
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В. ГЕТЬМАНА

КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

ЗАХІДНО-РЕГІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ КЛУБІВ ЮНЕСКО
МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

ДИПЛОМАТИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН КНУ ім. Т. ШЕВЧЕНКА
ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ЛНУ ім. І. ФРАНКА

KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY OF INTERNAL AFFAIRS
V. HETMAN KYIV NATIONAL ECONOMIC UNIVERSITY
KYIV INTERNATIONAL UNIVERSITY
INTERREGIONAL ACADEMY OF PERSONNEL MANAGEMENT
WEST REGIONAL ASSOCIATION OF UNESCO CLUBS
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF UKRAINE
DIPLOMATIC  ACADEMY  OF  UKRAINE
THE  NATIONAL  INSTITUTE  FOR  STRATEGIC  STUDIES
INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS KYIV NATIONAL TARAS SHEVCHENKO UNIVERSITY 
FACULTY OF INTERNATIONAL RELATIONS OF IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY OF LVIV

ЄВРО      ЕЙСЬКІ

ПЕРСПЕКТИВИ

PERSPECTIVES

№ 10, 2014

Спеціалізоване

видавництво

    Specialized

publishing house

Науково-практичний журнал

EURO      EAN



2ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 10, 2014 

ÇÌ²ÑÒ

ÏÐÀÂÎ

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÅ ÏÐÀÂÎ 
ÒÀ ÄÅÐÆÀÂÍÅ ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÎ

КУРКО М.Н.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ НА СВОБОДУ ДУМКИ І СЛОВА, 
НА ВІЛЬНЕ ВИРАЖЕННЯ СВОЇХ ПОГЛЯДІВ І ПЕРЕКОНАНЬ ..................................................................5
ЛЕВЧЕНКО К.Б.
ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ У СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ: 
МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ .................................................................................10
РОЗВАДОВСЬКИЙ В.І.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ГОЛОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 
У ВІДНОСИНАХ З ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ .................................................17 
ВАСИЛЬЧЕНКО О.П.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА 
ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ ПРАВ І СВОБОД В УКРАЇНІ ........................................23

ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÅ ÏÐÀÂÎ

ПОПОВА С.М., ПОПОВА Л.М.
ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ ..............................................................29
ТЕРЕЩУК О.Д.
ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ .........................................................................................................37
ГОРЗОВ А.П., УСТИМЕНКО В.В.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ .............................................................................................................42
ФРОЛОВ Ю.М.
ПОНЯТТЯ ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ І ДИСЦИПЛІНИ В ОРГАНАХ 
ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ...........................................................................................47
ІЛЬКОВ В.В.
ЗАСТОСУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ПРАВА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ 
ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ ОКРЕМИХ СПРАВ З ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ....................................51
ШПЕНОВ Д.Ю.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ПРИРОДА 
СЛУЖБИ СУДДІВ В УКРАЇНІ ............................................................................................................................60
ОСТАПЕНКО Т.А.
ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРЕДСТАВНИКІВ САМОВРЯДНИХ ПРОФЕСІЙ 
ЯК УЧАСНИКІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА .......................................................................65



3 ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 10, 2014 

МОШЕНСЬКА В.О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ МІЛІЦІЇ 
ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ОСОБЛИВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ .....................................................................70 
ВИННИК О.В.
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ШТАБНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОВС ......................................................77

ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÅ ÏÐÀÂÎ, ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÈÉ ÏÐÎÖÅÑ 
ÒÀ ÊÐÈÌ²ÍÀË²ÑÒÈÊÀ

ЖАРОВСЬКА І.М.
КРИМІНОГЕННІ НЕДОЛІКИ СІМЕЙНО-ВИХОВНОЇ СФЕРИ ..................................................................84
НАЗАРОВ В.В., ТРАКАЛО Р.І.
СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: 
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ......................................................................................................89 
ЧОРНОБАЙ Е.А.
ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КОМПЕНСАЦИИ ВРЕДА, 
ПРИЧИНЕННОГО УГОЛОВНЫМ ПРАВОНАРУШЕНИЕМ ..........................................................................96 
ФРИЧ В.І.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ НАДАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ПРАВОВОЇ 
ДОПОМОГИ В КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ............................................................................... 100
ФІЛОНЕНКО Г.М.
ВПЛИВ СІМ’Ї ТА НАЙБЛИЖЧОГО ОТОЧЕННЯ НА ЖІНОК, 
ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ ЗЛОЧИНИ У СІМЕЙНО-ПОБУТОВІЙ СФЕРІ ............................................................. 107
КУТЄПОВ М.Ю.
ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ 
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ........................................................................... 113
КРАВЦОВА М.О.
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАПОБІГАННЯ 
КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ...................................................................... 118
ЩЕРБАКОВА А.К.
ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА, СОВЕРШАЮЩЕГО БАНДИТИЗМ .......................... 125
КРАВЧЕНКО О.Є.
ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ПРОВЕДЕННЯМ НЕГЛАСНИХ 
СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ............................................ 129

ÖÈÂ²ËÜÍÅ, Ï²ÄÏÐÈªÌÍÈÖÜÊÅ, 
ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÅ ÒÀ ÒÐÓÄÎÂÅ ÏÐÀÂÎ

МАТВЄЄВ П.С.
АЛЕАТОРНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ДОГОВОРІВ ЯК ХАРАКТЕРНА РИСА 
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ) .................................................. 135
ШВЕЦЬ В.Д.
ЗМІСТ ПРАВА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ: 
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ................................................................................................ 140
КУЦЕВИЧ О.П.
ВІНДИКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 
В УМОВАХ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ....................... 146
КЛАПАТИЙ Д.Й.
ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
ЯК ПРАВОВА ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙ ..................................................................................... 153



4ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 10, 2014 

Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÅ ÏÐÀÂÎ

ЧЕРНЕНКО З.С.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАКРІПЛЕННЯ ПРАВА НА ОХОРОНУ 
ЗДОРОВ’Я В КОНСТИТУЦІЯХ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ...................................................... 161

ÞÐÈÄÈ×ÍÀ ÏÑÈÕÎËÎÃ²ß

ЧЕРНОВСЬКИЙ О.К.
ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ВІДБОРУ 
ТА АДАПТАЦІЇ СУДДІВСЬКИХ КАДРІВ ...................................................................................................... 167

Ô²ÍÀÍÑÎÂÅ ÏÐÀÂÎ

СІРОШ М.В.
НАЛЕЖНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ 
НА ПЕРШІЙ СТАДІЇ КОНТРОЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЯК ПЕРЕДУМОВА 
ЕФЕКТИВНОГО ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ .................................................................. 173

ÅÊÎÍÎÌ²ÊÀ

БУРСОВ Р.В.
ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
НА ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОНОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ............................................................................... 179

ÐÅÖÅÍÇ²¯, ÊÎÌÅÍÒÀÐ²

ЛЕВЧЕНКО К.Б.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ І.О. БАНДУРКИ «ДІТИ, СІМ’Я, 
ЗЛОЧИННІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ: ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ» ............................................................... 188



5

Êóðêî Ì.Í. - Çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ íà ñâîáîäó äóìêè ³ ñëîâà...

ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß ÏÐÀÂ ÍÀ ÑÂÎÁÎÄÓ ÄÓÌÊÈ 
² ÑËÎÂÀ, ÍÀ Â²ËÜÍÅ ÂÈÐÀÆÅÍÍß 
ÑÂÎ¯Õ ÏÎÃËßÄ²Â ² ÏÅÐÅÊÎÍÀÍÜ

 ÊÓÐÊÎ Ìèêîëà Íåñòåðîâè÷ - äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò, ïðîðåêòîð 
Ì³æðåã³îíàëüíî¿ Àêàäåì³¿ óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì 

ÓÄÊ 342.7

Однією з ознак кожної демократичної 
держави є забезпечення останньою прав 
і свобод людини. Важливими для кожної 
людини є права, які зазначені в конститу-
ції України, а саме: право на свободу думки, 
слова, переконань тощо. Тобто це ті права, 
які дозволяють людині розвиватись інтелек-
туально та духовно. Якщо в людини забрати 
вищевказані права, то вона не зможе жити 
повноцінним життям та розвиватися, буде 
почуватись обмеженою, ув’язненою в побу-
дованій кимось інформаційній в’язниці. 

Світова практика демократичного дер-
жавотворення переконує в тому, що право 
на свободу думки і слова, на вільне виявлен-
ня своїх поглядів і переконань є одним з на-
ріжних каменів розбудови демократичної, 
правової держави і громадянського суспіль-
ства. Без свободи слова немає демократич-
ного правового суспільства.

У резолюції 59 (1) Генеральної Асамблеї 
ООН зазначено, що «свобода інформації є 
основним правом людини і критерієм усіх 
інших свобод». Україна, проголосивши курс 
на демократію і побудову правової держави, 
взяла на себе зобов’язання перед усім укра-

їнським народом забезпечити права і свобо-
ди людини та стояти на їх варті. 

Комплекс прав і свобод людини і грома-
дянина в українському законодавстві в ціло-
му відповідає положенням Міжнародного 
пакту про економічні, соціальні й культурні 
права, Міжнародного пакту про громадян-
ські й політичні права та Факультативного 
протоколу до Міжнародного пакту про гро-
мадянські та політичні права, які ратифіко-
вані Україною. Певною мірою цей комплекс 
узгоджується і з Європейською конвенцією 
про захист прав і основних свобод людини 
та Протоколами № 2, 3, 8 і 11 до цієї Кон-
венції, підписаними від імені України. Це 
дає підстави для висновку, що в Україні пе-
ребудовується вся правова система: права 
і свободи людини і громадянина визнані 
неодмінними засадами нового конституцій-
ного ладу. Більше того, держава відповідає 
перед людиною за свою діяльність (стаття 3 
Основного Закону), а можливість обмежен-
ня конституційних прав і свобод обумов-
лена як за обсягом, так і за часом лише ви-
падками воєнного або надзвичайного стану 
(стаття 64 Основного Закону). 

