень контролюю-
чих органів, податковий контроль, перевірки, 
облік платників податків, інформаційно-аналі-
тичне забезпечення діяльності контролюючих 
органів, погашення податкового боргу платників 
податків, застосування міжнародних договорів 
та відповідальність [30]. Можна констатувати, 
що норми цього розділу фактично регулюють 
податкові процедури, які деталізують дії як 
владних, так і зобов’язаних суб’єктів під час 
справляння податків та зборів (облік платників 
податків, визначення суми податкових чи гро-
шових зобов’язань платника податку, порядок 
сплати податків та зборів, податкову звітність та 
ін.), і які за змістом охоплюють як регулятивні, 
так і охоронні процедури. 

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, 
слід зауважити, що незважаючи на різноманіття 
підходів щодо визначення адміністрування подат-
ків та зборів, у більшості наведених визначень 
йдеться про те, що податкове адміністрування 
охоплює організаційно-управлінську діяльність 
контролюючих органів, яка забезпечує засто-
сування податково-правових норм, процедурне 
регулювання податкових відносин, спрямоване на 
реалізацію ефективної податкової політики. При 
цьому формулюванню визначення податкового 
адміністрування сприятиме наведення його ознак, 
які характеризують останнє як правову форму 
діяльності відповідних суб’єктів, що здійсню-
ється в процесуальній формі, відбувається в пев-
ній послідовності та із дотриманням відповідної 
процедури. За такого підходу процесуальна форма 
не відображає сама по собі сутність податкового 
адміністрування, вона лише виступає зовнішнім 
проявом механізму його дії. І в такому разі подат-
кове адміністрування являє собою сукупність 
усіх податкових процедур, передбачених подат-
ковим законодавством, що спрямовані на забез-
печення надходжень податкових платежів, а саме 
реєстраційно-облікових процедур; процедури 
сплати податків та зборів та подання податкової 
звітності; процедури податкового контролю; адмі-
ністративного узгодження та притягнення до від-
повідальності.
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ОТНОСИТЕльНО ОПРЕдЕлЕНИЯ АдМИНИСТРИРОВАНИЯ НАлОгОВ И СБОРОВ
В статье рассмотрены общетеоретические подходы к определению понятия и содержания кате-

гории «налоговое администрирование». Исследование построено на выделении двух научных направ-
лений: «управленческая концепция» в налогообложении и процессуальной составляющей. Такой подход 
позволил осуществить анализ и разграничить такие категории, как «налоговое администрирование», 
«налоговая политика» и «налоговый менеджмент»; выделить «организационно-управленческую» при-
роду налоговых отношений при администрировании налогов и сборов; выделить ряд процедур, кото-
рые составляют содержание налогового администрирования.

Ключевые слова: налоговое администрирование, налоговая политика, налоговый менеджмент, 
контролирующие органы, налоговые процедуры.

CONCErNINg ThE dETErmINaTION Of TaxES aNd duTIES admINISTraTION
General theoretical approaches concerning the determination of concept and content of the category “tax 

administration” are considered in the article. Research was based on the adoption of two scientific approaches: 
“administrative perception” in taxation and procedural component. Above mentioned approaches allowed to 
carry out an analysis and determine such categories, as “tax administration”, “tax politicy” and “tax man-
agement”; to distinguish “organizational administrative” nature of tax relations in administration of taxes 
and duties; determining the content of tax administration.

Key words: tax administration, tax policy, tax management, control authorities, tax procedures. 



109

Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

УДК 340.1; 342.7

Шемчук В.В.
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів

СОцІАльНО-ПРАВОВА ПРИРОдА ІНФОРМАцІйНОгО СУСПІльСТВА

На основі аналізу доктринальних підходів, концепцій і теорій інформаційного суспільства 
визначено перспективи уніфікації його поняттєво-категорійного апарату. Запропоновано 
сучасне інформаційне суспільство розуміти як багатоаспектне явище, що охоплює освіту, 
науку, інновації, економіку і право, культуру, функціонує в рамках якісно нової нормативно-
правової бази, орієнтованої на інтереси людей, які можуть створювати і накопичувати 
інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися і обмінюватися ними, 
зокрема за допомогою інформаційних технологій та технологій зв’язку, мати можливість 
реалізувати свій потенціал, сприяти суспільному й особистісному розвиткові та підвищу-
вати якість життя.

Ключові слова: інформаційне суспільство, інформація, інформаційна політика, інформа-
ційно-комунікаційні технології, постіндустріальне суспільство, законодавство.

Постановка проблеми. Беззаперечним є факт, 
що спроби отримати інформацію, описати зміни 
у суспільному житті, пов’язані зі зростанням ролі 
інформаційних технологій,  робилися неоднора-
зово. Інформаційна взаємодія держави, суспільства 
й особистості найбільш оптимальна за використання 
інформаційних і телекомунікаційних технологій з 
метою підвищення загальної ефективності діяльності 
державного механізму, створення інформаційно від-
критого суспільства, розвитку інститутів демократії.

З часом, коли знання почали визнаватися клю-
човим елементом інформаційного суспільства, 
з’явилися альтернативні концепції суспільства 
знань. Разом з тим поняттєво-категорійний апа-
рат інформаційного суспільства, пов’язаних з ним 
явищ, все ще залишається неузгодженим, позбав-
леним термінологічної чіткості та визначеності.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Низка важливих теоретичних аспектів про-
блематики інформаційного суспільства певною 
мірою висвітлювались у роботах таких дослід-
ників, як: І.В. Арістова, В.Д. Гавловський, 
М.І. Дімчогло, Р.А. Калюжний, Н.В. Камінська, 
О.В. Кирилюк,  В.О. Кір’ян, Л.А. Литва, В.А. Ліп-
кан, Є.А. Макаренко, Ю.Є. Максименко, А.І. Мару-
щак, Г.П. Несвіт, А М. Новицький, А.В. Пазюк, 
Н.А. Савінова, І.М. Сопілко, В.С. Цимбалюк, 
О.В. Шепета, А.О. Ярошенко та ін.

Натомість концепції становлення і розвитку 
інформаційного суспільства у працях зарубіжних 
і вітчизняних учених потребують подальшого 
вивчення, з’ясування його особливостей.

Мета статті полягає у дослідженні різнома-
нітних підходів до визначення соціально-правової 
природи інформаційного суспільства, сутнісних 
характеристик цього явища. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Концепція інформаційного суспільства з’явилась 
в Японії з початку 1960-х років. Зокрема, з-поміж 
її засновників можна виокремити таких учених 
М. Ігараші, Дз. Камішіми, К. Курокави, Т. Умесао. 
Результатом їхньої плідної праці стало видання 
1971 року першого японського словника інформа-
ційних суспільств, що згодом був опублікований 
в інших країнах. Слід підкреслити, на жаль, вони 
були далекими від відображення будь-яких чітких 
позицій. Теорія інформаційного суспільства протя-
гом тривалого часу пов’язувалася практично лише 
з рівнем розвитку техніки, обмежуючись заходами 
лібералізації телекомунікаційної сфери [1]. 

На наше переконання, оптимальним є розу-
міння інформаційного суспільства як узагаль-
неної категорії суспільних трансформацій у 
постіндустріальну епоху. Послідовно і логічно 
цю позицію намагається відстоювати угорський 
дослідник Ласло Карвалікс. У 2010 році він висту-
пив з різкою критикою роботи Френка Уебстера, 
відстоюючи доцільність концепції «інформацій-
ного суспільства» та пропонуючи свій погляд на 
проблематику цієї концепції. Підкреслюється, що 
наприкінці XX століття використання концеп-
ції «інформаційне суспільство» набуло значного 
поширення і стало не тільки повсякденним термі-
ном у словнику соціології, але й улюбленим тер-
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міном політиків, бізнесу, друкованих і електро-
нних мас-медіа [2].

У сучасних умовах інформаційне суспільство 
(англ. Information society) – теоретична концепція 
постіндустріального суспільства, історична фаза 
можливого еволюційного розвитку цивілізації, в 
якій інформація і знання продукуються в єдиному 
інформаційному просторі. Головними продуктами 
виробництва інформаційного суспільства мають 
стати інформація і знання. Характерними рисами 
теоретичного інформаційного суспільства є:

– збільшення ролі інформації і знань у житті 
суспільства;

– зростання кількості людей, зайнятих інфор-
маційними технологіями, комунікаціями і вироб-
ництвом інформаційних продуктів і послуг, 
зростання їх частки у валовому внутрішньому 
продукті;

– зростання інформатизації та ролі інформа-
ційних технологій у суспільних та господарських 
відносинах;

– створення глобального інформаційного про-
стору, який забезпечує: а) ефективну інформаційну 
взаємодію людей; б) їх доступ до світових інфор-
маційних ресурсів; в) задоволення їхніх потреб 
щодо інформаційних продуктів і послуг [3].

В інших джерелах можна зустріти дещо від-
мінні сутнісні риси чи ознаки інформаційного 
суспільства:

– формування єдиного інформаційно-комуні-
каційного простору країни як частини світового 
інформаційного простору, повноправна участь 
України в процесах інформаційної та економічної 
інтеграції регіонів, країн і народів;

– становлення і в подальшому домінування в 
різних сферах перспективних інформаційних тех-
нологій, засобів обчислювальної техніки і телеко-
мунікацій;

– створення і розвиток ринку інформації і 
знань як факторів виробництва на додаток до рин-
ків природних ресурсів, праці і капіталу, перехід 
інформаційних ресурсів суспільства в реальні 
ресурси соціально-економічного розвитку, фак-
тичне задоволення потреб суспільства в інформа-
ційних продуктах і послугах;

– зростання ролі інформаційно-комунікацій-
ної інфраструктури в системі суспільного вироб-
ництва;

– підвищення рівня освіти, науково-тех-
нічного і культурного розвитку за рахунок роз-
ширення можливостей систем інформаційного 
обміну на міжнародному, національному і регі-
ональному рівнях і, відповідно, підвищення 

ролі кваліфікації, професіоналізму і здібностей 
до творчості як найважливіших характеристик 
послуг праці;

– створення ефективної системи забезпе-
чення прав громадян і соціальних інститутів на 
вільне одержання, поширення і використання 
інформації як найважливішої умови демократич-
ного розвитку [4 ].

Інформаційне суспільство – це суспільство, в 
якому діяльність людей ведеться на основі вико-
ристання послуг, що надаються за допомогою 
інформаційних технологій та технологій зв’язку. 
При цьому державі належить провідна роль у 
формуванні інформаційного суспільства, що 
координує діяльність різних суб’єктів суспіль-
ства в процесі його становлення, сприяє інтегра-
ції людей в нове інформаційно-технологічне ото-
чення, розвитку галузей інформаційної індустрії, 
забезпеченню прогресу демократії і дотримання 
прав людини і громадянина в умовах інформацій-
ного суспільства [4].

Незважаючи на подекуди підміну понять, які 
через суб’єктивні причини протиставлялися одне 
одному в досліджуваній сфері, інформаційне 
суспільство є одним із компонентів суспільства 
знань, пояснюючи це тим, що інформація є скла-
довою частиною знання. Інші вчені наполягали, 
що термін «суспільство знань» є більш прогре-
сивним порівняно із поняттям «інформаційне сус-
пільство» і більш вдало відображає реальний стан 
відносин у суспільстві. Згодом була висловлена 
думка, що протиставляти ці два поняття неко-
ректно, оскільки фактично вони мають однакове 
змістове наповнення. 