Права і свободи людини, на які держава 
не може посягати, забезпечують кожній осо-
бі можливість бути самостійним суб’єктом 
суспільного життя. Держава не тільки не 
повинна втручатися у використання люди-
ною цих прав і свобод, але й зобов’язана за-
безпечити їх реалізацію і захист. Крім того, 
Конституція визнає інформаційні права і 
свободи інших людей від посягань, у тому 

У статті розглядаються проблеми за-
безпечення інформаційних прав і свобод лю-
дини. Право на свободу думки та слова є 
невід’ємними, природними правами людини, 
і тому потребують як правового закріплення, 
так і організаційного забезпечення.

Ключові слова: інформаційна безпека, інформа-
ційні права і свободи, свобода думки, свобода слова.
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числі від посягань представників влади і по-
садових осіб. 

Проблема забезпечення свободи слова та 
свободи думки в Україні турбувала вчених і ра-
ніше. Зазначені права і свободи людини розгля-
далися в умовах інформаційного суспільства, їх 
реалізації, і окремо – права на інформацію. Зо-
крема, основою для дослідження стали роботи 
таких вчених, як: О. В. Баранов, І. Л. Бачило, 
К. І. Бєляков, О. А. Городов, О. В. Кохановська, 
Н. В. Кушакова,В.А. Ліпкан,О. В. Малько,  
А.І.Марущак, О. В. Нестеренко, В. Ф. По-
горілко, П. М. Рабінович, В. О. Серьогін,    
О. В. Скрипнюк, М. А. Федотов, О. І. Ющик 
та ін.

Отже, метою даної статті є аналіз су-
часного стану як правового так і організа-
ційного забезпечення інформаційних прав 
громадян. Свобода думки, свобода слова є 
частиною інформаційних прав громадян, 
але саме ці права найбільш незахищені сьо-
годні і тому потребують окремого наукового 
опрацювання.

У статті 16 Конституції України вказано, 
що забезпечення інформаційної безпеки є 
справою всього українського народу [1]. Але 
на жаль, ця стратегічна настанова не була 
достатньо як організаційно забезпечена, 
так і нормативно закріплена. Відповідно, з 
часом це негативно позначилось на забез-
печенні інформаційної безпеки взагалі, так 
і на забезпеченні інформаційних прав і сво-
бод людини  безпосередньо. 

В Україні за роки незалежності було ство-
рено значну за обсягом нормативну базу, 
яка покликана гарантувати свободу слова. 
У 1996 році Верховною Радою України було 
прийнято Конституцію, що відобразила в 
собі норми міжнародного права, що пропи-
сані в Загальній Декларації Прав Людини 
та Конвенції про захист прав і основних сво-
бод людини. Всі права і свободи, на пору-
шення яких накладено якнайстрогіше вето, 
прописані в розділі ІІ Конституції України. 
Стаття 34 Конституції України гарантує 
кожному громадянину право на свободу 
думки і слова, на вільне вираження своїх 
поглядів і переконань, на вільне збирання, 
зберігання, використання і поширення ін-
формації. Це важливе конституційне поло-
ження повністю відповідає ст.19 Загальної 

декларації прав людини та ст.10 Конвенції 
про захист прав і основних свобод людини. 
Так, положення статті 34 Конституції Укра-
їни трактуються: кожна людина має право 
вільно отримувати інформацію (що вклю-
чає як право на доступ до інформації, так і 
право не сприймати інформацію поза своєю 
волею); кожен може мати власні переконан-
ня, всі мають право вільно поширювати ін-
формацію (яке, у свою чергу, розпадається 
принаймні на 2 компоненти – право особи 
не бути змушеною давати інформацію проти 
своєї волі і право поширювати інформацію).

У статті 15 Основного Закону України 
зазначено, що цензура заборонена. Цензура 
як контроль за ідеологічним змістом передач 
забороняється і статтею 6 Закону України 
«Про телебачення і радіомовлення». Кожна 
людина має право на свободу виявлення сво-
їх поглядів (пункт 1, стаття 10 Європейської 
конвенції). Це право включає свободу до-
тримуватися своїх поглядів, одержувати і по-
ширювати інформацію та ідеї без втручання 
держави і незалежно від кордонів. 

Нормативно-правовим фундаментом за-
безпечення інформаційних прав і свобод 
громадян є низка статей Конституції Укра-
їни. Крім того, основу галузевого законодав-
ства складають п’ятнадцять базових законів 
і значний корпус пов’язаних нормативних 
актів. За підрахунками фахівців, кількість 
тільки Законів України, якими регулюють-
ся суспільні інформаційні відносини, дося-
гла більше ніж 260. [3]

Але, на жаль, конфліктна ситуація, яка 
виникла на Сході України, змінила сучасну 
картину забезпечення інформаційної безпе-
ки, взагалі, та забезпечення інформаційних 
прав і свобод людини, безпосередньо, і тому 
існуючі правові та організаційні механізми 
потребували докорінних змін. 

Так, з метою забезпечення державної 
стратегії забезпечення інформаційних прав 
і свобод громадян було запропоновано ство-
рити Міністерство «Інформації». Основна 
функція даного державного органу має ста-
ти не контроль за інформацією, як цензу-
ри, а розроблення інформаційної політики 
забезпечення інформаційних прав і свобод 
людини.

Автори законопроекту про створення ви-
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щезазначеного державного органу частково 
праві в тому, що інформаційна війна у Укра-
їні розпочалася задовго до анексії Криму та 
проведення АТО на Сході України. Відсут-
ність єдиного державного органу, який би 
забезпечував інформаційну політику в Укра-
їні, спричинив негативні наслідки. Пропа-
ганда, агітація, яка велася з боку агресорів, 
відповідно задіюючи механізми втручання у 
підсвідомість порушуючи право людини на 
свободу думки, ніяким чином українськими 
державними органами не блокувалась, від-
повідно створило передумови тим негатив-
ним подіям, які існують в Україні сьогодні. 

Тож звернемо увагу на право не сприй-
мати інформацію поза своєю волею. Це пра-
во полягає в забороні стосовно інших осіб 
нав’язувати людині будь-яку інформацію чи 
будь-які ідеї, які остання не хоче сприймати, 
тобто маніпулювати свідомістю. Донедавна 
тематика використання технік управління 
свідомістю була закритою, оскільки вважа-
лася прерогативою діяльності спецслужб. 
Проблеми маніпулювання зазвичай не ви-
ходили на широкий загал. Нині популяри-
зація теми управління свідомістю, застосу-
вання різного роду технологій та прийомів 
набули загрозливих масштабів. Особливо 
вразливі до впливів виявилися «слабкі» со-
ціальні групи. До них, звичайно, відносять 
молодь, віруючих, прибічників певної ідеї. 
Маніпулювання не є новим явищем – Укра-
їна отримала у спадок цю традицію з тота-
літарного минулого, коли маніпулювання 
використовувалось поряд з такими тоталі-
тарними засобами впливу, як, наприклад, 
заборона, насильство тощо.

Ми усі в чомусь переконані, тобто маємо 
власні переконання, але саме це право най-
частіше порушується. Згідно зі статтею 34, ці 
переконання є недоторканими. Держава чи 
інша організація не можуть оголосити певні 
переконання догмою, а інші – заборонити. 
Гарантоване Конституцією України право 
наших співвітчизників на свободу слова, на 
вільне висловлення своїх поглядів і пере-
конань повинне створити міцне підґрунтя 
для цивілізованого входження українського 
суспільства до когорти держав з усталеним 
правовим статусом, які пишаються, насам-
перед, високим рівнем забезпечення прав і 

свобод своїх громадян.
Проблема забезпечення права на свобо-

ду слова є актуальною і сьогодні, оскільки на 
це право дуже часто посягають особи чи ор-
ганізації з корисливих мотивів. Свободу сло-
ва, як поняття, можна розділити на кілька 
аспектів. По-перше, це свобода публічних 
висловлювань незалежно від їхнього по-
літичного змісту. По-друге, це гарантії для 
громадян на безперешкодне отримання по-
вної та неупередженої інформації. Україна, 
яка перебуває у процесі розбудови демокра-
тичного суспільства, законодавчо гарантує і 
перше, і друге. Однак якщо зі свободою пу-
блічних висловлювань у нас більш-менш усе 
гаразд, то одержання неупередженої інфор-
мації здебільшого залежить від конкретно-
го політика, державного діяча або власника 
ЗМІ.

З метою покращення стану інформацій-
ної безпеки Радою національної безпеки та 
оборони України було прийнято рішення 
від 28 квітня 2014 року «Про заходи щодо 
вдосконалення формування та реалізації 
державної політики у сфері інформаційної 
безпеки України». 