Нині існує величезна кількість термінологіч-
них визначень інформаційного суспільства, що 
зосереджують увагу на тому чи іншому аспекті 
цього феномена. Різні автори визначали інформа-
ційне суспільство як:

– суспільство, в основі якого лежать знання та 
яке покликане забезпечувати соціальний контроль 
та управління інноваціями і змінами… (Д. Белл);

– новий тип суспільства, у якому володіння 
інформацією (а не матеріальними благами) є 
рушійною силою для трансформацій та розвитку  
та у якому процвітає інтелектуальна діяльність 
людей (Й. Масуда);

– економічну реальність, а не лише абстрак-
тне поняття,.. поширення і розповсюдження 
інформації призводить до поступової появи нових 
видів діяльності та продукції (Дж. Нейсбіт);

– суспільство, у якому інформація викорис-
товується громадою як економічний ресурс, роз-



111

Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

вивається промисловість, що виробляє необхідну 
інформацію… (Нік Мур);

– новий тип суспільства, у якому людству 
надається можливість вести новий спосіб життя, 
мати вищий рівень життя, більш ефективно пра-
цювати та відчувати свою значущість у суспіль-
стві завдяки глобальному використанню інформа-
ційно-комунікаційних технологій (Б. Мураньї) [5].

Кожне із вищенаведених визначень базується 
на певних компонентах життєдіяльності людини 
і суспільства, що, на думку того чи іншого вче-
ного, є найбільш суттєвим для розуміння сутності 
інформаційного суспільства. Деякі визначення 
формуються навколо ресурсів, продуктів чи про-
мисловості, водночас інші – навколо певних видів 
діяльності, суспільства чи людини. Хтось ставить 
глобальне охоплення у центр поняття, натомість 
інші вчені не надають цьому жодної уваги. Для 
того, щоб ґрунтовно розкрити природу і зміст 
досліджуваної концепції необхідно провести 
комплексний аналіз самого поняття.

Американський вчений В. Пікард розглядає 
питання побудови інформаційного суспільства 
крізь призму політико-економічної концепції 
неолібералізму. Він переконаний, що в умовах 
інформаційного суспільства мову слід вести про 
два ключові суб’єкти, один з яких представляє 
країни третього світу на чолі з громадянським 
суспільством та неурядовими організаціями і 
виступає за рівні можливості та права, а інший 
в особі розвинених країн та найбільших транс-
національних корпорацій переслідує виключно 
економічну вигоду та прагне встановлення 
контролю над менш розвиненими та досвідче-
ними країнами і народами [6].

Деякі автори виділяють також поняття глобаль-
ного громадянського суспільства. Ян Аарт Шольте 
визначає його як «громадянську активність, що  
а) стосується спільних для всього людства питань; 
б) охоплює транскордонну комунікацію; в) має 
глобальну структуру; г) ґрунтується на принципі 
надтериторіальної солідарності» [7, с. 6]. Річард 
Прайс визначає транснаціональне громадянське 
суспільство як «взаємодію між уявними спільно-
тами, спрямовану на організацію колективного 
життя, не обмеженого територіальними та інсти-
туційними рамками держави» [8, c. 616]. 

Процес становлення інформаційного сус-
пільства  проходить у різних країнах з різною 
інтенсивністю й особливостями. Так, виділя-
ють у загальному вигляді дві моделі такого ста-
новлення: «західну» та «азійську». У «західній» 
моделі основна роль відводиться лібералізації 

ринку інформаційних супермагістралей і їх уні-
версальному обслуговуванню. В «азійській» при-
діляється більше уваги співробітництву держави 
і ринку, спостерігається прагнення встановити 
зв’язок між традиційними культурними ціннос-
тями і невідворотними соціальними змінами. 
Водночас  у рамках кожної з цих моделей існують 
свої відмінності, які багато в чому визначаються 
рівнем економічного і соціально-політичного роз-
витку того чи іншого соціуму [9].

Розвиток вітчизняної інформаційно-правової 
доктрини з часів незалежності України стосовно 
інформаційного суспільства дає  змогу виокремити: 

перший етап (1991–1997 рр.) характеризується 
поверховим розумінням інформаційної сфери, що 
розглядається лише як складник національної без-
пеки і не усвідомлюється як самостійний склад-
ник з відповідним правовим інструментарієм пра-
вового регулювання; 

другий етап (1997–2003 рр.) характеризу-
ється усвідомленням трансформації світу з 
індустріального на інформаційне суспільство та 
потребою формування інформаційного права як 
окремої галузі; 

третій етап (2003–2007 рр.) характеризується 
усвідомленням потреби правового регулювання 
розвитку інформаційного суспільства, що і зна-
йшло адекватне відображення у Законі України 
«Про основні засади розвитку інформаційного 
суспільства в Україні на 2007–2015 роки». Тре-
тьому етапу властива поява досліджень моногра-
фічного рівня, предметом яких є безпосередньо 
захист інформації з обмеженим доступом, осо-
бливості доступу до зазначеної вище інформації 
та виділення основних видів таємниць;

четвертий етап (2007–2013 рр.)  характери-
зується практичним втіленням ідей формування 
інформаційного суспільства. Це знайшло відо-
браження в ухваленні Концепції розвитку елек-
тронного урядування в Україні, Доктрини інфор-
маційної безпеки України, законів України «Про 
доступ до публічної інформації», «Про захист 
персональних даних» тощо. Також на цьому етапі 
значно активізувалася рефлексія цих питань і в 
розвідках дослідників з інформаційної тематики; 

п’ятий етап (15 травня 2013 р. – дотепер) – 
ухвалення Стратегії розвитку інформаційного сус-
пільства в Україні [10].

Погоджуємося, що домінування політологіч-
них досліджень призводить до вихолощування 
правового складника, знецінення інформаційного 
права, хоча завдяки йому інформаційне суспіль-
ство набуває власної системності, що його надає 
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право як найбільш ефективний регулятор суспіль-
них відносин. Віртуалізація глобального інфор-
маційного простору фактично створює умови для 
заміщення інформаційного права, створеного в 
реальних умовах у контексті реалізації держав-
ної інформаційної політики, на норми поведінки 
в Інтернеті, які здебільшого ґрунтуються на новій 
кіберкультурі і, по суті, є соціально-інформацій-
ними, деонтологічними, але не правовими. 

Якщо у Законі України «Про Основні засади 
розвитку інформаційного суспільства в Україні 
на 2007–2015 роки» від 2007 року, Розпорядженні 
Кабінету Міністрів України «Про схвалення 
Стратегії розвитку інформаційного суспільства 
в Україні» від 2013 р. регламентуються поняття 
«інформаційна інфраструктура», «інформаційний 
ресурс» та низка інших, то досліджуване нами 
поняття «інформаційне суспільство» потребує 
чіткої законодавчої дефініції.

Європейські дослідники статистики «інформа-
ційного суспільства» дійшли висновку, що «кон-
цептуальне визначення інформаційного суспіль-
ства лишається неясним. Це видно за практичними 
роботами: не гармонізовані формати даних, різна 
кількість і діапазони показників, різні методоло-
гічні підходи у збиранні даних». Те саме підтвердив 
угорський дослідник Ласло Карвалікс. Тому поняття 
«інформаційне суспільство» і концепція вимагають 
уточнення і наразі придатні для опису лише теоре-
тично можливих майбутніх змін у суспільстві [11].

У вузькому розумінні пропонувалось розу-
міти інформаційне суспільство  як суспільство, 
де виробництво, споживання та розповсюдження 
інформації засновані на використанні інформа-
ційного ресурсу як чинника підвищення ефектив-
ності суспільного виробництва. 

У широкому розумінні інформаційне суспіль-
ство – складник громадянського суспільства, що 
функціонує в межах єдиного інформаційно-кому-
нікаційного простору, в якому: домінують нові 
технологічні уклади, що базуються на масовому 
використанні перспективних інформаційних тех-
нологій, засобів комп’ютерної техніки і телеко-
мунікацій; створено якісно новий розвинений 

ринок знань та інформації як визначальних чин-
ників виробництва, що характеризується сформо-
ваністю умов для трансформації інформаційних 
ресурсів суспільства у реальні ресурси соціально-
економічного розвитку, а також фактичного задо-
волення потреб суспільства в інформаційних 
продуктах і послугах; кардинально зростає роль 
інформаційно-комунікаційної інфраструктури; 
умовою успішного становлення особистості стає 
інформаційна грамотність, підвищується рівень 
освіти, науково-технічного та інформаційного 
розвитку за рахунок кардинального розширення 
можливостей систем інформаційного обміну та 
їх взаємопроникнення, підвищення ролі кваліфі-
кації, професіоналізму, здібностей до творчого 
опрацювання інформації як найважливіших харак-
теристик послуг праці; створено систему держав-
них гарантій, передусім, правових і безпекових, 
реалізації інформаційних прав і свобод людини, 
зокрема прав на безпечне вільне отримання, роз-
повсюдження та використання інформації [10].

Як видається, сучасне інформаційне суспіль-
ство має розумітися як багатоаспектне явище, 
що охоплює освіту, науку, інновації, економіку 
і право, культуру, функціонує в рамках якісно 
нової нормативно-правової бази, орієнтованої на 
інтереси людей, які можуть створювати і накопи-
чувати інформацію та знання, мати до них віль-
ний доступ, користуватися й обмінюватися ними, 
зокрема за допомогою інформаційних технологій 
та технологій зв’язку, можливість реалізувати свій 
потенціал, сприяти суспільному й особистісному 
розвиткові та підвищувати якість життя.

Кожна країна потребує врахування, насам-
перед, власних реалій, національних традицій 
і менталітету, потенційних можливостей у роз-
будові інформаційного суспільства. Важливо 
вивчати, а за необхідності запозичувати досвід 
інших держав у цій сфері. Водночас слід не 
лише на законодавчому рівні регламентувати 
основи державної інформаційної політики, сис-
теми правового регулювання інформаційних 
відносин, а також забезпечувати механізм їх 
практичної реалізації.

Список літератури:
1. Кирилюк О.В. Міжнародно-правове забезпечення розвитку глобального інформаційного суспіль-

ства: дисерт. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – між-
народне право. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2016. 248 с.

2. Karvalics L. Z. Information Society – what is it exactly? The meaning, history and conceptual framework 
of an expression. Information Society: From Theory to Political Practice.  Budapest: Gondolat-Uj Mandatum, 
2008. Pp. 29–47.

3. Інформаційне суспільство. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Інформаційне_суспільство
4. Інформаційне суспільство.  URL: http://jure.in.ua/tema-2-informatsijne-suspilstvo/



113

Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

5. Кирилюк О.В. Відкритий доступ до знань в інформаційному суспільстві. Український часопис між-
народного права. 2014.  № 1–2. С. 78–87.

6. Pickard V. Neoliberal visions and revisions in global communications policy from NWICO to WSIS. 
Journal of Communication Inquiry. 2007.  Vol. 31. P. 118–139.

7. Scholte J. A. Global Civil Society: Changing the World? CSGR Working Paper.  University of Warwick, 
UK. 1999. Issue 31. P. 1–35.

8. Price R. Reversing the Gun Sights: Transnational Civil Society Targets Land Mines. International 
Organization.  Vol. 52.  № 3.  MIT Press, 1998.  P. 613–644.

9. Скалацький В.М. Інформаційне суспільство: сучасні теорії та моделі (соціально-філософський ана-
ліз): автореф. дисерт. на здоб. наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – 
соціальна філософія та філософія історії; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
Київ, 2006.

10. Кір’ян В.О. Правові засади розвитку інформаційного суспільства в Україні: автореф. дисерт. на здо-
буття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і 
процес; фінансове право; інформаційне право. Національний авіаційний університет. Київ, 2013. 20 с.

11. Сопілко І.М. Державна інформаційна політика України: стан та шляхи реалізації: монографія. Київ: 
МП Леся, 2014.

12. Рекомендації парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в 
Україні, схвалені Постановою Верховної Ради України від 1 грудня 2005 року № 3175-IV. URL:  
http://zakon5.rada.gov.ua

13. Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки: Закон Укра-
їни від 09.01.2007 № 537-V. / Відомості Верховної Ради України, 2007, № 12, ст. 102.

14. Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні: Розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 386-р. URL: http:// zakon5.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-р

15. Laszlo Z. Karvalics. Information Society – what is it exactly? (The meaning, history and conceptual 
framework of an expression). Coursebook of Project NETIS – Leonardo da Vinci. European Commission. 
Budapest, March-May 2007

16. Камінська Н., Чухно О. Пріоритети міжнародної співпраці у сфері забезпечення інформаційної без-
пеки. Публічне право. 2015. № 4. С. 25–32.

СОцИАльНО-ПРАВОВАЯ ПРИРОдА ИНФОРМАцИОННОгО ОБЩЕСТВА
На основе анализа доктринальных подходов, концепций и теорий информационного общества опре-

делены перспективы унификации его категориального аппарата. Предложено современное информа-
ционное общество рассматривать как многоаспектное явление, охватывающие образование, науку, 
инновации, экономику и право, культуру, которое функционирует в рамках качественно новой норма-
тивной базы, ориентированной на интересы людей, которые могут создавать и собирать информа-
цию и знания, иметь к ним свободный доступ, пользоваться и обмениваться ими при помощи инфор-
мационно-коммуникационных технологий и технологий связи, дающей возможность реализовать свой 
потенциал и способствовать социальному и личностному развитию и повышению качества жизни.

Ключевые слова: информационное общество, информация, информационная политика, информа-
ционно-коммуникационные технологии, постиндустриальное общество, законодательство. 

SOCIO-lEgal NaTurE Of INfOrmaTION SOCIETy
The article deals with the analysis of doctrinal approaches, concepts and theories of the information society 

and the prospects of unification of his definition. A modern information society it is suggested to understand as 
a multispectral phenomenon, covering education, science, innovation, economy and law, culture, in the frame-
work of the quality of the new regulatory framework, focused on the interests of people, who can create and 
collect information and knowledge, have them free access, enjoy and share them, including the use of informa-
tion technologies and communication technologies, the opportunity to realize their potential, to contribute to 
social and personal development and enhance the quality of life. 

Key words: information society, information, information policy, information-communication technologies, 
post-industrial society, legislation.
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НАглЯдОВА ПРОБАцІЯ: ПРОБлЕМНІ ПИТАННЯ  
ПРАВОВОгО РЕгУлЮВАННЯ ТА ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

Статтю присвячено визначенню сутності, змісту та основних аспектів інституту 
наглядової пробації в системі кримінальної юстиції. Розкрито особливості її нормативно-
правового забезпечення, охарактеризовано основні засади практичної реалізації відповідних 
заходів. Детерміновано ідентифікуючі ознаки національної моделі наглядової пробації. Окрес-
лено основні проблемні аспекти у механізмах реалізації положень нормативно-правових актів 
з проблеми дослідження. Запропоновано шляхи вирішення зазначених проблемних аспектів.

Ключові слова: наглядова пробація, кримінальна юстиція, заходи соціально-психологічного 
впливу, засуджений, покарання.

Кримінальне право Та КримінолоГія; 
Кримінально-виКонавче право

Постановка проблеми. Демократизація сус-
пільства передбачає впровадження нових стандар-
тів соціально-економічного управління у всі  сфери 
громадського життя. Сутність таких якісних змін 
полягає в досягненні максимальної ефективності 
від використання кожним громадянином власного 
потенціалу на потреби суспільства та держави. 
Виходячи з цієї позиції, такий специфічний інсти-
тут як кримінальне покарання також потребує 
змін самого формату практичної реалізації. Однак 
сучасна система виконання покарань тривалий 
час перебувала під впливом ще радянської тота-
літарної моделі, в якій кримінальні елементи фак-
тично вилучалися із суспільства та обмежувалися 
поверненням у нього. Відтак постала необхідність 
запровадження системи пробації, яка б дала змогу 
значно підвищити ефективність реалізації пре-
вентивної та виховної функцій кримінального 
покарання. Вбачається, що ефективна система 
заходів пробації і особливо наглядової пробації 
стане запорукою оптимізації кримінальної юстиції 
і важливим елементом у процесі боротьби із зло-
чинністю та запобігання її прояву.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Науковий інтерес до проблеми наглядової проба-
ції останнім часом істотно зростає, однак систем-

них досліджень ще не з’явилося. Проте становлять 
інтерес праці таких дослідників, як: О.В. Беца, 
О.І. Богатирьова, В.М. Кривцова, Т.В. Кушні-
рова, І.С. Яковець, Д.В. Ягунова, О.Б. Янчук та 
ін. Наявний доробок вітчизняної наукової школи 
розкриває цю проблематику лише фрагментарно.

Постановка завдання. Метою статтi є аналіз 
проблемних питань правового регулювання та 
правозастосування під час реалізації заходів сис-
теми наглядової пробації.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Система виконання покарань потребує об’єктивного 
перегляду як самих підходів до вирішення проблеми 
покарання за кримінальні злочини, так і механізмів 
забезпечення реалізації системою виконання пока-
рань функцій кримінальної відповідальності. Нате-
пер важливим завданням є формування суспільства 
зі сталою тенденцією до зменшення рівня злочин-
ності та зменшення проявів девіантної поведінки. 
У цьому процесі провідна роль відводиться заходам 
наглядової пробації.  

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про про-
бацію» «пробація – це система наглядових та 
соціально-виховних заходів, що застосовуються 
за рішенням суду та згідно із законом до засу-
джених, виконання певних видів кримінальних 
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покарань, не пов’язаних із позбавленням волі, та 
забезпечення суду інформацією, що характеризує 
обвинуваченого» [10]. Тобто можна побачити, 
що основний акцент у законодавчому тракту-
ванні пробації (за вітчизняним законодавством) 
робиться на нагляді та соціальному вихованні 
осіб злочинців. 

При цьому відповідно до ст. 10 Закону України 
«Про пробацію» одним із видів пробації є нагля-
дова пробація, тобто «здійснення наглядових та 
соціально-виховних заходів щодо засуджених 
до покарань у вигляді позбавлення права обі-
ймати певні посади або займатися певним видом 
діяльності; громадських робіт; виправних робіт, 
осіб, яким покарання у вигляді обмеження волі 
або позбавлення волі на певний строк замінено  
громадськими чи виправними роботами, осіб, 
звільнених від відбування покарання із випро-
буванням, звільнених від відбування покарання 
вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 
трьох років, а також направлення засуджених 
до обмеження волі для відбування покарання до 
виправних центрів» [10]. Таке трактування засвід-
чує, що інститут наглядової пробації передбачає 
специфічну діяльність держави через систему 
органів пробації, метою якої є аналіз стану пере-
виховання та виправлення особи злочинця у разі 
засудження його до окремих видів покарання, які 
передбачають можливість для більш ефективної 
ресоціалізації такої особи. 

Аналіз норм, викладених у ч. 1 ст. 10 Закону 
України «Про пробацію», дає змогу зробити 
одразу декілька важливих висновків стосовно 
регламентації національної системи пробації. 

По-перше, слід звернути увагу на перелік осіб, 
щодо яких застосовується наглядова пробація. 
Якщо проаналізувати положення ч. 1 ст. 10 зазна-
ченого Закону, то такими особами можна визна-
чити категорії:

– особи, засуджені до покарання у вигляді 
позбавлення права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю, громадських робіт, 
виправних робіт;

– особи, яким покарання у вигляді обмеження 
волі або позбавлення волі на певний строк замі-
нено громадськими чи виправними роботами;

– особи, звільнені від відбування покарання з 
випробуванням;

– вагітні жінки і жінки, які мають дітей віком до 
трьох років та звільнені від відбування покарання;

– особи, засуджені до обмеження волі, які 
направляються для відбування покарання до 
виправних центрів.

Щодо наведених категорій осіб, до яких може 
застосуватися наглядова пробація, питання не 
виникають, оскільки такі види кримінальних 
покарань цілком виправдовують необхідність 
та, головне, можливість застосування наглядо-
вої пробації. І громадські, і виправні роботи та 
позбавлення права обіймати певні посади чи 
займатися певним видом діяльності означають 
покладання обов’язку на осіб злочинців сум-
лінно виконувати приписи суду без додаткового 
контролю з боку органів державної влади. Однак 
наглядова пробація передбачає існування системи 
заходів нагляду, тобто не вибіркового контролю, 
а фактично повсякчасного або випадкового моні-
торингу поведінки осіб злочинців у час, який не 
погоджується з останніми. Система заходів нагля-
дової пробації та повноваження органів пробації і 
їхніх посадових осіб, окрім аналізованого Закону 
України «Про пробацію», міститься в Кримі-
нально-виконавчому кодексі України (табл. 1).

Фактично система кримінальної юстиції допо-
внюється новими інструментами роботи із засу-
дженими, що дасть змогу зосередити увагу на 
кожному конкретному злочинці, а також надає 
заходам пробації індивідуального характеру. Такі 
речі, як методика оцінки ризиків скоєння повтор-
них злочинів, система визначення потреб засу-
дженого, індивідуальний план ресоціалізації та 
соціальної адаптації, а також самі пробаційні про-
грами розроблятимуться в кожному конкретному 
випадку в такий спосіб, щоб максимально іден-
тифікувати та індивідуалізувати механізми і спо-
соби реалізації кримінального покарання.  