Розглянувши стан забезпечення інфор-
маційної безпеки, Рада національної безпе-
ки і оборони України зазначає, що останнім 
часом Російська Федерація поширює недо-
стовірну, неповну, упереджену інформацію 
про Україну, через що намагається маніпу-
лювати суспільною свідомістю в Україні та 
за її межами. Виходячи з необхідності вдо-
сконалення нормативно-правового забез-
печення та попередження й нейтралізації 
потенційних і реальних загроз національній 
безпеці в інформаційній сфері, Рада націо-
нальної безпеки і оборони України виріши-
ла: розробити і внести на розгляд Верховної 
Ради України законопроекти про внесення 
змін до деяких законів України щодо про-
тидії інформаційній агресії іноземних дер-
жав, передбачивши, зокрема, визначення 
механізму протидії негативному інформа-
ційно-психологічному впливу, в тому числі 
шляхом заборони ретрансляції телевізійних 
каналів, а також щодо запровадження для 
іноземних засобів масової інформації сис-
теми інформування та захисту журналістів, 
які працюють у місцях збройних конфліктів, 
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вчинення терористичних актів, при ліквіда-
ції небезпечних злочинних груп; розробити 
за участю Національного інституту страте-
гічних досліджень, Служби безпеки Украї-
ни, представників громадянського суспіль-
ства та подати на розгляд Ради національної 
безпеки і оборони України:

- проект Стратегії розвитку інформацій-
ного простору України, в якому, зокрема, 
визначити мету, завдання, структуру та ре-
жим функціонування національної системи 
забезпечення інформаційної безпеки держа-
ви; проект Стратегії кібернетичної безпеки 
України; розробити і впровадити комплек-
сні заходи організаційного, інформаційного 
і роз’яснювального характеру щодо:

всебічного висвітлення заходів з реаліза-
ції державної політики у сфері забезпечення 
інформаційної безпеки; посилення контро-
лю за додержанням законодавства з питань 
інформаційно-психологічної та кібернетич-
ної безпеки;

Також запропоновано розробити за 
участю Національного інституту стратегіч-
них досліджень, Служби безпеки України, 
інших державних органів і науково-дослід-
них установ та подати на розгляд Ради наці-
ональної безпеки і оборони України проект 
нової редакції Доктрини інформаційної без-
пеки України; розробити і внести на розгляд 
Верховної Ради України ряд законопроектів 
про внесення змін до деяких законів Украї-
ни, зокрема до Законів України «Про основи 
національної безпеки України», «Про інфор-
мацію», «Про захист інформації в інформа-
ційно-телекомунікаційних системах», «Про 
Службу безпеки України», «Про Державну 
службу спеціального зв’язку та захисту ін-
формації України», щодо приведення наці-
онального законодавства у відповідність із 
міжнародними стандартами з питань інфор-
маційної та кібернетичної безпеки, вдоско-
налення системи формування та реалізації 
державної політики у сфері інформаційної 
безпеки України;проект Закону України 
про кібернетичну безпеку України; опрацю-
вати питання щодо створення національної 
захищеної операційної системи, національ-
ного антивірусного програмного забезпе-
чення, спеціальних програмних і технічних 
засобів захисту державних інформаційних 

ресурсів та інформаційно-комунікаційних 
мереж; ужити заходи щодо забезпечення 
поширення у світі об’єктивних відомостей 
про суспільно-політичну ситуацію в Украї-
ні, зокрема, шляхом створення відповідно-
го медіа-холдингу для підготовки якісного 
конкурентоздатного інформаційного про-
дукту [4].

Державній службі спеціального зв’язку 
та захисту інформації України разом із 
Службою безпеки України РНБО у двомі-
сячний строк доручило:

1) розробити та подати на затвердження 
Кабінету Міністрів України заходи щодо по-
силення захисту державних інформаційних 
ресурсів від протиправного втручання;

2) ужити додаткових заходів щодо захис-
ту інформації з обмеженим доступом (насам-
перед персональних даних, що належать до 
конфіденційної інформації) під час її оброб-
ки в інформаційних системах.

Міністерство закордонних справ Украї-
ни у місячний строк повинно: 1) розробити 
порядок аналізу інформаційних матеріалів 
іноземних засобів масової інформації, що 
мають представництва в Україні, з метою 
впровадження дієвого механізму акредита-
ції журналістів, працівників засобів масової 
інформації;

2) ужити заходів до активізації міжна-
родного співробітництва з питань протидії 
негативним інформаційно-психологічним 
впливам та кібернетичній злочинності[4].

Це рішення РНБО свідчить про значний 
сьогоденний внесок у розбудову системи за-
хисту інформаційних прав громадян.

Рівень визначення, реалізації і захисту 
прав людини в країні відображає ступінь 
розвитку країни в цілому, її соціальну та 
демократичну спрямованість, гуманістичне 
ставлення до найвищої соціальної цінності 
– людини. Право на свободу думки і слова 
є основоположним конституційним правом 
людини і громадянина, яке передбачає пра-
во мати думку, вільно її виражати за допо-
могою слів і не може бути обмежено, крім 
випадків, передбачених законодавством 
України.

Еволюція права на свободу думки і слова 
від політичних прав до громадянських, по-
лягає в тому, що, по-перше, останнім часом 
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підвищується увага до захисту прав люди-
ни взагалі, а по-друге, зростає роль ЗМІ у 
формуванні переконань та уявлень про різні 
явища та події, які трапляються в країні. Од-
нак вважаю, що не слід залишати поза ува-
гою політичну складову цього права взагалі, 
адже вплив слова політика на думку (на-
стрій) людини відкриває можливості впли-
вати на зміну свідомості людей та їх поведін-
ки, яка в глобальному вимірі приводить до 
зміни стратегії розвитку країни, визначає її 
курс, і вираження у вигляді тексту у статтях, 
надрукованих у засобах масової інформації, 
у нормативно-правових актах тощо.

Держава повинна мати власну страте-
гію розвитку свободи думки і слова. З роз-
витком правосвідомості окремих членів 
суспільства кількість правопорушень має 
зменшуватися, а отже, потрібно перейти до 
інших засобів врегулювання, а саме – до за-
охочувальних.
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АНОТАЦІЯ 
У даній статті виокремлюються пробле-

ми реалізації та забезпечення права на свобо-
ду думки і слова в Україні. Зокрема, надається 
власне бачення поняття свободи думки і сло-
ва, визначається склад цього права, розуміння 
права на свободу думки і слова порівнюється із 
розумінням цього права з лінгвістичної та по-
літологічної точок зору. Окрему увагу приділе-
но законодавчим підставам обмеження права 
на свободу думки і слова з метою недопущення 
як зловживання цим правом, так і нарікань з 
боку міжнародних установ з приводу ущемлен-
ня повноти реалізації цього права в Україні, 
обґрунтовуються положення з приводу розви-
тку державного регулювання у галузі забезпе-
чення права на свободу думки і слова в Україні. 
Визначаються нові перспективні напрями 
реалізації та забезпечення права на свободу 
думки і слова.
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Зв’язок між кризою політичного роз-
витку та системними порушеннями прав 
людини проявлявся в різних країнах, у 
тому числі й в Україні. Соціально-політич-
ні рухи та трансформації 2013-2014 років 
в Україні стали наслідком системного по-
рушення прав людини. Для сотень тисяч 
людей основним гаслом суспільної пове-
дінки стали слова «Права людини – понад 
усе». І сьогодні, коли Україна прагне стати 
розвинутою країною, увагу потрібно приді-
ляти не лише технічним та технологічним 
питанням, але, в першу чергу, формуванню 
системи недопущення порушень прав лю-
дини, їх захисту та відновлення в разі по-
рушень. Для цього є політична воля влади, 
позитивний досвід громадських та правоза-
хисних організацій, науковців та експертів, 
низки державних структур.

15 жовтня 2014 року згідно з Указом 
Президента України започаткована робо-
та по розробці проекту Національної стра-
тегії у сфері прав людини [1]. Як зазнача-
ється в Указі, Стратегія розробляється з 
метою вдосконалення правових та органі-
заційних засад у сфері прав людини, ство-

рення дієвого механізму всебічного забез-
печення в Україні прав і свобод людини і 
громадянина.

Будь-який політико – правовий доку-
мент (а саме таким є і Стратегія)  має ба-
зуватися на певних методологічних та кон-
цептуальних засадах, а також підходах до 
його формування та подальшого впрова-
дження в життя.

У даній статті розкриваються та аналі-
зуються деякі актуальні методологічні та 
концептуальні підходи до формування На-
ціональної стратегії у сфері прав людини, 
які необхідно враховувати в роботі та вно-
сяться пропозиції щодо їх використання.

Зазначеним вище Указом Президен-
та України встановлені жорсткі терміни 
до розробки документу – до 1 січня 2015 
року. Відповідальним суб’єктом за розроб-
ку Стратегії визначено Кабінет Міністрів 
України. Разом з тим поставлене завдан-
ня щодо залучення представників органів 
державної влади, місцевого самовряду-
вання, інститутів громадянського суспіль-
ства, провідних вітчизняних учених і між-
народних експертів до такої роботи, що є 
важливим підходом, який має забезпечити 
відкритість та прозорість діяльності, комп-
лексність та міжсекторальність, а також 
врахування кращого міжнародного та на-
ціонального досвіду такої діяльності.

Для реалізації Указу Президента 24 
жовтня 2014 року наказом міністра юсти-
ції України № 245/7 утворена та почала ді-
яльність робоча група з підготовки проекту 

В статье раскрываются и анализируются 
актуальные методологические и концептуаль-
ные подходы к формированию национальной 
стратегии в сфере прав человека.

Ключові слова: права людини, національна стра-
тегія у сфері прав людини, моніторинг, міжнародні 
документи із захисту прав людини, неурядові органі-
зації.
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Національної стратегії у сфері прав люди-
ни, затверджено її склад [2]. Вже відбулося 
її перше засідання, а також засідання робо-
чих підгруп, розроблено проект стратегії і 
можна зробити перші коментарі щодо під-
ходів до розробки , змісту та концептуаль-
ного забезпечення.

Як зазначається в проекті, Національна 
стратегія розрахована на 5 років. Зазначи-
мо, що такий термін вбачається недостат-
нім для стратегічного документу та цілей, 
які мають бути досягнуті. Стратегія має 
бути більш довготривалим документом не 
тільки для забезпечення виконання намі-
ченого, але й сталості та системності такої 
діяльності. То ж оптимальним терміном 
вбачається 8-10 років. Затверджуватися 
Національна стратегія має Президентом 
України як гарантом дотримання кон-
ституційних прав та свобод людини. На її 
виконання на кожні 2-3 роки мають роз-
роблятися та затверджуватися Кабінетом 
Міністрів України національні плани дій. 
У планах конкретизуватимуться завдання 
по досягненню цілей за кожним напрямом, 
мають бути вказані кількісні та якісні інди-
катори, які дозволять здійснювати постій-
ний моніторинг та оцінювання стану реалі-
зації плану та стратегії відповідно. 