З приводу вищенаведеного слід наголосити, 
що суб’єктний склад осіб, до яких можливе засто-
совування наглядових та соціально-виховних 
заходів, невиправдано обмежений. Зокрема, закон 
не передбачає застосування наглядової пробації 
щодо осіб, умовно-достроково звільнених від від-
бування покарання. Проте законодавча можли-
вість застосування подібних заходів, безумовно, 
була б важливим засобом виправлення і ресоціа-
лізації засуджених. Таким чином, статтю 6 Закону 
України «Про пробацію» слід доповнити новими 
положеннями, додатково передбачивши, що 
завданнями пробації є реалізація пробаційних 
програм стосовно осіб, умовно-достроково звіль-
нених від відбування покарання у вигляді обме-
ження волі або позбавлення волі на певний строк, 
а також контроль за виконанням особами, умовно-
достроково звільненими від відбування покарання 
у вигляді обмеження волі або позбавлення волі 
на певний строк, обов’язків, покладених на них 
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судом. Аналогічні за змістом зміни мають бути 
також внесені до положень Закону, що визначають 
зміст термінів «пробаційна програма», «суб’єкти 
пробації», «наглядова пробація», перелік підстав 
для застосування пробації та суб’єктів пробації. 
Окрім того, безпосередньо в Кримінально-вико-
навчому кодексі України необхідно передбачити 
порядок здійснення нагляду за особами, умовно-
достроково звільненими від відбування пока-
рання. Зокрема, уповноважений орган з питань 
пробації має вести облік таких осіб, реалізовувати 
стосовно них пробаційні програми, проводити 
соціально-виховну роботу з цими особами, реалі-
зовувати інші заходи, спрямовані на закріплення 
результатів виправлення осіб, умовно-достроково 
звільнених від відбування покарання, та запо-
бігання скоєнню ними нових кримінальних пра-
вопорушень, а також організовувати першочер-
гові заходи з виявлення осіб, умовно-достроково 
звільнених від відбування покарання, місцезнахо-
дження яких невідоме.

По-друге, законодавець під наглядовою про-
бацією розуміє наглядові та соціально-виховні 
заходи щодо окремих категорій засуджених осіб, 
не конкретизуючи при цьому, які саме заходи, 
окрім одного – «направлення засуджених до обме-
ження волі для відбування покарання до виправ-
них центрів». [10]. Тобто стає незрозумілим, чи 
належить направлення до виховних центрів захо-
дом пробації, чи це окремий новий вид криміналь-
ного покарання у формі пом’якшеного покарання, 
яким замінюється обмеження волі. Законодавець у 

ч. 2-3 ст. 10 Закону України «Про пробацію» зазна-
чає, що Порядок здійснення нагляду та прове-
дення соціально-виховної роботи із засудженими 
затверджується центральним органом виконавчої 
влади, що формує державну політику у сфері про-
бації. Орган пробації під час наглядової пробації 
реалізовує пробаційні програми стосовно осіб, 
звільнених від відбування покарання із випробу-
ванням [10]. На нашу думку, цілком логічно було 
б визначити направлення засуджених до обме-
ження волі для відбування покарань до виправних 
центрів як способу реалізації кримінальної відпо-
відальності у вигляді обмеження волі, не акценту-
ючи увагу та не виділяючи цей захід окремо. Річ 
у тім, що суть самого виду наглядової пробації 
передбачає здійснення системи наглядових захо-
дів, тобто заходів за місцем проживання засудже-
них з метою визначення стану виконання ними 
обов’язків, покладених судом. 

Якщо йдеться про направлення засуджених 
осіб до виправних центрів, то стає незрозумілим, 
чим цей вид наглядової пробації відрізняється від 
пенітенціарної пробації. Цей недолік не є систем-
ним, однак, на нашу думку, потребує усунення, 
оскільки створюватиме певну неузгодженість в 
організації самого процесу наглядової пробації та 
реалізації органом пробації своїх функцій. 

У цьому контексті слушною є позиція 
Д.В. Ягунова, який зазначає, що «важливою у 
процесі створення національної моделі пробації 
залишилася відповідь на запитання: чи є проба-
ція покаранням, яке можна було б поставити в 

Таблиця 1
Порядок реалізації заходів наглядової пробації

Статус особи, до якої застосо- 
вується наглядова пробація Застосовувані заходи Строки застосування

засуджений до покарання у вигляді 
заборони права обіймати певні 
посади або займатися певним видом 
діяльності

здійснення нагляду та проведення 
соціально-виховної роботи

2–5 років (у разі основного пока-
рання), 1–3 роки (у разі додаткового 
покарання)

засуджений до громадських робіт 60–240 годин і відбуваються не 
більш як чотири години на день, а 
для неповнолітніх – дві години на 
день, але не менше двадцяти п’яти 
годин на місяць

засуджений до виправних робіт 6 місяців – 2 роки
звільнена від відбування покарання 
вагітна жінка або жінка, яка має 
дітей віком до трьох років

у межах строку згідно із законом

звільнений від відбування пока-
рання з випробуванням

здійснення нагляду, проведення 
соціально-виховної роботи, реаліза-
ція пробаційних програм

від 1 до 3 років; у межах строку 
згідно із законом

засуджений до обмеження волі направлення для відбування пока-
рання до виправних центрів

протягом 15 днів після проведення 
бесіди із засудженим
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один ряд, наприклад, із громадськими роботами? 
Або, навпаки, чи можна сказати, що пробація – це 
лише інша назва традиційного покарання з випро-
буванням? Пробація – це метод роботи зі злочин-
цями, механізм, який поєднує елементи як деві-
антні, так і соціальні» [12, с. 150]. Ми вважаємо, 
що наглядова пробація – це специфічний спосіб 
державного впливу на процес покарання злочин-
ців. Сама пробація не є заходом впливу, а спосо-
бом визначення необхідності продовження міри 
кримінального примусу, а також способом визна-
чення ефективності заходу кримінальної відпові-
дальності. Сам по собі елемент підготовки звіту за 
результатами здійснення системи заходів пробації 
засвідчує на посиленому нагляді з боку держави 
за процесами ресоціалізації особи злочинця. 

По-третє, передбачається, що на виконання 
ст. 10 Закону України «Про пробацію» законодавець 
зобов’язує центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну політику в сфері пробації, яким 
фактично є Міністерство юстиції України в особі 
спеціального департаменту, розробити й прийняти 
Порядок здійснення нагляду та проведення соціально-
виховної роботи із засудженими. Натомість Кабінет 
Міністрів України має розробити й прийняти Порядок 
розроблення та реалізації пробаційних програм. Такий 
порядок затверджено Постановою Кабінету Міністрів 
України від 18 січня 2017 № 24 «Про затвердження 
Порядку розроблення та реалізації пробаційних про-
грам», відповідно до якої проекти пробаційних про-
грам розробляються Міністерством юстиції України 
та мають містити завдання, функції, ознаки цільової 
групи, на яку спрямована така програма, інформацію 
про навички та знання яких може набути суб’єкт про-
бації за результатами проходження зазначеної про-
грами, ресурси, необхідні для її реалізації, зміст заходів, 
а також порядок проходження пробаційної програми 
і оцінки результатів проходження [6]. Отже, проба-
ційна програма фактично є програмою ресоціалізації 
особи злочинця, щоправда, незрозумілим залишається 
характер такої програми: індивідуальний, колектив-
ний, загальний. Вбачається за доцільне запроваджу-
вати не колективні чи індивідуальні, а саме групові 
програми пробації залежно від віку, статі, соціального 
статусу особи злочинця, характеру скоєного ним зло-
чину, характеру його поведінки під час кримінального 
провадження тощо. У такий спосіб ефективність про-
баційних програм буде найвищою та акцентованою на 
конкретних психотипах злочинців. 

Важливим слід назвати і обов’язок Міністерства 
юстиції України надсилати проекти пробаційних 
програм для вивчення, надання зауважень і пропо-
зицій до Міністерства соціальної політики України, 

Міністерства охорони здоров’я України, Міністер-
ства освіти і науки України, Міністерства внутріш-
ніх справ України, Міністерства молоді та спорту 
України, Національної поліції України, Академії 
Державної пенітенціарної служби, Національної 
академії педагогічних наук України, Національної 
академії медичних наук України [6]. Це істотно 
підвищить ефективність та утилітарність заходів, 
визначених у таких програмах, оскільки залучення 
до їх розроблення значної кількості вузькоспеціа-
лізованих фахівців дасть змогу всебічно вивчити 
механізми та інструменти ресоціалізації, які місти-
тимуться в таких програмах.  

Проте слід звернути увагу на окремі проблеми 
практичної реалізації низки нормативно-право-
вих актів у системі пробації, а саме  

– наказу Міністерства юстиції України «Про 
затвердження порядку складання досудової допо-
віді» від 27.01.2017 № 200/5 [7]; 

– наказу Міністерства юстиції України, 
Міністерства освіти і науки України, Міністерства 
молоді та спорту України, Міністерства охорони 
здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ 
України «Про затвердження Порядку взаємодії 
установ виконання покарань та суб’єктів соціаль-
ного патронажу під час підготовки до звільнення 
осіб, які відбувають покарання у вигляді обме-
ження волі або позбавлення волі на певний строк» 
від 28.03.2012 № 478/5/180/375/212/258 [9];

– наказу Міністерства юстиції України «Про 
затвердження Типового положення про уповно-
важений орган з питань пробації та Типового 
положення про сектор ювенальної пробації» від 
18.08.2017 № 2649/5 [8].

Впровадження зазначених вище нормативно-пра-
вових актів покликано оптимізувати систему вико-
нання покарань та, власне, реалізувати державну 
політику в сфері запровадження інституту пробації 
в кримінальну юстицію. Натомість прийняття відпо-
відного Закону України, а також нормативно-право-
вих актів на його реалізацію є лише одним із кро-
ків на шляху до поширення заходів пробації. Тому 
нині існує достатня кількість  недоліків, які, на нашу 
думку, необхідно усунути для ефективного розвитку 
системи, зокрема, наглядової пробації. 

По-перше, йдеться про підпорядкування органу 
пробації Державній кримінально-виконавчій службі 
України. Не зважаючи на те, що ця служба перебу-
ває у системі органів кримінальної юстиції, однак, 
саме на зміну усталених та неефективних підходів 
у її роботі і спрямована служба пробації як така. 
Відповідно до наказу Міністерства юстиції України 
від 18.08.2017 № 2649/5 «уповноважений орган з 
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питань пробації є органом виконання покарань, який 
забезпечує реалізацію державної політики у сфері 
виконання певних видів кримінальних покарань, не 
пов’язаних із позбавленням волі, та пробації. Орган 
пробації безпосередньо підпорядковується міжрегі-
ональному управлінню з питань виконання кримі-
нальних покарань та пробації Міністерства юстиції 
України та є відокремленим підрозділом без права 
юридичної особи» [8]. Проаналізувавши положення 
закону та підзаконних актів, а також структуру Дер-
жавної кримінально-виконавчої служби України 
(далі – ДКВС України), можна побачити, що Депар-
тамент пробації підпорядковується ДКВС України, 
але існування окремого наказу Міністерства юстиції 
України замість положення про департамент наділяє 
Департамент пробації окремим статусом.

Такий статус, з одного боку, справді поклика-
ний розширити можливості суб’єктам пробації 
для реалізації пробаційних програм та інших захо-
дів пробації. Однак з іншого, може ускладнити 
діяльність ДКВС України, спрямовану на вико-
нання основної функції – виконання покарання. 
Розширення повноважень саме Департаменту 
пробації відповідає загальній державній політиці 
в сфері кримінальних покарань у напрямі зміни 
наявної системи та заміни її системою, заснова-
ною на демократичних засадах. 

По-друге, важливим елементом системи нагля-
дової пробації є розроблення та практичне впрова-
дження пробаційних програм. Однак натепер ефек-
тивність такого механізму вкрай низька. Відсутність 
статистичної інформації стосовно кількості наявних 
та розроблюваних програм пробації, а також мето-
дичних рекомендацій щодо їх розроблення ставить 
за необхідне вирішити питання оптимізації науково-
методологічного забезпечення Департаменту про-
бації Міністерства юстиції України. Наприклад, 
щодо досудових доповідей, то протягом 2017 року, 
за даними Департаменту пробації, їх було складено 
понад 18 тисяч, причому майже у 90% випадків 
позиція суб’єкта пробації збігалася із думкою суддів 
щодо застосування альтернативних видів покарань. 
Стосовно пробаційних програм таких даних наразі 
немає, з одного боку, й через те, що тривалість про-
баційних програм у часі є значною, а оцінити їх 
ефективність можна лише після їх завершення. 

Так, очевидною є необхідність інтенсифікації 
процесу розроблення пробаційних програм і нала-
годження механізму залучення фахівців з інших 
міністерств і відомств. Важливим, на нашу думку, 
є створення певних узагальнених методичних 
рекомендацій щодо реалізації пробаційних про-
грам, а також інструкцій для персоналу пробації. 

Окрему увагу щодо питання ефективності і 
дієвості інструментів наглядової пробації слід 
звернути на положення Закону України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо забезпечення виконання кримінальних 
покарань та реалізації прав засуджених», яким 
закріплюються конкретні наглядові функції за 
службовими особами органів пробації в про-
цесі реалізації покарань. Так, наприклад, вказа-
ний Закон прямо передбачає доповнення Кримі-
нально-виконавчого кодексу України окремою 
статтею – повноваження уповноваженого органу 
з питань пробації [5]. 

Отже, нині існує потреба прискорення про-
цедури погодження основних ключових аспектів 
реалізації державної політики в сфері пробації і, 
зокрема, наглядової пробації, а також оптимізації 
системи нормативно-правових актів, враховуючи 
потребу практичного застосування програм про-
бації та створення модельних центрів пробації. 

Висновки. Підсумовуючи, слід зауважити, що 
національна модель пробації і, зокрема, наглядо-
вої пробації, лише починає формуватися та роз-
виватися, що, з одного боку, не дає  змогу повною 
мірою стверджувати про її ефективність чи неефек-
тивність, з іншого, розкриває основні проблемні 
аспекти реалізації, які потребують усунення. 

Загалом, наглядова пробація визначається як 
система заходів соціально-психологічного впливу 
за певними категоріями осіб злочинців залежно 
від виду покарання, статі та віку. Наглядова про-
бація застосовується в обов’язковому порядку 
до певної категорії осіб, але нами пропонується 
запровадити також обов’язкову наглядову про-
бацію стосовно осіб, умовно-достроково звільне-
них від відбування покарання.

Сутність заходів наглядової пробації зводиться 
до того, що, по-перше, персонал органу пробації 
набуває певного статусу учасника кримінально-
процесуальних відносин; по-друге, підвищу-
ється ступінь індивідуалізації наглядових захо-
дів з боку держави. Розроблення індивідуальних 
програм ресоціалізації, програм пробації та сам 
індивідуальний підхід персоналу органу проба-
ції до процесу нагляду за конкретними особами, 
засудженими до кримінальної відповідальності, 
покликаний підвищити ефективність соціально-
психологічного впливу на таких осіб. Мета цього 
впливу уособлюється у можливості прискореної 
адаптації особи злочинця, підвищення утилітар-
ності виховної та превентивної функцій кримі-
нального покарання, долучення громадянського 
суспільства до процесу наглядової пробації.
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НАдЗОРНАЯ ПРОБАцИЯ: ПРОБлЕМНЫЕ ВОПРОСЫ  
ПРАВОВОгО РЕгУлИРОВАНИЯ И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

Статья посвящена определению сущности, содержания и основных аспектов института надзор-
ной пробации в системе уголовной юстиции. Раскрыты особенности ее нормативно-правового обе-
спечения, охарактеризованы основные принципы практической реализации соответствующих меро-
приятий. Детерминированы идентифицирующие признаки национальной модели надзорной пробации. 
Определены основные проблемные аспекты в механизмах реализации положений нормативно-право-
вых актов по проблеме исследования. Предложены пути решения обозначенных проблемных аспектов.

Ключевые слова: надзорная пробация, уголовная юстиция, меры социально-психологического воз-
действия, осужденный, наказание.

ThE SupErVISOry prOBaTION: prOBlEmaTICal ISSuES  
Of lEgal rEgulaTION aNd ENfOrCEmENT

The article is devoted to the definition of essence, content and main aspects of the institution of super-
visory probation in the system of criminal justice. The peculiarities of its normative and legal support are 
revealed, the main principles of practical realization of the corresponding measures are described. Identifying 
features of the national model of supervisory probation are determined. The main problematic aspects in the 
mechanisms for implementing the provisions of normative legal acts on the research problem are determined.  
The ways of solving the indicated problem aspects are suggested.

Key words: supervisory probation, criminal justice, measures of socio-psychological influence, convict, 
punishment.
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ПРЕВЕНТИВНЕ ПлАНУВАННЯ ЗАхОдІВ ЩОдО КОМПЕНСАцІЇ 
МОжлИВИх СУСПІльНО НЕБЕЗПЕЧНИх НАСлІдКІВ 
ТЕРОРИСТИЧНИх АКТІВ 

У статті розглянуто сутність та зміст превентивного планування заходів щодо ком-
пенсації можливих суспільно небезпечних наслідків терористичних актів. Проаналізовано 
поняття терористичного ризику, його складників та методології оцінювання. Наведено кла-
сифікацію превентивних заходів щодо мінімізації наслідків терористичних актів. Охарак-
теризовано міжнародний досвід страхування ризиків тероризму. Сформульовано пропозиції 
щодо удосконалення чинного законодавства із зазначених питань. 

Ключові слова: об’єкт можливих терористичних посягань, превентивне планування, 
тероризм, терористичний ризик, управління ризиками.

Постановка проблеми. Характерною ознакою 
нашого часу є поширення тероризму у світовому 
масштабі в умовах тотальної глобалізації й інфор-
матизації. Обраний Україною курс на перетво-
рення на розвинену європейську державу висуває 
вимоги до удосконалення загальнодержавної сис-
теми боротьби з тероризмом та її синхронізації із 
європейськими підходами до запобігання теро-
ристичній діяльності.

Вивчення досвіду країн Європейського Союзу 
засвідчило, що в основі програм захисту об’єктів 
критичної інфраструктури зарубіжних країн 
від широкого спектра природних та техноген-
них загроз, зокрема терористичного характеру, 
лежить застосування різноманітних методологій 
оцінки та управління ризиками. Ризик-орієнтова-
ний підхід у протидії тероризму створює умови 
для застосування методів ризик-менеджменту для 
планування реагування на терористичні ризики, 
проте він не знайшов свого відображення в чин-
ному українському антитерористичному законо-
давстві та потребує наукового дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню проблемних аспектів теоретичних 
та методологічних засад боротьби з тероризмом 
і захисту об’єктів від терористичних посягань 
присвячена значна кількість праць вітчизняних та 
зарубіжних учених. 

Серед українських авторів у формування 
концептуальних засад протидії цьому сус-
пільно небезпечному явищу вагомий внесок 
зробили І.М. Рижов, В.Ф. Антипенко, В.А. Ліп-

кан, В.В. Крутов, С.М. Мохончук, М.В. Семи-
кін, В.А. Настюк, В.О. Глушков, В.П. Богданов, 
М.М. Кучерук, О.О. Ященко, М.М. Житник та 
В.В. Настека та багато інших. 

У контексті застосування ризик-орієнтованого 
підходу заслуговують на увагу публікації таких 
іноземних дослідників, як Г.Г. Вілліс, А.Р. Моррал, 
Т.К. Келли, Дж.Дж. Медбай, Б.Ч. Езел, С.П. Бен-
нет, Д.В. Вінтерфілд, Дж. Соколовски, А.Дж. Кол-
линс, Г. Гианнопоулс, Р. Філіппіні, М. Шиммер, 
К. Роббертс, Дж. Хорган, Г.Г. Браун, Л.А. Кокс та 
інших.

Проблеми компенсації та страхування ризи-
ків тероризму певною мірою висвітлено у працях 
Д.П. Расшивалова, М.М. Бунчука, М.О. Альохіна, 
І.О. Марфіна та інших. 

Враховуючи те, що завчасне планування пре-
вентивних заходів для зниження терористичних 
ризиків є інструментом попередження та запо-
бігання реалізації терористами злочинних намі-
рів, необхідність наукового обґрунтування змісту 
компенсаційних заходів для мінімізації можливих 
суспільно небезпечних наслідків терористичних 
актів зумовлює актуальність дослідження.

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
розгляд сутності та змісту превентивних заходів 
щодо компенсації можливих суспільно небезпеч-
них наслідків терористичних актів для подаль-
шого вдосконалення концептуальних підходів до 
протидії терористичній діяльності.

Виклад основного матеріалу. У контексті про-
тидії тероризму заслуговує на увагу визначення 
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терористичного ризику та методологія його оці-
нювання, запропонована Центром політики управ-
ління терористичними ризиками (CTRMP) кор-
порації RAND (США) [1]. Терористичний ризик 
розглядається як сукупність трьох компонент: 
1) загроза цілі (threat); 2) уразливість цілі до загрози 
(vulnerability); 3) наслідки можливої успішної реа-
лізації терористичної загрози (consequences). На 
думку автора, під терористичним ризиком пропо-
нується розуміти багатокритеріальну (векторну) 
величину, яка характеризує ймовірність настання 
певних видів суспільно небезпечних наслідків 
(людські втрати, матеріальні збитки, екологічні, 
культурні та суспільно-політичні наслідки) у разі 
реалізації терористичної загрози [2, с. 94].

Управління ризиками – це процеси, пов’язані з 
ідентифікацією, аналізом ризиків та прийняттям 
рішень, які включають максимізацію позитивних 
і мінімізацію негативних наслідків настання ризи-
кових подій [3]. 

За висновком І.М. Кривцун як у зарубіжній, так 
і у вітчизняній літературі з теорії управління ризи-
ками прослідковуються розбіжності та невнор-
мованість термінології, наслідком яких є відсут-
ність чіткого визначення заходів, що вживаються 
з метою управління ризиками [4, с. 15]. Характе-
ризуючи заходи такого типу, вітчизняні фахівці 
використовують, зокрема, такі словосполучення: 
методи та способи оптимізації (зниження) ризику, 
інваріантні способи розв’язання проблеми ризику, 
методи обмеження ризику, заходи боротьби з ризи-
ком, заходи компенсації та локалізації негативних 
наслідків (результатів) від підприємницьких дій, 
шляхи активного та пасивного захисту від ризику, 
методи та шляхи мінімізації ризику, заходи щодо 
зниження рівня ризику, заходи захисту від ризиків, 
способи компенсації наслідків ризику. 

Заходи управління ризиками також поділя-
ються на протипричинні (превентивні, поперед-
жувальні) та компенсаційні (наслідкоорієнтовані) 
[4, с. 38]. Протипричинні заходи мають на меті 
вплинути на конкретні причини ризику таким 
чином, щоб перешкодити виникненню ризикової 
події або зробити її менш імовірною чи мінімізу-
вати величину можливих збитків. Наслідкоорієн-
товані заходи передбачають усунення негативних 
наслідків ризикових подій, тобто враховується 
грошовий аспект їх компенсації.