Мета формування Стратегії в існуючому 
проекті визначена наступним чином: виро-
блення системного підходу до подолання 
порушень прав людини в усіх без виклю-
чення сферах суспільного життя та дотри-
мання прав людини та основоположних 
свобод при здійсненні державними органа-
ми своїх функцій.

Як зазначається в проекті, завданням 
Стратегії є утвердження поваги до прав 
людини, підвищення ефективності націо-
нального механізму забезпечення та захис-
ту прав людини і основоположних свобод; 
впровадження європейських стандартів 
правозахисту у національний правопо-
рядок та гарантування відповідальності 
держави у разі їх порушення чи незабез-
печення; досягнення справедливого та ро-
зумного балансу між правами людини та 
публічним інтересом, передусім охороною 
і захистом державного суверенітету, забез-
печенням національної безпеки й територі-

альної цілісності української держави; роз-
виток та підтримка у сфері реалізації прав 
людини та основоположних свобод різних 
форм активності інститутів громадянсько-
го суспільства та соціально відповідального 
бізнесу; підвищення суспільної обізнаності 
щодо прав людини, їх обсягу та змісту, на-
ціональних та міжнародних засобів юри-
дичного захисту.

Планується сфокусувати Стратегію на 
досягнення таких результатів, як: стале 
функціонування демократичних інститутів 
та утвердження верховенства права від-
повідно до стандартів Ради Європи; удо-
сконалення конституційних гарантій прав 
людини та реформування конституційної 
системи захисту прав людини; забезпечен-
ня сталого розвитку, зокрема, удосконален-
ня захисту екологічної безпеки, охорони 
довкілля та невиснажливого використання 
природних ресурсів; забезпечення неза-
лежності та ефективності системи право-
суддя, завершення судової реформи; набли-
ження правових засад діяльності органів 
системи кримінальної юстиції до європей-
ських стандартів, посилення громадського 
контролю у відповідній сфері; реформу-
вання пенітенціарної системи та подальша 
гуманізація кримінального, кримінально-
процесуального та кримінально-виконав-
чого законодавства і системи виконання 
покарань; подолання корупції та протидія 
легалізації (відмивання) доходів, одержа-
них злочинним шляхом; належний захист 
прав людини та основоположних свобод; 
реформа системи освіти; реформа системи 
охорони здоров’я; пенсійна реформа.

Якщо з формулюванням мети та завдань 
Стратегії можна в цілому погодитися, то 
перелік очікуваних результатів потребує 
корегування. Оскільки такі очікування, 
як пенсійна реформа, реформа системи 
охорони здоров’я, подолання корупції та 
протидії легалізації доходів, одержаних 
нелегальним шляхом, реформування пені-
тенціарної системи та інші подібні вдоско-
налення системи державного управління є 
безумовно важливими, але, водночас, ви-
являються дуже розширеним результатом, 
який для свого досягнення потребує зна-
чно більшого, ніж реалізації Національної 
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стратегії прав людини. Тому їх доцільно із 
переліку прибрати або переформулювати. 

Також, не відкидаючи сформульовані в 
проекті Стратегії амбіційні цілі та завдан-
ня, сформулюємо деякі концептуальні речі, 
які на сучасному етапі роботи поки зали-
шилися поза увагою розробників, али вони 
є дуже важливими для того, щоб бути вра-
хованими при подальшій роботі.

1.У Національній стратегії прав людини 
мають бути відображені сучасні підходи до 
розуміння прав людини, які сформульова-
ні перш за все в документах Ради Європи, 
ООН, ОБСЄ. Україна є учасницею більшос-
ті договорів у галузі прав людини. І саме на 
їх положеннях має базуватися Національна 
стратегія. Починати потрібно з визнання 
державою своїх зобов’язань, які відображені 
у Загальній декларації прав людини, Між-
народному пакті про економічні, соціальні 
та культурні права та Міжнародному пакті 
про політичні та громадянські права, Євро-
пейській конвенції про захист прав люди-
ни та основоположних свобод, конвенціях 
ООН та Ради Європи, а також із визнання 
того, що Україна поки не всі з них виконує 
і створення умов для їх повного виконання.

2. Сучасні підходи виявляються і в ко-
ректному і повному трактуванні визначених 
понять. Проілюструємо цей підхід на при-
кладі розділу проекту Стратегії «Протидія 
тортурам та нелюдському поводженню».       
У проекті він сконцентрований виключно 
на порушеннях прав людини в пенітенці-
арній системі та правоохоронних органах. 
Тому наведемо першочерговий текст та за-
пропонований після опрацювання робочою 
підгрупою.

Існуючий проект Стратегії: «За остан-
ні роки поліпшено умови тримання осіб в 
установах виконання покарань та слідчих 
ізоляторах. Водночас низка проблем зали-
шаються не розв’язаними. Існуюча система 
виконання кримінальних покарань та по-
переднього ув’язнення ще не повною мірою 
відповідає сучасному рівню соціально-еко-
номічного розвитку суспільства та принци-
пам гуманізму і поваги до прав і свобод лю-
дини у процесі виконання покарань.

Виконання міжнародних зобов’язань 
України у сфері захисту прав і свобод люди-

ни створило підґрунтя для удосконалення 
підходів до організації виконання та відбу-
вання кримінальних покарань з метою без-
умовного забезпечення захисту інтересів 
особи, суспільства і держави.

Потребує удосконалення існуюча сис-
тема виконання покарань, не пов’язаних 
з позбавленням волі, у тому числі, з точ-
ки зору підвищення правової захищеності 
осіб, засуджених до таких покарань. Про-
цес виконання покарань, не пов’язаних із 
позбавленням волі, на сьогодні не забез-
печує соціально-виховного впливу на за-
суджених, відсутні інструменти вивчення 
потреб засуджених та ризиків їх повторної 
протиправної поведінки.

Мета: покращення умов тримання в 
місцях несвободи і попередження тортур 
та інших жорстоких, нелюдяних або таких, 
що принижують гідність видів поводження 
чи покарання з урахуванням міжнародних 
стандартів та зобов’язань України у цій 
сфері.

Завдання: продовження реформування 
пенітенціарної системи та здійснення по-
дальшої гуманізації кримінального зако-
нодавства і системи виконання покарань; 
удосконалення системи подання скарг та 
розслідувань у цілях забезпечення її ефек-
тивності; приведення умов утримання від-
повідно до міжнародних стандартів і забез-
печення поваги до гарантій затриманим; 
забезпечення доступу до відповідного ме-
дичного обслуговування ув’язнених у пе-
нітенціарних та випробувальних закладах; 
розробка ефективних програм реабілітації 
та реінтеграції для тих, хто проходить ви-
пробування та колишніх в’язнів; забезпе-
чення постійного підвищення професійної 
кваліфікації співробітників пенітенціарних 
установ».

Автор, як член робочої групи по роз-
робці Стратегії пропонує варіант, який 
враховує визначення «тортур»1 з конвенцій 

1 …«катування»означає будь-яку дію,якою будь-
якій особі навмисне заподіюються сильний біль або 
страждання, фізичне чи моральне, щоб отримати 
від неї або від третьої особи відомості чи визнання, 
покарати її за дії, які вчинила вона або третя особа 
чи у вчиненні яких вона підозрюється, а також за-
лякати чи примусити її або третю особу, чи з будь-
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ООН та Ради Європи[4, 5]:
«Тортури та нелюдське поводження за-

лишаються проблемою закритих установ, 
де громадяни перебувають під контролем 
держави. За останні роки запроваджено 
роботу національного механізму поперед-
ження катувань, поліпшено умови триман-
ня осіб в установах виконання покарань та 
слідчих ізоляторах. Водночас здебільшого 
тортури трактуються у звуженому вигляді, 
не охоплюючи проблем усіх закритих уста-
нов, зокрема інтернатних закладів, військо-
вих гауптвахт, місць тримання мігрантів 
тощо.

Мета: недопущення тортур та інших 
жорстоких, нелюдських або таких, що при-
нижують гідність, видів поводження чи 
покарання, а також створення ефективної 
системи розслідування усіх подібних ви-
падків з урахуванням міжнародних стан-
дартів та зобов’язань України у цій сфері, 
із дотриманням принципу недискримінації 
та гендерної рівності.

Завдання: приведення умов тримання 

якої причини, що ґрунтується на дискримінації 
будь-якого виду, коли такий біль або страждання 
заподіюються державними посадовими особами чи 
іншими особами, які виступають як офіційні, чи з 
їх підбурювання,чи з їх відома, чи за їх мовчазної 
згоди. В цей термін не включаються біль або страж-
дання, що виникли внаслідок лише законних санк-
цій, невіддільні від цих санкцій чи спричиняються 
ними випадково [стаття 1.1, 4]
Дивись також статтю 4 Факультативного протоко-
лу до Конвенції ООН протии катувань: « 1. Кожна 
держава-учасниця дозволяє відвідування згідно із 
цим Протоколом, механізмами, про які йдеться в 
статях 2і3, 
будь-якого місця, що знаходиться під її юрисдикці-
єю та контролем, де утримуються чи можуть утри-
муватися особи, позбавлені волі, за розпоряджен-
ням державного органу чи за його вказівкою, або з 
його відома чи мовчазної згоди (далі – місця утри-
мання під вартою). Ці відвідування здійснюються 
з метою посилення, за необхідності, захисту таких 
осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських 
або таких, що принижують гідність, видів пово-
дження та покарання. 
2. Для цілей цього Протоколу позбавлення волі 
означає будь-яку форму утримання під вартою чи 
тюремного ув’язнення або поміщення особи в дер-
жавне чи приватне місце утримання під вартою, 
яке ця особа немає права залишити за власним 
бажанням, за наказом будь-якого судового, адміні-
стративного чи іншого органу[6].