З урахуванням положень ризик-менеджменту 
трикомпонентна структура терористичного ризику 
дає змогу встановлювати чіткі зв’язки між оцін-
кою ризиків (risk assessment), подальшим управ-
лінням ризиками (risk management) та зниженням 

ризиків (risk reduction). Управляти терористичним 
ризиком можна шляхом впливу на його компо-
ненти: загрозу, уразливість об’єкта терористич-
них посягань до цієї загрози та можливі суспільно 
небезпечні наслідки. На думку автора, функцію 
управління першою компонентою ризику, загро-
зою доцільно покласти на правоохоронні органи, 
другою та третьою компонентами – на керівни-
цтво об’єктів можливих терористичних посягань. 

Процес управління ризиками поділяється на: 
1) етап підготовки (планування) заходів з управ-
ління ризиками; 2) етап реалізації запланованих 
і позапланових заходів з управління ризиками 
[5, с. 60–61]. Перший етап тісно пов’язаний із 
терміном «превентивне планування». Аналогічно 
тому як планування є одним із складових елемен-
тів класичного процесу управління та, зокрема, 
управлінського циклу, превентивне планування 
виконує функцію структурної компоненти (етапу) 
процесу управління ризиками (risk management). 

Як приклад, у Концепції антитерористичної 
програми збройних сил США існує дві фази – 
проактивна та реактивна (кризис-менеджмент), 
в яких використовуються терміни «превентивне 
планування» та «кризис-менеджмент плану-
вання» відповідно [6]. Для здійснення превентив-
ного планування створюється організація (група) 
з превентивного планування, до якої включаються 
представники різних відомств за напрямами роз-
відки, контррозвідки, інших видів правоохоронної 
та оперативної діяльності. Превентивне плану-
вання включає: навчання з підвищення антите-
рористичної обізнаності, тренування, захист пер-
соналу, функціональну (операційну) безпеку та 
фізичну безпеку.

Превентивне планування застосовується також 
у системі управління кризисними комунікаціями. 
Як відзначає К. Барежев, планування кризових 
комунікацій має орієнтуватися на певну фазу 
кризи: зародження, загострення, хронічну фазу, 
спад. Оскільки кризи поділяються на такі, що 
потребують реактивних заходів, і ті, що вимага-
ють проактивних заходів, відповідно, виділяють 
два типи планів: превентивне планування і плану-
вання по ситуації [7].

Таким чином, превентивне планування спрямо-
ване на зниження ризиків настання певних подій 
і пов’язане із розробленням запобіжних заходів 
зі зменшення як ймовірності їх виникнення, так і 
мінімізації можливих негативних наслідків у разі 
їх реалізації.

Антитерористичне планування відрізняється 
від стандартного планування на випадок надзви-
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чайних ситуацій, оскільки воно спрямоване на 
запобігання конкретних загроз, направлених на 
найширше знищення населення та завдання йому 
страху. Саме цей прогнозований результат зумов-
лює, що вимоги щодо планування та реагування 
значно відрізняються від тих, які пов’язані з іншими 
природними та техногенними катастрофами [8].  
З урахуванням трикомпонентної структури теро-
ристичного ризику надалі у цій статті йтиметься 
про превентивне планування заходів зі зниження 
ймовірності третьої компоненти – можливих сус-
пільно небезпечних наслідків у разі реалізації теро-
ристичної загрози, які складаються з людських 
втрат, матеріальних збитків, екологічних, культур-
них та суспільно-політичних наслідків. 

На думку автора, такі превентивні заходи 
доцільно розділити на дві групи: 1) заходи з усу-
нення та мінімізації можливих наслідків терорис-
тичного акту; 2) заходи з компенсації можливих 
наслідків терористичного акту. 

Превентивні заходи з усунення та мінімізації 
можливих наслідків терористичної діяльності 
можна згрупувати за такими напрямами:

1) соціальна реабілітація постраждалих від 
терористичних актів, що включає заходи із пси-
хологічної, медичної та професійної реабілітації, 
працевлаштування, подання правової допомоги, 
створення належних побутових умов, надання 
житла, організації харчування, забезпечення одя-
гом і медикаментами; 

2) нейтралізація наслідків завдання можливої 
екологічної шкоди та відновлення забруднених 
територій;

3) інформаційні заходи з відновлення суспіль-
ної довіри до діяльності правоохоронних органів 
та спеціальних служб щодо розслідування теро-
ристичного інциденту, звільнення заручників та 
притягнення терористів до кримінальної відпові-
дальності. 

Один із напрямів компенсації можливих 
наслідків терористичного акту полягає у ство-
ренні умов для відшкодування в установленому 
законом порядку шкоди, заподіяної терористич-
ними актами, яке здійснюється відповідно до  
ст. 19 Закону України «Про боротьбу з тероризмом». 
Ця стаття не визначає механізм визначення розміру 
відшкодування, проте він встановлений Кодексом 
цивільного захисту України. Порядок проведення 
соціальної реабілітації осіб, які постраждали від 
терористичного акту, регламентований постано-
вою КМ України від 28 липня 2004 р. № 982.

До превентивних заходів з компенсації можли-
вих наслідків терористичного акту слід віднести 

також страхування. Як відзначає М.М. Бунчук, 
складність страхування ризику тероризму поля-
гає в тому, що цей ризик докорінно відрізняється 
від традиційних ризиків, які страховики зазвичай 
називають стандартними [9, с. 25–26]. Справа в 
тому, що з метою прийнятності для страхування 
ризик повинен мати певні характеристики, осно-
вними з яких є такі: 1) ризик має бути кількісно 
вимірюваним; 2) збитки від терористичних атак, 
як правило, є територіально концентрованими; 
3) збитки від тероризму геть позбавлені ознак 
випадковості, вони ретельно заплановані та часто 
координовані; 4) під час страхування від тероризму 
постає проблема так званої кумуляції ризиків. 

Страховики мусять мати можливість визначати 
можливу або ймовірну кількість (частоту) подій, 
що призведуть до позовів про відшкодування 
збитків з боку страхувальників та максимальний 
розмір (руйнівність) цих збитків. Співвідношення 
цих двох показників покладено в основу акту-
арного розрахунку, який має результатом визна-
чення страхової премії, адекватної ризику. 

На думку автора, статистичні методи для роз-
рахунку терористичних ризиків є не зовсім при-
датними, оскільки для них необхідний великий 
обсяг статистичної інформації, яку не завжди 
можна отримати в контексті скоєння терорис-
тичних актів стосовно конкретного об’єкта. Для 
розрахунку терористичних ризиків більш при-
датними вважаються евристичні методи, до яких 
належить метод експертного оцінювання, що 
заснований на використанні суб’єктивних ймо-
вірностей, отриманих під час експертного оці-
нювання, та дає змогу провести якісно-кількісне 
ранжування ризиків [10, с. 140]. Для оброблення 
суджень експертів під час розрахунку терорис-
тичного ризику доцільно використовувати метод 
аналітичних мереж та його спрощений варіант – 
метод аналізу ієрархій, який докладно описаний у 
працях американського математика Томаса Сааті 
на початку 70-х років ХХ століття [11; 12] та адап-
тований для оцінювання терористичних ризиків 
у статті [2]. Застосування цих методів дає змогу 
здійснити категорування об’єктів можливих теро-
ристичних посягань всупереч усталеній практиці 
не за рівнем терористичної уразливості, а за рів-
нем терористичного ризику, що враховує ймо-
вірність терористичної загрози стосовно цього 
об’єкта, уразливість об’єкта до неї та можливі 
суспільно небезпечні наслідки. 

Як відзначає Д.П. Расшивалов, руйнівність 
терористичних атак, зазначена складність кіль-
кісної оцінки ймовірності настання подій уне-
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можливлюють визначення адекватної ціни убез-
печення, що робить страхування цих ризиків 
комерційно непривабливим для страховиків, від-
дзеркалюється на скороченні ємності страхового 
ринку та зумовлює актуальність питання дер-
жавного інституційного забезпечення підтримки 
страхового ринку у фінансуванні ризику теро-
ризму [13, с. 132]. 

У світовій практиці застосовуються кілька 
моделей співіснування механізмів компенсації 
комерційними страховиками й об’єднаннями за 
участю держави. Можна довго розбирати пере-
ваги і недоліки кожної моделі, але загальний меха-
нізм буде таким. На певному етапі до компенсації 
витрат на врегулювання підключається державна 
підтримка. В основному вона є додатковою гаран-
тією компенсації, в деяких країнах – навпаки, 
комерційні страховики за державної та законодав-
чої підтримки і додаткового фінансування компен-
сують лише частину збитку, а держава бере участь 
у врегулюванні наслідків усіх інцидентів [14]. 

У розвитку міжнародної інституціалізації 
антитерористичної страхової діяльності коорди-
нуючу роль відіграє Організація Економічного 
Співробітництва та Розвитку (ОЕСD), яка реко-
мендувала тлумачити тероризм для задіяння стра-
хових компенсаційних механізмів та визначила 
економічні критерії для такої компенсації як за 
допомогою приватного страхування, так й інших 
компенсаційних механізмів [15].

У 2002 році у США був прийнятий закон 
про страхування ризиків тероризму (Terrorism 
Risk Insurance Act (TRIA), яким запроваджено 
спеціальний порядок страхування цих ризиків. 
Зокрема, закон зобов’язав усі страхові компанії 
країни надавати антитерористичне покриття та 
запровадив механізм державної участі у відшко-
дуванні збитків страховиків [13, с. 132]. Фак-
тично з метою надолужити страхову ємність 
держава виступила солідарним перестраховиком 
для ліцензованих національних страховиків й має 
відшкодовувати збитки страховиків по цих ризи-
ках, що перевищують певний розмір збитку, який 
сплачує страховик. TRIA заснував Федеральну 
програму страхування тероризму для управління 
системою загальнодоступної державної/при-
ватної компенсації застрахованих втрат від актів 
тероризму з метою захисту споживачів та ство-
рення перехідного періоду для приватних страхо-
вих ринків з метою стабілізації. 

Програма страхування терористичних ризи-
ків з моменту її прийняття у 2002 році перегля-
далася та подовжувалася тричі. Остання її про-
лонгація – the Terrorism Risk Insurance Program 
Reauthorization Act of 2015 (TRIPRA) – гарантує її 
тривалість до 31 грудня 2020 року. 

Низка країн (Австралія, Австрія, Бельгія, 
Франція, Німеччина, Нідерланди, Іспанія, Швей-
царія та Великобританія) також створили власні 
програми страхування від ризику тероризму, які 
успішно працюють протягом багатьох років. 
З метою об’єднання можливостей страхових компа-
ній зі страхування і перестрахування ризиків теро-
ристичних актів у багатьох країнах були створені 
антитерористичні страхові пули (Російський анти-
терористичний страховий пул, Антитерористич-
ний страховий пул України, Australian Reinsurance 
Pool Corporation, The Austrian Terropool та ін.). 