усіх осіб, які перебувають під контролем дер-
жави в закритих установах до міжнародних 
стандартів; удосконалення системи охоро-
ни здоров’я осіб, які перебувають в уста-
новах закритого типу під контролем та на-
глядом держави; удосконалення механізму 
подання та розслідування скарг на тортури 
і нелюдське поводження в закритих устано-
вах, де громадяни перебувають під контр-
олем та наглядом держави;забезпечення 
постійного підвищення професійної підго-
товки та кваліфікації працівників закритих 
закладів та установ з питань міжнародних 
стандартів поводження із утримуваними 
особами; укріплення національного меха-
нізму попередження катувань та розши-
рення сфери його застосування».

Другий варіант може змінюватися та 
редагуватися, але, сподіваємося, буде зали-
шений у відповідності до міжнародних до-
кументів. 

3. Невиконання Україною положень 
міжнародних документів та договорів, а та-
кож рекомендацій моніторингових орга-
нів міжнародних організацій є серйозною 
проблемою. Звідси одне з завдань, яке має 
бути сформульоване в Національній страте-
гії прав людини, – створення умов для ви-
конання положень міжнародних договорів 
з прав людини, а також рекомендацій моні-
торингових органів. Так, після здійснення 
моніторингу стану виконання міжнародних 
договорівв галузі прав людини, який від-
бувається кожні 2-4 роки, Україна щора-
зу отримує рекомендації, які має втілити в 
життя, щоб законодавство та практика його 
виконання відповідали положенням догово-
рів з прав людини. Щойно Центр «ЛаСтрада 
– Україна» спільно з ЮНІСЕФ закінчив здій-
снення моніторингу виконання Україною 
Заключних спостережень Комітету ООН з 
прав дитини за результатами розгляду тре-
тьої та четвертої об’єднаних доповідей щодо 
виконання державою Конвенції ООН з прав 
дитини. Висновок: значна частина рекомен-
дацій повторюється, тому що не виконуєть-
ся. Більша частина з того, що було рекомен-
довано, – не виконана[3]. Така ж ситуація 
спостерігається з положеннями й інших до-
кументів, зокрема Конвенції ООН про лікві-
дацію всіх форм дискримінації щодо жінок. 
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4. Є ціла низка ще поки не ратифікова-
них міжнародно-правових договорів в га-
лузі прав людини. Тож завдання, яке має 
бути сформульоване в Стратегії – приєд-
нання до існуючих міжнародних докумен-
тів, зокрема Конвенція Ради Європи № 210 
про попередження насильства щодо жінок 
та домашнього насильства та боротьбу із 
цими явищами, яка була підписана Украї-
ною в листопаді 2011 р.; Третій Факульта-
тивний протокол до Конвенції ООН про 
права дитини, який дає право дітям на 
подання індивідуальних скарг до Коміте-
ту ООН про права дитини, відкритий для 
підписання в 2012 році та інші.

5. Не менш важливим за договори є і 
інші документи міжнародного характеру, 
зокрема резолюції, рекомендації та плани 
дій, які формулюють сучасні погляди на 
права людини в конкретних сферах. Це, на-
приклад, Пекінська Платформа Дій (1995), 
Каїрська декларація, Декларація ООН про 
викорінення насильства стосовно жінок, 
Цілі розвитку тисячоліття, Віденська плат-
форма дій (1993), резолюції Генеральної 
Асамблеї ООН, зокрема 1325 та інші, які 
мають бути відображені в Стратегії. Між-
народно визнаний зміст прав людини має 
стати мовою Національної стратегії. А це 
означає, що за кожним напрямом вона має 
будуватися за кращим міжнародним досві-
дом.

 6. Стратегія має розглядати пра-
ва людини не абстрактно, а в конкретно-
му контексті, враховуючи, що вони носять 
транссекторальний характер, присутні в 
усіх сферах суспільного та приватного жит-
тя. Оскільки основний обов’язок держави 
– дотримуватися та захищати права люди-
ни, і це стосується будь-якого органу влади. 
Поки це – теоретичне положення, яке не 
знаходить реалізації в практичній діяль-
ності усіх центральних органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядуван-
ня. Наочною ілюстрацією цього висновку 
є той факт, що низка міністерств, включа-
ючи міністерство економіки, міністерство 
фінансів, міністерство транспорту та інші 
не направила до робочої групи по розробці 
стратегії своїх представників, аргументую-
чи це тим, що проблема прав людини не 

лежить у сфері їх компетенції. Такий під-
хід є не тільки помилковим, а й шкідливим, 
оскільки за додержання прав людини від-
повідають усі державні інститути, кожний 
у своїй галузі діяльності. Тому позитивним 
індикатором впровадження Стратегії в 
життя можна вважати той факт, що усі ор-
гани влади (центральні, регіональні, місце-
ві) включать правозахисну перспективу та 
погляди у свою діяльність.

 7. Україна потребує модернізації, 
основний смисл якої – «більше шансів – 
більшій кількості людей». Враховуючи тра-
диційне дискримінаційне становище жінок 
в суспільстві, посилення сталих ґендерних 
стереотипів, вимоги повноти прав для жі-
нок і проблематика мають стати важливою 
складової Стратегії, носячи інтегративний 
характер. Водночас, враховуючи рекомен-
дації Ради Європи щодо ґендерного інте-
грування, важливо зауважити, що воно не 
відміняє собою діяльність, спрямовану на 
дотримання та захист прав жінок. Тому 
ґендерна проблематика має бути концеп-
туально подвійно відображена в Стратегії: 
і як інтегративний компонент до кожного 
напряму, кожного права, і як окремий під-
розділ. Проект окремого підрозділу, підго-
товленого за участю автора статті, а також 
експертів – членів Ґендерної стратегічної 
платформи наведемо в повному обсязі.

«Забезпечення ґендерної рівності, про-
тидія гендерному насильству та торгівлі 
людьми. Забезпечення ґендерної рівності 
є невід’ємною складовою демократичного 
суспільства та проголошеного курсу євроін-
теграції України хоча Україна є учасницею 
Конвенції ООН про ліквідацію дискримі-
нації жінок ратифіковано, низку інших між-
народних та регіональних актів у цій галу-
зі, в Україні продовжує існувати системна 
невідповідність у правах жінок і чоловіків. 

Мета: забезпечення рівних можливос-
тей реалізації прав жінок і чоловіків в усіх 
сферах життєдіяльності суспільства, запобі-
гання ґендерній дискримінації, насильства 
на ґендерному підґрунті та торгівлі людь-
ми, відновлення порушених прав постраж-
далих осіб та їх захист, надання їм допо-
моги; невідворотність покарання винних у 
насильстві та торгівлі людьми. 
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Завдання: створення можливостей та 
умов для подолання ґендерних стереотипів 
та сексизму в діяльності державних струк-
тур та громадській свідомості;посилення 
Національного механізму забезпечен-
ня рівних прав та можливостей жінок та 
чоловіків;забезпечення рівного доступу жі-
нок до правосуддя; досягнення збалансова-
ної участі жінок та чоловіків у політичних 
та публічних процесах прийняття рішень; 
включення ґендерної проблематики в усіх 
політиках і заходах, застосування ґендерно-
го підходу у національних та місцевих стра-
тегіях та програмах соціального та еконо-
мічного розвитку;попередження і боротьба 
з усіма виявима ґендерно обумовленого 
насильства, дискримінації та торгівлі людь-
ми; удосконалення чинного законодавства 
та практики його застосування відповідно 
до принципів та стандартів міжнародного 
права; приєднання до міжнародних дого-
ворів у сфері подолання насильства після 
проведення відповідних змін до законо-
давства; освіта та підвищення кваліфікації 
кадрів державних службовців та праців-
ників органів місцевого самоврядування з 
питань ґендерної рівності; створення умов 
для активного залучення жінок у процеси 
миробудування та вирішення конфліктів; 
створення ефективної системи аналізу, 
моніторингу та оцінки програм та заходів 
з протидії ґендерної дискримінації, на-
сильству та торгівлі людьми, забезпечен-
ня інформаційної прозорості, підвищення 
ефективності інформування громадськості 
з питань забезпечення ґендерної рівності».

8. Важливим є розуміння розширення 
сфери втручання держави на порушення 
прав у приватній сфері, зокрема в сім’ї, 
як це зазначено у Віденській програмі дій 
(1993 р.), включення теми зв’язку екології 
та прав людини, також ролі недержавних 
актів, зокрема бізнесу та корпорацій, осо-
бливо в стані кризи, в якому перебуває 
Україна. 

9. Викликає категоричне непогоджен-
ня виділення в Стратегії категорії «враз-
ливі групи», що вже саме по собі є виявом 
застосування дискурсу, який суперечить 
принципам прав людини. Тим більше не-
погодження експертів пов’язане із вклю-

ченням до вразливих груп питання прав ді-
тей. Діти завжди мають право на особливе 
ставлення до них з боку держави, як окре-
мої соціальнозначимої категорії, а не через 
поняття «вразливі групи». Такий підхід має 
бути врахований при доопрацюванні Стра-
тегії.

10. Право людини на боротьбу з гно-
бленням та тиранією не може виключатися 
з переліку прав людини. Право людей на 
повстання записане у Загальній декларації 
прав людини. Події в Україні 2013-2014 рр. 
показали, наскільки важливим є це право 
людини. 

11. Необхідність формування нових 
прав, наприклад, права людини та біоети-
ка. Проблеми, які виникають через тех-
нологічні зміни, можуть сприяти змінам 
існуючих норм або створенню нових прав 
людини (права, що виникають у зв’язку із 
новими репродуктивними технологіями). 
У деяких випадках прийдеться формувати 
нові права людини, щоб захистити людську 
гідність та благополуччя від нових загроз, 
якщо існуючі норми не працюють. 

12. Стратегія має надати відповіді на 
питання, чому проблемним є захист та 
дотримання прав людини в Україні. Се-
ред чинників – нерозуміння та незнання 
прав людини як з боку більшої частини 
державних службовців, так і суспільства 
в цілому.У зв’язку із цим в Національ-
ній стратегії мають бути відображені 
питання освіти в галузі прав людини, а 
саме: запровадження системи підготов-
ки, перепідготовки та контролю знань 
державних службовців у галузі прав лю-
дини протягом всієї службової кар’єри; 
включення знань прав людини у систе-
му оцінювання діяльності державних 
службовців тощо. Якщо ж говорити про 
суспільство в цілому, то знань у галузі 
прав людини недостатньо і тут. Це сто-
сується і дорослих, і дітей. Саме тому 
Комітет ООН з прав дитини в 2011 році 
рекомендував Україні розробити та за-
провадити освіту дітей з прав дитини. 
Але ця рекомендація не була виконана. 
Це системна робота, яка розрахована 
не на один рік, має бути відображеною 
у Національній стратегії прав людини. 
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Крім того увага має бути приділена роз-
робленню системи інформування та на-
вчання громадян. 

13. У Стратегії має бути відображена 
роль недержавних суб’єктів, зокрема бізне-
су та корпорацій щодо захисту (або пору-
шень) прав людини. Світовий та національ-
ний досвід показують, що безвідповідальні 
дії корпорацій потребують втручання дер-
жави для захисту прав людини.

14. При формуванні Національної стра-
тегії необхідно враховувати ризики та за-
грози, які мають бути прописані в пре-
амбулі або в загальних положеннях. Ці 
виклики пов’язані, зокрема, з існуванням 
в суспільстві груп, які виступають проти 
прав громадян, чия діяльність пов’язана із 
посиленням фундаменталістських та тради-
ціоналістських рухів.

Принципи захисту прав людини ви-
магають, щоб їм відповідали не лише по-
літичні кроки та програми, але й сам по-
літичний процес прийняття рішень. А це 
значить, що політка повинна формуватися 
в умовах відкритості, прозорості та громад-
ської участі (особливо жінок), а органи вла-
ди мають стати відповідальними.Важливо, 
що держава має визнати, що зобов’язана 
поважати, захищати та виконувати права 
людини, а також дотримуватися принципів 
недискримінації, розширення участі рядо-
вих громадян у політиці, прозорості та від-
повідальності управління.

Література
1. Указ Президента України 

№ 811/2014 від 15.10.2014 р. Про роз-
роблення Національної стратегії у сфері 
прав людини. – Електронний ресурс. Ре-
жим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/
show/811/2014

2. Наказ міністра юстиції України      
№ 245/7 від 24.11.2014 р. Про утворення 
робочої групи з підготовки проекту Наці-
ональної стратегіїу сфері прав людини. – 
Електронний ресурс. Режим доступу:http://
www.minjust.gov.ua/news/46392

3. Моніторинг виконання Україн-
ською державою Заключних спостережень 
Комітету ООН про права дитини за резуль-
татами третьої і четвертої об’єднаної допо-
віді України (2011 р.)- Колектив авторів.– 
Електронний ресурс. Режим доступу:http://
www.la-strada.org.ua/ucp_mod_library_
view_300.html

4. Конвенція проти катувань та ін-
ших жорстоких, нелюдських аботаких, що 
принижують гідність, видів поводження 
і покарання .– Електронний ресурс. Ре-
жим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/995_085

5. Європейська конвенція про запобі-
гання катуванням чи нелюдському або та-
кому, що принижує гідність, поводженню 
чи покаранню (1987 р.) .– Електронний ре-
сурс. Режим доступу:http://zakon1.rada.gov.
ua/laws/show/995_068

6. Факультативний протокол до Кон-
венції проти катувань та інших жорстоких, 
нелюдських або таких, що принижують 
гідність, видів поводження та покарання.– 
Електронний ресурс. Режим доступу:http://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_f48

АНОТАЦІЯ 
У статті розкриваються та аналізують-

ся актуальні методологічні та концептуальні 
підходи до формування національної стратегії 
у сфері прав людини

SUMMARY 
The modern methodological and conceptual 

approaches to creation the national strategy on 
human rights protection have been analyzed in the 
article
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У відносинах з Президентом України Го-
лова Верховної Ради України взаємодіє пере-
дусім у таких сферах, як: інавгурація Прези-
дента України; послання до Верховної Ради 
України; законодавча діяльність; робота в 
РНБОУ; депутатські запити до Президен-
та України; імпічмент Президента України; 
участь у консультаціях щодо розпуску парла-
менту; тимчасове виконання Головою парла-
менту України обов’язків глави держави за 
певних, конституційно визначених умов [1].

Що стосується формалізованих парла-
ментським правом України процедур вза-
ємодії Голови Верховної Ради України та 
глави держави, то першою з-поміж них є 
спеціальна парламентська процедура інав-
гурації Президента України. У цій сфері Го-

лова Верховної Ради України відповідно до 
статей 163-168 Регламенту забезпечує про-
ведення даної процедури на урочистому за-
сіданні парламенту держави [2]. 

Звичайно, складення присяги Прези-
дента України українському народу зумов-
лює активну участь у цьому процесі самого 
новообраного глави держави, а також Голо-
ви Верховної Ради України та Голови КСУ 
як основних суб’єктів відповідного процесу, 
що прямо випливає з конституційного по-
ложення ст. 104 Основного Закону України 
і стимулює напрям подальшої співпраці від-
повідних гілок влади в державному механіз-
мі України. 

Голова Верховної Ради України повинен 
забезпечити складення присяги саме тією 
особою, яка в порядку, встановленому Кон-
ституцією України та Законом України «Про 
вибори Президента України», обрана Прези-
дентом України. У такий спосіб чітко легіти-
муються умови вступу на пост глави держави: 
вони визначені виключно на рівні Конститу-
ції України та спеціального виборчого закону; 
інших правових рамок не передбачається; за-
значені правові рамки є вичерпними. 

Відповідно до частини 2 статті 165 Регла-
менту вказується на те, що єдиним управо-
моченим суб’єктом, відповідальним за вста-
новлення такої дати та часу, є Верховна Рада 
України, яка цього разу має ухвалити спе-
ціальне рішення, оформлене відповідною 
постановою [2]. При цьому не є важливим, 
з правового боку, хто буде суб’єктом її вне-
сення. 

Особенноси реализации полномочий Пред-
седателя Верховной Рады Украины в отноше-
ниях с Президентом Украины в современных 
условиях. 

В статье исследуется особенности осу-
ществления конституционных полномочий и 
взаимодействие Председателя Верховной Рады 
Украины с Президентом Украины в современ-
ных условиях. Освещает комплексный анализ 
теоретических подходов и норм действующего 
законодательства относительно механизма 
реализации полномочий Председателя Верхов-
ной Рады Украины.

Ключові слова: Голова Верховної Ради України, 
Президент України, повноваження, Верховна Рада 
України, апарат Верховної Ради України, адміні-
страція Президента України, парламент.
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Іншим аспектом внутріпарламентських 
відносин глави держави та Голови Верховної 
Ради України є забезпечення ними реаліза-
ції конституційних приписів, які обумовлені 
заслуховуванням Парламентом України що-
річних та позачергових послань Президента 
України (статті 85, 106 Констиутції України 
[1]).

Голова Верховної Ради України керує ро-
ботою парламенту і у забезпеченні контроль-
них повноважень Верховної Ради України 
щодо діяльності Президента України, зокре-
ма щодо направлення до нього депутатських 
запитів (стаття 225 Регламенту [2]). 

Особливі вимоги щодо направлення за-
питів Президенту України диктуються вимо-
гами Конституції України: після оголошення 
короткого змісту депутатського запиту голо-
вуючий на пленарному засіданні Верховної 
Ради оголошує голосування щодо попере-
дньої підтримки запиту до Президента Укра-
їни. При цьому рішення про направлення 
запиту до Президента України на вимогу на-
родного депутата, групи народних депутатів, 
комітету має бути попередньо підтримане 
підписами не менше як 150 народних депу-
татів. Якщо ж такої кількості підписів немає, 
то має відбутися відкрите поіменне голосу-
вання за підтримку запиту. Для того, щоб 
голосування було результативним, достатньо 
150 голосів народних депутатів на підтрим-
ку запиту. Далі має відбутися голосування за 
направлення запиту. Рішення про направ-
лення попередньо підтриманого запиту до 
Президента України вважається прийнятим, 
якщо за нього проголосувало не менше як 
226 народних депутатів [2]. 

Таким чином, для направлення запиту 
Президенту України має відбутися два голо-
сування: спершу за підтримку запиту, потім 
за його направлення адресату. Така усклад-
нена процедура має гарантувати надходжен-
ня главі держави запитів із справді суспільно 
важливих проблемних питань, що потребу-
ють його реагування в рамках наданих йому 
конституційних повноважень. 

Окремою важливою сферою взаємодії Го-
лови Верховної Ради України з Президентом 
України є їх спільна діяльність у складі Ради 
національної безпеки і оборони України 
(РНБОУ) як конституційного координацій-

ного органу з питань національної безпеки 
та оборони при главі держави. Основи такої 
взаємодії визначаються Законом України 
“Про Раду національної безпеки та оборони 
України” від 5 березня 1998 року [3]. 

Відомо, що відповідно до статті 107 Кон-
ституції України Головою РНБОУ є Пре-
зидент України, проте відповідно до Кон-
ституції України та даного Закону у разі 
дострокового припинення повноважень 
Президента України згідно зі статтями 
108-111 Конституції України виконання 
обов’язків Голови РНБОУ на період до об-
рання і вступу на пост нового Президента 
України покладається на Голову Верховної 
Ради України [1]. 

Відповідно до статті 9 цього ж Закону у 
засіданнях РНБОУ України може брати без-
посередню участь Голова Верховної Ради 
України, тобто його робота у РНБОУ є фа-
культативною та залежить від його власного 
волевиявлення. Він не бере участі в прийнят-
ті рішень у РНБОУ шляхом голосування, але 
згідно зі статтею 10 цього Закону може ви-
словлювати думку щодо прийнятих рішень, 
яка протоколюється [3]. Таким чином, фор-
мально вплив Голови парламенту на ухва-
лення рішень РНБОУ незначний.