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про стра-
хування» страхування може бути добровільним 
або обов’язковим. Забороняється здійснення 
обов’язкових видів страхування, що не передба-
чені цим Законом. Таким чином, у разі прийняття 
на державному рівні рішення щодо здійснення 
категорування об’єктів можливих терористич-
них посягань за рівнем терористичного ризику 
вбачається доцільним доповнити перелік видів 
обов’язкового страхування, передбачених 
ст. 7 Закону України «Про страхування», особис-
тим страхуванням персоналу та державного майна 
від ризиків тероризму для об’єктів можливих теро-
ристичних посягань 1-ї категорії (за рівнем теро-
ристичного ризику) державної форми власності. 

Висновки. Отже, планування превентив-
них заходів щодо компенсації можливих наслід-
ків терористичного акту є складником процесу 
управління терористичними ризиками і спрямо-
ване на зниження ймовірності третьої компоненти 
терористичного ризику – можливих суспільно 
небезпечних наслідків у разі реалізації терорис-
тичної загрози, які складаються з людських втрат, 
матеріальних збитків, екологічних, культурних 
та суспільно-політичних наслідків. До превен-
тивних заходів з компенсації можливих наслідків 
терористичного акту слід віднести: 1) створення 
умов для відшкодування в установленому зако-
ном порядку шкоди, заподіяної терористичними 
актами; 2) страхування нерухомого та рухомого 
майна від пошкодження чи знищення внаслідок 
можливого скоєння терористичного акту.
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ПРЕВЕНТИВНОЕ ПлАНИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИй ПО КОМПЕНСАцИИ ВОЗМОжНЫх 
ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫх ПОСлЕдСТВИй ТЕРРОРИСТИЧЕСКИх АКТОВ

В статье рассмотрены сущность и содержание превентивного планирования мероприятий по 
компенсации возможных общественно опасных последствий террористических актов. Проанализиро-
вано понятие террористического риска, его составляющих и методологии оценки. Приведена класси-
фикация превентивных мер по минимизации последствий террористических актов. Охарактеризован 
международный опыт страхования рисков терроризма. Сформулированы предложения по совершен-
ствованию действующего законодательства по указанным вопросам.

Ключевые слова: объект возможных террористических посягательств, превентивное планирова-
ние, терроризм, террористический риск, управление рисками.

prEVENTIVE plaNNINg Of mEaSurES fOr COmpENSaTION Of pOSSIBlE SOCIally 
daNgErOuS CONSEQuENCES Of TErrOrIST aCTS

The essence and content of preventive planning of measures for compensation of possible socially danger-
ous consequences of terrorist acts are considered in the article. The concept of terrorist risk, its components 
and evaluation methodology are analyzed. The classification of preventive measures for minimizing the conse-
quences of terrorist acts is given. The international experience of insurance of terrorism risks is characterized. 
Suggestions are made to improve the current legislation on these issues.

Key words: object of possible terrorist attacks, preventive planning, terrorism, terrorist risk, risk management. 
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ФОРМИ ВИКОРИСТАННЯ СПЕцІАльНИх ЗНАНь  
У ПРОцЕСІ ЗБИРАННЯ дОКАЗІВ ПО ПОдАТКОВИх ЗлОЧИНАх

У статті розглядаються процесуальні та не процесуальні форми використання спеціаль-
них знань, основні напрями використання спеціальних знань під час розслідування податкових 
злочинів, зокрема, безпосереднє провадження слідчими слідчих (розшукових) дій; залучення 
спеціаліста; проведення експертиз. Автори зазначають, що під час розслідування податко-
вих злочинів важлива роль відводиться консультаціям довідкового характеру. Аналізують 
також найпоширеніші види експертних досліджень.

Ключові слова: спеціальні знання, експерт, форми використання спеціальних знань, про-
цесуальні та не процесуальні форми, консультації.

Кримінальний процес Та КриміналісТиКа;  
судова еКсперТиза;  
операТивно-розшуКова діяльнісТь

Постановка проблеми. Сучасні економіко-
глобалізаційні та євроінтеграційні процеси, 
гуманізація та інтелектуалізація соціальних від-
носин, світова інформатизація суспільства і 
комп’ютеризація майже всіх сфер суспільного 
життя вимагають від правоохоронних органів від-
повідної організації власної діяльності, яка буде 
відповідати сучасним умовам [1, с. 255].

Під час розслідування ухилення від сплати подат-
ків і зборів використання спеціальних знань відіграє 
ключову роль для забезпечення швидкого, повного 
та неупередженого розслідування. Ефективне роз-
слідування податкових злочинів неможливе без 
участі спеціалістів. Необхідність використання 
спеціальних знань по податкових злочинах зумов-
лена, насамперед, специфікою предмета злочинного 
посягання і способами скоєння цих злочинів. Така 
необхідність викликана також тим, що під час роз-
слідування виникає ціла низка спеціальних завдань, 
у вирішенні яких слідчому може надати допомогу 
особа, яка володіє певними знаннями і навичками.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченню проблеми використання спеціальних 
знань у криміналістиці присвятили свої праці 
такі вчені, як Р.С. Бєлкін, С.Ф. Бичков, А.І. Він-
берг, Г.І. Грамович, В.Г. Гончаренко, О.О. Ейсман, 
Г.Г. Зуйков, А.В. Іщенко, Н.С. Карпов, В.Я. Колдін, 
Н.І. Клименко, М.В. Костицький, В.С. Кузьмічов, 
В.К. Лисиченко, В.Г. Лукашевич, Г.М. Надгорний, 
М.В. Салтевський, М.Я. Сегай, В. Ю. Шепітько 
Л.Г Шапіро тощо. Безпосередньо досліджували 
особливості розслідування злочинного ухи-
лення від оподаткування і криміналісти-науковці, 
зокрема І.І. Кучеров, І.В. Пальцева, Н.Г Ципарков, 
Н.В. Матушкіна.

Суттєвий внесок у вивчення проблематики 
використання спеціальних знань під час розслі-
дування економічних злочинів зроблено україн-
ським вченим Н.І. Клименко.

Метою статті є визначення основних форм 
використання та застосування спеціальних знань 
по податкових злочинах.
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
Вивчення матеріалів кримінального провадження 
про злочини у сфері економічної діяльності пока-
зало, що для участі в процесуальних та не проце-
суальних діях уже залучаються фахівці із числа: 
співробітників судово-експертних підрозділів усіх 
рівнів та різної відомчої приналежності; компе-
тентних працівників контролюючих органів; пред-
ставників інших практичних, а також наукових та 
педагогічних колективів, які володіють глибокими 
знаннями у своїх галузях діяльності; приватних 
осіб, що не входять до штату будь-яких структур.

Зазначені фахівці надають суб’єктам діяль-
ності з виявлення, розкриття та розслідування 
злочинів у сфері економічної діяльності допомогу 
у формі консультацій, порад, рекомендацій, пере-
дачі довідкової інформації, участі в підготовці та 
проведенні різноманітних, а не тільки слідчих чи 
судових дій, шляхом проведення лабораторних 
досліджень, обстеження підприємств, ділянок 
території та інших об’єктів, проведення контроль-
них перевірок та інших заходів.

Під час розслідування злочинів у сфері еко-
номічної діяльності використання спеціальних 
знань доцільно здійснювати шляхом залучення 
фахівців для участі в процесуальній та іншій 
діяльності; проведення судових експертиз; про-
ведення різних перевірок, обстежень; одержання 
довідок та консультацій у «знаючих осіб»; витре-
бування та використання документів, які склада-
ються такими особами під час їх службової діяль-
ності; допиту спеціалістів як свідків або судових 
експертів, якщо вони брали участь у проведенні 
судових експертиз [2, с. 60–61].

Особливості скоєння податкових злочинів, а 
також те, що вказані злочини вчиняються на під-
приємствах, в установах та організаціях, діяльність 
яких відображається в документах бухгалтерського 
та податкового обліку і звітності, які знаходяться 
на паперових, електронних та інших носіях, зумов-
лює необхідність використання спеціальних знань 
у разі їх виявлення та документування.

Ефективному виявленню й розкриттю злочи-
нів в економічній сфері сприяє правильне засто-
сування суб’єктами кримінального провадження 
спеціальних знань у галузі бухгалтерського, 
фінансового й податкового обліку, економіки й 
управління виробництвом, фінансів і кредиту, 
податків і оподаткування.

Особливістю розслідування податкових злочи-
нів є те, що значна частина з них може бути дослі-
джена і доказана лише із використанням спеціаль-
них знань.

Вчені розрізняють та виділяють такі форми 
застосування спеціальних знань. Так, М.І. Скри-
гонюк визначає, що спеціальні знання в кримі-
нально-процесуальній діяльності застосовуються 
у двох формах. Перша форма передбачає вико-
ристання слідчим знань спеціалістів у процесі 
провадження окремих слідчих (розшукових) дій 
у пошуку і фіксації доказів. Друга форма реалізу-
ється слідчим в іншому процесуальному значенні 
шляхом призначення і проведення експертиз під 
час розслідування матеріалів кримінального про-
вадження [4, с. 219].

Є.П. Іщенко, Н.І. Клименко та А.О. Топорков 
вважають, що формами використання спеціаль-
них знань є: а) процесуальна; б) не процесуальна 
[5, с. 470].

Приєднуємося до думки О.А. Марущака, що 
під час розслідування податкових злочинів осно-
вними напрямами використання спеціальних 
знань є: 1) безпосереднє провадження слідчими 
слідчих (розшукових) дій; 2) залучення спеціа-
ліста; 3) проведення експертиз [6, с. 254].

В.О. Шершньова виокремлює такі форми вико-
ристання спеціальних знань: визначені та регла-
ментовані кримінально-процесуальним кодексом 
(КПК); визначені, але не регламентовані КПК; не 
визначені і не регламентовані законодавством [7].

Широко використовуються на практиці спеці-
альні знання у формах, не визначених і не регла-
ментованих законодавством. До них належать: 
застосування спеціальних знань у формі докумен-
тальної перевірки, технічних й інших обстежень; 
попереднє дослідження слідів і речових доказів 
компетентною особою; консультативно-довідкова 
робота компетентної особи; технічна допомога 
компетентної особи. Ці форми можна назвати не 
процесуальними [7]. Під час розкриття та розслі-
дування податкових злочинів одні види спеціаль-
них знань використовуються часто, інші – майже 
не використовуються [8, с. 299].

Цілком слушною є думка С.С. Коваленко, 
що основна проблема у вирішенні питання про 
форми використання спеціальних знань полягає 
в наявності різних підходів науковців до вибору 
критеріїв, підстав для вичленовування тих або 
інших форм [9, с. 23–25].

Н.І. Клименко у монографії «Загальна теорія 
судової експертології» зазначає, підставами для 
відокремлення виду (форми) спеціальних знань 
є такі критерії: а) за нормативною регламента-
цією (процесуальні і не процесуальні); б) за про-
цесуальним статусом осіб, які володіють спеці-
альними знаннями: слідчий, експерт, спеціаліст, 
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консультант; в) за процесуальною формою реа-
лізації: судові експертизи, участь спеціаліста у 
провадженні, участь консультанта; г) за змістом 
[10, с. 11].