Проте на практиці позиція керівника 
парламенту України спроможна іноді до-
сить суттєво впливати на формування думки 
РНБОУ з тих чи інших питань, у тому чис-
лі і на позицію Президента України. Зокре-
ма, так було під час президентських виборів 
2004 року, коли саме позиція тодішнього 
Голови парламенту України 4-го скликання 
В.М. Литвина багато в чому запобігла мож-
ливим “силовим” сценаріям розвитку подій у 
країні [3]. 

Певні зрушення у зв’язку з конституцій-
ною реформою України відбулися у сфері 
взаємодії Голови Верховної Ради України з 
Президентом України у сфері законодавчої 
діяльності (стаття 94 Конституції України) та 
у застосуванні процедури імпічменту Прези-
дента України (стаття 111 Конституції Укра-
їни) [1]. 

Відповідно до конституційних вимог за-
кон підписує Голова Верховної Ради Украї-
ни і невідкладно направляє його Президен-
тові України. Президент України протягом 
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п’ятнадцяти днів після отримання закону 
підписує його, беручи до виконання, та офі-
ційно оприлюднює його або повертає закон 
зі своїми вмотивованими і сформульованими 
пропозиціями до Верховної Ради України 
для повторного розгляду. 

У разі якщо Президент України протя-
гом встановленого строку не повернув закон 
для повторного розгляду, закон вважається 
схваленим Президентом України і має бути 
підписаний та офіційно оприлюднений. 
Якщо під час повторного розгляду закон 
буде знову прийнятий Верховною Радою 
України не менш як двома третинами від її 
конституційного складу, Президент Украї-
ни зобов’язаний його підписати та офіційно 
оприлюднити протягом десяти днів. У разі, 
якщо Президент України не підписав такий 
закон, він невідкладно офіційно оприлюдню-
ється Головою Верховної Ради України і опу-
бліковується за його підписом. 

Відповідна конституційна логіка ґрун-
тувалася на тому, що до 2004 року існувала 
практика зловживання Президентом Укра-
їни своїм правом відкладального вето, вна-
слідок чого деякі закони не підписувалися 
і після його подолання, що применшувало 
парламентський суверенітет і створювало 
численні проблеми [4; 5]. З метою уникнен-
ня таких ситуацій у майбутньому право вве-
дення в дію законів, вето щодо яких подола-
не, надано Голові Верховної Ради України. 
Відповідна конституційна логіка була згодом 
відтворена і в Регламенті у частині, що стосу-
ється повноваження Голови Верховної Ради 
України офіційно оприлюднювати повторно 
прийнятий парламентом закон (стаття 137 
Регламенту [2]. 

При цьому слід мати на увазі, що засто-
сування і цієї норми на практиці виклика-
ло неоднозначність у розумінні відповідних 
приписів, зокрема щодо обсягу повноважень 
Голови парламенту у цьому процесі. Це ста-
ло підставою для розгляду відповідної право-
вої проблеми КСУ. 

Відповідно до Рішення КСУ у справі 
про офіційне тлумачення положень части-
ни четвертої статті 94 Конституції України 
від 9 жовтня 2007 року “положення друго-
го речення частини четвертої статті 94 Кон-
ституції України необхідно розуміти так, що 

діючий Голова Верховної Ради України не-
відкладно офіційно оприлюднює і опублі-
ковує закон, прийнятий Верховною Радою 
України не менш як двома третинами від її 
конституційного складу під час повторного 
розгляду і не підписаний та не оприлюдне-
ний Президентом України протягом деся-
ти днів, якщо попередній Голова Верховної 
Ради України не вчинив таких дій. Поло-
ження частини четвертої статті 94 Конститу-
ції України щодо невідкладності офіційного 
оприлюднення та опублікування Головою 
Верховної Ради України закону, у разі якщо 
Президент України не підписав та не опри-
люднив його протягом десяти днів, треба ро-
зуміти так, що Голова Верховної Ради Укра-
їни зобов’язаний офіційно оприлюднити і 
опублікувати такий закон у пріоритетному 
порядку – раніше інших актів” [6]. 

Саме керуючись цими приписами, Голо-
ва Верховної Ради України ввів у дію закони 
України “Про Кабінет Міністрів України” від 
21 грудня 2006 року [7], “Про організацію і 
порядок діяльності Верховної Ради України” 
від 4 вересня 2008 року [8] та “Про тимчасо-
ві слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу 
комісію і тимчасові спеціальні комісії Верхо-
вної Ради України” від 15 січня 2009 року [9]. 

Ключовою є роль Голови Верховної Ради 
України і в організації процедури імпічмен-
ту Президента України: саме він терміново 
повідомляє главу держави про прийняття 
парламентом рішення про ініціювання даної 
процедури (частина 3 статті 172 Регламенту); 
визначає спеціальний режим використання 
документів, наданих спеціальною тимчасо-
вою слідчою комісією з імпічменту (частина 
1 статті 177 Регламенту); запрошує на пле-
нарне засідання Верховної Ради України, на 
якому відбувається розгляд висновків і про-
позицій спеціальної тимчасової слідчої комі-
сії, Президента України, суддів КСУ, Голову 
Верховного Суду України та запропонованих 
ним суддів Верховного Суду України, Упо-
вноваженого Верховної Ради України з прав 
людини та Генерального прокурора України 
(частина 3 статті 178 Регламенту); організовує 
обговорення таких висновків і пропозицій 
відповідно до статті 179 Регламенту; забезпе-
чує процедуру прийняття рішення про зви-
нувачення Президента України у вчиненні 
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ним злочину (стаття 185 Регламенту); оголо-
шує висновки КСУ та Верховного Суду Укра-
їни щодо імпічменту Президенту України на 
пленарному засіданні парламенту (частина 
1 статті 186 Регламенту); організовує голо-
сування щодо питання про прийняття рі-
шення про усунення глави держави з поста в 
порядку імпічменту (стаття 187 Регламенту); 
офіційно повідомляє про прийняте рішен-
ня Президента України, Прем’єр-міністра 
України, Голову КСУ та Голову Верховного 
Суду України, негайно оприлюднює відпо-
відний акт Верховної Ради через ЗМІ (части-
на 9 статті 187 Регламенту) [2]. 

З моменту оголошення головуючим на 
пленарному засіданні про дострокове при-
пинення повноважень Президента Укра-
їни у зв’язку з усуненням його з поста в 
порядку імпічменту, на період до обрання 
і вступу на пост нового Президента Украї-
ни, обов’язки Президента України виконує 
Голова Верховної Ради України (стаття 112 
Конституції України [1], частина 8 статті 
187 Регламенту [2]. 

У разі ж неприйняття Верховною Ра-
дою України постанови про усунення Пре-
зидента України з поста в порядку імпіч-
менту Голова парламенту оголошує про 
припинення процедури імпічменту і дає 
доручення щодо публікації про це в газе-
ті «Голос України»; оголошує про припи-
нення повноважень спеціальної тимчасової 
слідчої комісії; від імені Верховної Ради 
України вибачається перед Президентом 
України (стаття 188 Регламенту).

Особливою формою взаємодії Голови 
Парламенту з главою держави є його участь 
у консультаціях щодо розпуску парламенту 
(стаття 90 Конституції України [1]). Адже 
згідно з Основним Законом України рішен-
ня про дострокове припинення повнова-
жень Верховної Ради України приймається 
Президентом України після консультацій з 
Головою Верховної Ради України, його за-
ступниками та головами депутатських фрак-
цій у Верховній Раді України. Інститут та-
ких консультацій вважається в юридичній 
літературі важливим аспектом демократич-
ності вирішення питання дострокового роз-
пуску парламенту Президентом України 
[10, с. 60].

Нагадаємо, що відповідно до частини 
2 статті 90 Конституції України Президент 
України має право достроково припини-
ти повноваження Верховної Ради України, 
якщо: протягом одного місяця у Верховній 
Раді України не сформовано коаліцію де-
путатських фракцій; протягом 60 днів піс-
ля відставки Кабінету Міністрів України не 
сформовано персональний склад Кабінету 
Міністрів України; протягом 30 днів однієї 
чергової сесії пленарні засідання не можуть 
розпочатися [1]. 

Проте, конституційна формула не роз-
криває, наскільки обов’язковою є участь Го-
лови парламенту в таких консультаціях; чи 
можливий розпуск парламенту без такої учас-
ті, зокрема у разі його неявки чи вакантності 
поста Голови Верховної Ради України; яки-
ми будуть юридичні наслідки заперечення 
з боку керівника парламенту щодо розпуску 
Верховної Ради України тощо. Всі ці та інші 
супровідні юридичні питання потребують 
очевидної конкретизації та свого розкриття. 

Практика застосування норм Конститу-
ції України, що склалася з 2007 року, свід-
чить про однозначну інтерпретацію главою 
держави свого права розпуску парламенту 
як абсолютного; участь чи неучасть Голо-
ви Верховної Ради України, а так само його 
заперечення щодо безпідставності такого 
розпуску юридичного значення не мали [1]. 
До того ж, за буквальним тлумаченням Кон-
ституції України, участь Голови парламен-
ту в консультаціях не передбачається в тих 
випадках, коли парламент внаслідок парла-
ментської “сецесії”, тобто складення повно-
важень більше ніж 150 народних депутатів, 
втрачає дієздатність, і Президент України 
оголошує позачергові вибори до парламенту 
без проведення згаданих консультацій взага-
лі. За таких підходів сам інститут політичних 
консультацій з приводу можливого розпуску 
Верховної Ради України перетворюється на 
чергову конституційну фікцію, застосування 
якої жодним чином не обмежує президент-
ську прерогативу. 

Між тим, у багатьох демократичних кра-
їнах інститутові таких консультацій надано 
вагомого юридичного значення. Зокрема, 
в італійській парламентській практиці не 
траплялося жодного випадку розпуску пар-
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ламенту президентом без згоди на те з боку 
спікера парламенту під час відповідних кон-
сультацій [11, с. 168]. 