А.В. Рівчаченко зазначає, що до форм вико-
ристання спеціальних знань належать: вико-
ристання спеціальних знань під час проведення 
слідчих (розшукових) дій: консультації фахівців; 
безпосереднє застосування слідчим спеціальних 
знань; отримання довідкової інформації у спеці-
алістів; попереднє дослідження речових доказів 
у межах проведення слідчих (розшукових) дій; 
залучення за потреби відповідного перекладача 
для перекладу пояснень, показань або документів 
у кримінальному провадженні (ст. 68 КПК Укра-
їни); надання технічної допомоги фахівцем слід-
чому; перевірка за криміналістичними обліками; 
витребування документів; допит експертів, спе-
ціалістів; залучення фахівців до вдосконалення 
та розроблення нових науково-технічних засобів 
та методів виявлення, дослідження, вилучення та 
закріплення речових доказів [11, с. 76].

Вивчення практики розслідування податкових 
злочинів показує, що спеціалісти у сфері оподат-
кування та бухгалтерського і податкового обліку 
залучаються досить часто. При цьому викорис-
товуються бухгалтерські та податкові знання у 
різних формах: 1) проведення документальних 
перевірок фінансово-господарської діяльності 
суб’єктів з питань повноти обчислення та сплати 
податків, зборів (обов’язкових платежів), зокрема 
додаткові та повторні перевірки вже після початку 
кримінального провадження; 2) проведення 
судово-економічних експертиз; 3) вилучення 
документів; 4) огляди документів; 5) обшуки; 
6) допити свідків; 7) допити осіб, які проводили 
перевірку дотримання податкового законодавства; 
8) допити осіб, які проводили судово-економічну 
та інші види експертиз.

Основною формою, яка найчастіше використо-
вується в практиці розслідування податкових зло-
чинів, є проведення ревізорами документальних 
перевірок дотримання податкового законодавства. 
Порядок, підстави проведення документальних 
перевірок, права та обов’язки спеціалістів визна-
чені ПК України (статті 20, 75-85 ПК України).

Процесуальна форма застосування спеціаль-
них знань є більш важливою та ефективною, 
оскільки вона передбачена законом і має юри-
дичну силу. Під час розслідування ухилення від 
сплати податків найдоцільніше залучати спеціа-
лістів у провадженні таких слідчих (розшукових) 
дій, як допит, обшук, огляд та у здійсненні вилу-

чення, тобто у провадженні таких процесуальних 
дій, як тимчасовий доступ до речей і документів 
та тимчасове вилучення майна.

На думку О.А. Марущака, висока ефектив-
ність використання спеціальних знань шляхом 
залучення спеціаліста має така слідча дія, як 
допит [6, с. 254]. Цілком слушним є твердження 
М.І. Смирнова, що для діяльності податкової 
міліції найбільш специфічними є такі експертні 
дослідження: 1) судово-бухгалтерські експер-
тизи; 2) криміналістичні експертизи документів; 
3) комп’ютерно-технічні експертизи [13, с. 5].

Г.А. Кокурін зазначає, що аналіз діяльності слід-
чих та оперативних підрозділів податкової міліції 
свідчить про певні труднощі в організації експерт-
них досліджень [14, с. 25–28]. Основною пробле-
мою є те, що такі дослідження проводяться поза 
структурою податкових органів; значні складнощі 
виникають через відсутність коштів для оплати 
виконаних експертних досліджень. Інколи досить 
довго не можна отримати результати дослідження, 
оскільки відсутнє цільове фінансування прове-
дення таких експертних досліджень. Заслуговує 
на увагу пропозиція М.І. Смірнова, який пропо-
нує створити експертні підрозділи податкової 
міліції лише за окремими напрямами: а) судово-
економічні експертні дослідження; б) криміналіс-
тичне дослідження документів, почерку тощо);  
в) криміналістичне дослідження документів, 
виготовлених з допомогою комп’ютерної техніки; 
г) експертиза комп’ютерної техніки [13, с. 5].

Одним із найпоширеніших експертних дослі-
джень у діяльності податкової міліції є судово-
економічна експертиза [16, с. 123; 17, с. 7–14]. 
Предметом дослідження такої експертизи є фінан-
сово-господарська діяльність суб’єктів підприєм-
ництва, яка знайшла відображення у документах 
бухгалтерського обліку, бухгалтерській та подат-
ковій звітності. Експертному дослідженню під-
лягають бухгалтерські документи, які були дже-
релом аудиторської перевірки чи ревізії, а також 
встановлені після їх проведення факти і записи 
в обліку, що мають значення для кримінального 
провадження [18, с. 85].

За допомогою експертного дослідження 
документів, виготовлених із використанням 
комп’ютерних технологій, можна вирішити такі 
питання: а) яким способом виготовлений доку-
мент чи окремий реквізит; б) установлення 
роду, виду матеріалів, на яких і за допомогою 
яких виконувався документ, та їх спільної родо-
вої належності; в) яким способом відображений 
підпис, відбиток печатки, штампа на документі;  
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г) чи виготовлені різні документи із використан-
ням одного принтера; ґ) чи виготовлений доку-
мент із використанням конкретного принтера;  
д) яка марка, модель принтера, на якому виготов-
лений документ, та ін. [19].

Практика експертних досліджень свідчить 
про певні труднощі в організації та проведенні 
криміналістичних експертиз таких документів. 
Зокрема, вони викликані відсутністю відповідних 
методик досліджень та узагальнень практики. 
Останнім часом знаходить застосування новий 
вид судової експертизи, предметом дослідження 
якої є аналіз інформації, що міститься на магніт-
них та інших носіях. Такі експертні дослідження 
мають назву комп’ютерно-технічна експертиза 
[20, с. 74–76; 21; 22, с. 31–33].

Поряд із процесуальною формою участі спе-
ціалістів у процесі розслідування податкових 
злочинів широко використовується також і не 
процесуальна форма. Це, зокрема, консультації 
слідчого зі спеціалістом із питань, що потребу-
ють спеціальних знань [ 10, с. 108–109].

Спеціаліста треба відрізняти від тих осіб, 
спеціальні знання яких слідчий використовує у 
формі усних консультацій у формулюванні запи-
тань експерту, визначенні завдання ревізорам, 
вивченні технічної, бухгалтерської та іншої доку-
ментації тощо. Допомога цих осіб має позапро-
цесуальний характер і не відображається в мате-
ріалах кримінального провадження.

Перевага консультування полягає в тому, що 
слідчий оперативно отримує кваліфіковану допо-
могу із спеціальних питань. Консультації самі 
по собі доказового значення не мають, але вони 
допомагають слідчому оцінювати докази, своє-
часно вирішувати питання про призначення екс-
пертизи, визначити коло питань, адресованих 
експертові [24, с. 6].

Під час розслідування ухилення від сплати 
податків консультації слідчому можуть надавати 
спеціалісти різних сфер діяльності: податкові 
інспектори, аудитори, ревізори, спеціалісти з опо-
даткування, бухгалтерського обліку, фінансово-
господарської діяльності тощо. Також серед кон-
сультантів можуть бути наукові працівники у галузі 
податкового, фінансового та господарського права, 
інших правових питань та спеціалісти у сфері 
комп’ютерної інформації та техніки [6, с. 254].

Під час розслідування податкових злочинів 
слідчі часто консультуються з ревізорами-інспек-
торами ДФС з приводу тих чи інших питань 
бухгалтерського та податкового обліку, спосо-
бів ухилення від оподаткування тощо, тобто у 

не процесуальній формі використовують зна-
ння цих фахівців з метою забезпечення повного, 
об’єктивного та всебічного розслідування мате-
ріалів кримінального провадження. У такому разі 
спеціаліст не бере участі у проведенні слідчих 
(розшукових) дій.

Для участі в процесуальних і не процесуальних 
діях під час розслідування порушень податкового 
законодавства, крім ревізорів-інспекторів ДФС, 
можуть залучатися спеціалісти (їх ще називають 
«знаючі особи») з числа: співробітників судово-
експертних підрозділів усіх рівнів і різноманіт-
ної відомчої приналежності (експерти Мін’юсту, 
СБУ, Міністерства охорони здоров’я тощо); ком-
петентних робітників контролюючих органів; 
представників інших практичних, а також науко-
вих і педагогічних колективів, що володіють гли-
бокими знаннями у своїх галузях діяльності; при-
ватних осіб, що не перебувають у штаті будь-яких 
офіційних структур, але мають спеціальні знання 
(пенсіонерів, спеціалістів, що залишилися тимча-
сово без роботи й ін.).

Спеціалісти можуть надавати слідчому допо-
могу у формі консультацій, рекомендацій, пере-
дачі довідкової інформації, участі в підготовці і 
проведенні різноманітних, а не тільки слідчих дій 
шляхом проведення лабораторних досліджень, 
обстеження підприємств, ділянок території, про-
ведення документальних ревізій, контрольних 
перевірок та інших заходів.

Висновки. Проаналізувавши зазначені поло-
ження, можна зробити висновок, що спеціаль-
ними знаннями має володіти експерт з метою 
надання висновків та спеціаліст з метою надання 
усних консультацій та письмових роз’яснень 
у матеріалах кримінального провадження. 
Вивчення практики розслідування податкових 
злочинів показує, що спеціалісти у сфері оподат-
кування та бухгалтерського і податкового обліку 
залучаються досить часто. При цьому викорис-
товуються бухгалтерські та податкові знання 
у різних формах: 1) проведення документаль-
них перевірок фінансово-господарської діяль-
ності суб’єктів з питань повноти обчислення 
та сплати податків, зборів (обов’язкових плате-
жів), зокрема додаткові та повторні перевірки 
вже після початку кримінального провадження;  
2) проведення судово-економічних експертиз;  
3) вилучення документів; 4) огляди документів; 
5) обшуки; 6) допити свідків; 7) допити осіб, які 
проводили перевірку дотримання податкового 
законодавства; 8) допити осіб, які проводили 
судово-економічну та інші види експертиз.
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ФОРМЫ ИСПОльЗОВАНИЯ СПЕцИАльНЫх ЗНАНИй В ПРОцЕССЕ СБОРА 
дОКАЗАТЕльСТВ ПО НАлОгОВЫМ ПРЕСТУПлЕНИЯМ

В статье рассматриваются процессуальные и не процессуальные формы использования специаль-
ных знаний, основные направления использования специальных знаний при расследовании налоговых 
преступлений, в частности, непосредственное производство следователями следственных (розыск-
ных) действий, привлечение специалиста, проведение экспертиз. Авторы отмечают, что при рас-
следовании налоговых преступлений важная роль отводится консультациям. Анализируются также 
распространенные виды экспертных исследований.

Ключевые слова: специальные знания, эксперт, формы использования специальных знаний, процес-
суальные и не процессуальные формы, консультации.

fOrmS Of SpECIal KNOwlEdgE fOr prOCEdurE Of prOVISION  
Of EVIdENCE fOr SmOOTh SIgNS

The article deals with procedural and non-procedural forms of the use of special knowledge, the main 
directions of the use of special knowledge in the investigation of tax crimes, in particular, direct investigation 
by investigators (search) actions; the involvement of a specialist; conducting of examinations are investigated. 
The authors note that in the investigation of tax crimes an important role is given to advisory advice, The most 
common types of expert research are analyzed.

Key words: special knowledge, expert, forms of use of special knowledge, procedural and non-procedural 
forms, consultations.
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