Тож, на наш погляд, варто врахувати за-
рубіжну практику і надати Голові Верховної 
Ради України можливість ветувати рішення 
глави держави щодо розпуску парламенту 
(тобто заборонити без згоди Голови парла-
менту розпуск Верховної Ради України Пре-
зидентом України). 

У разі вакантності посади Голови Верхо-
вної Ради України розпуск парламенту теж 
має бути заборонений. Вважаємо, що в такий 
спосіб інститут Голови парламенту отримає 
дійовий важіль впливу у системі стримувань 
і противаг відносно глави держави щодо до-
строкового припинення останнім повнова-
жень Верховної Ради України. Зрозуміло, 
що пропоновані зміни мають конституцій-
ний характер і повинні бути втілені у відпо-
відних змінах до Основного Закону України. 

Особливого статусу Голова Верховної 
Ради України набуває у зв’язку із тимчасовим 
виконанням обов’язків глави держави. Інсти-
тут тимчасового виконання цих обов’язків 
закріплений у статті 112 Констиутції України 
[1]. Відповідно до її приписів у разі достроко-
вого припинення повноважень Президента 
України за наявності вимог, передбачених 
статтями 108-111 Конституції України, ви-
конання обов’язків Президента України, на 
період до обрання і вступу на пост нового 
Президента України, покладається на Голо-
ву Верховної Ради України. 

Водночас, конституційно компетенція 
такої особи має певні обмеження. Зокрема, 
Голова Верховної Ради України в період ви-
конання ним обов’язків Президента України 
не може звертатися з посланнями до народу 
та із щорічними і позачерговими послання-
ми до Верховної Ради України про внутріш-
нє і зовнішнє становище України (пункт 2 
частина 1 стаття 106); призначати всеукраїн-
ський референдум щодо змін до Конституції 
України відповідно до статті 156 Конституції 
України, проголошувати всеукраїнський ре-
ферендум за народною ініціативою (пункт 6 
частина 1 стаття 106); призначати позачерго-
ві вибори до Верховної Ради України у стро-
ки, встановлені Конституцією України (пункт 
7 частина 1 стаття 106); припиняти повнова-

ження Верховної Ради України у випадках, 
передбачених Конституцією України (пункт 
8 частина 1 стаття 106); вносити до Верховної 
Ради України подання про призначення Мі-
ністра оборони України, Міністра закордон-
них справ України (пункт 10 частина 1 стат-
тя 106); призначати на посаду та звільняти 
з посади за згодою Верховної Ради України 
Генерального прокурора України (пункт 11 
частина 1 стаття 106); призначати на посади 
та звільняти з посад половину складу Ради 
Національного банку України (пункт 12 час-
тина 1 стаття 106); призначати на посади та 
звільняти з посад половину складу Націо-
нальної ради України з питань телебачення 
і радіомовлення (пункт 13 частина 1 стаття 
106); призначати на посади та звільняти з 
посад третину складу Конституційного Суду 
України (пункт 22 частина 1 стаття 106); при-
своювати вищі військові звання, вищі дипло-
матичні ранги та інші вищі спеціальні зван-
ня і класні чини; здійснювати помилування 
(пункт 27 частина 1 стаття 106); створювати 
консультативні, дорадчі та інші допоміжні 
органи і служби у межах коштів, передба-
чених у Державному бюджеті України для 
здійснення повноважень Президента Украї-
ни (пункт 28 частина 1 стаття 106) [1]. 

Це означає, що поза рамками таких об-
межень Голова Верховної Ради України у 
статусі виконуючого обов’язки Президента 
України здійснюватиме всі інші президент-
ські повноваження, зокрема ветуватиме при-
йняті парламентом закони. За таких умов 
конструкція статті 94 Констиутції України 
взагалі виглядатиме дивно: прийнятий за-
кон Голова парламенту підписує і передає 
на підпис собі ж як виконувачу обов’язків 
Президента України, і сам же може ветува-
ти цей же закон. Якщо ж парламент долає 
його вето більшістю в 300 народних депу-
татів України, то виконувач обов’язків гла-
ви держави може закон підписати, а може 
і не підписати; в останньому випадку закон 
може бути підписаний Головою парламенту, 
але ж, оскільки це одна і та ж особа, то вето 
набуває абсолютного характеру, і непідпи-
сання закону жодних юридичних наслідків 
для такого Голови Верховної Ради України 
не має. 

З метою уникнення подібних абсурдних 
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ситуацій на практиці, варто внести зміни до 
статті 112 Конституції України і заборонити 
Голові Верховної Ради України під час тимча-
сового виконання ним обов’язків Президента 
України ветувати закони. Здійснення Голо-
вою парламенту обов’язків глави держави 
викличе необхідність його постійної копіткої 
роботи у зв’язку з виконанням обов’язків Пре-
зидента України (хай і тимчасового). Проте 
парламентська робота так само є постійною. 
За таких умов більшість своїх повноважень 
як керівника парламенту Голова Верховної 
Ради України не зможе повноцінно здійсню-
вати. Якщо у випадках ведення пленарних 
засідань та інших елементів його “сесійних” 
повноважень, останні можуть реалізовувати-
ся Першим заступником Голови Верховної 
Ради України, то цього не можна сказати про 
нормотворчу компетенцію Голови парламен-
ту, оскільки відповідно до пункту 3 частини 
2 статті 88 Конституції України саме Голова 
Верховної Ради України підписує акти, при-
йняті Верховною Радою України [1]. 

З метою усунення нормотворчих усклад-
нень у роботі парламенту, вважаємо можли-
вим покласти відповідне повноваження на 
Першого заступника Голови Парламенту 
– виконання обов’язків Голови Верховної 
Ради України у разі тимчасового виконання 
самим Головою Парламенту обов’язків Пре-
зидента України.

Література
 1. Конституція України від 28.06.1996 р. 

// ВВР, 1996, № 30, ст. 141. 
 2. Закон України “Про регламент Верхо-

вної Ради України” від 10.02.2010 р. // Голос 
України вiд 17.02.2010 – №28.

3. Закон України “Про Раду національної 
безпеки та оборони України” від 5.03.1998 р. 
// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 
1998, № 35, ст. 237.

4. Кривенко Л. Воля народу, її трансфор-
мація у державну волю // Віче. – 1997. – №9. 
– С. 42-59. 

5. Кривенко Л. Суверенітет парламен-
ту: теорія і практика // Віче. – 1998. - №4. –           
С. 32-47. 

6. Рішення Конституційного Суду Укра-
їни у справі за конституційним поданням 
51 народного депутата України про офіцій-
не тлумачення положень частини четвертої 
статті 94 Конституції України від 9.10.2007 р. 
// Офіційний вісник України вiд 29.10.2007 - 
2007 р., № 79, стор. 183, стаття 2963, код акту 
41259/2007.

 7. Закон України “Про Кабінет Міністрів 
України” від 27.02.2014 р.№ 794-VII // Голос 
України вiд 01.03.2014. – № 39.

8. Закон України “Про організацію і по-
рядок діяльності Верховної Ради України” 
від 4.09.2008 р. // ВВР, 2009, № 12, ст. 147.

9. Закон України “Про тимчасові слідчі 
комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію 
і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради 
України” від 15.01.2009 р. // Голос України 
вiд 21.03.2009. - №51.

10. Рудик П.А. Коментар до конституцій-
них змін. Навч. посібник. – К.: Центр учбової 
літератури, 2008 . – 220 с. 

11. Парламенты мира. – М.: Интрепракс, 
1991. – 624 с.

АНОТАЦІЯ 
Особливості реалізації повноважень Голо-

ви Верховної Ради України у відносинах з Пре-
зидентом України в сучасних умовах.

У статті досліджується особливості здій-
снення конституційних повноважень та вза-
ємодія Голови Верховної Ради України з Пре-
зидентом України в сучасних умовах. Висвіт-
люється комплексний аналіз теоретичних 
підходів та норм чинного законодавства щодо 
механізму реалізації повноважень Голови Вер-
ховної Ради України з Главою держави.

SUMMARY 
Features of realization of plenary powers of 

Chairman of Verkhovna Rada of Ukraine in 
relationships with President of Ukraine in modern 
terms.

In the article probed features of realization 
of constitutional plenary powers and co-operation 
of Chairman of Verkhovna Rada of Ukraine 
with President of Ukraine in modern terms. The 
complex analysis of theoretical approaches and 
norms of current legislation lights up in relation to 
the mechanism of realization of plenary powers of 
Chairman of Verkhovna Rada of Ukraine



23

Âàñèëü÷åíêî Î.Ï. - Îñîáëèâîñò³ ïðàâîâîãî ñòàòóñó ³íîçåìö³â...

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÑÒÀÒÓÑÓ ²ÍÎÇÅÌÖ²Â 
ÒÀ ÎÑ²Á ÁÅÇ ÃÐÎÌÀÄßÍÑÒÂÀ ÏÐÈ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍ² 
ÏÐÈÍÖÈÏÓ Ð²ÂÍÎÑÒ² ÏÐÀÂ ² ÑÂÎÁÎÄ Â ÓÊÐÀ¯Í²

 ÂÀÑÈËÜ×ÅÍÊÎ Îêñàíà Ïåòð³âíà - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò 
êàôåäðè êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ 
Òàðàñà Øåâ÷åíêà 

ÓÄÊ 342.722

Забезпечення принципу рівності прав 
і свобод здійснюється в однаковій мірі 
щодо всіх людей в Україні. Щодо певних 
осіб таке забезпечення має свої особливос-
ті, пов’язані зі специфічним правовим ста-
тусом цих осіб. Дійсно, іноземці та особи 
без громадянства, на відміну від громадян 
України, мають дещо інше коло прав, зо-
крема, по відношенню до держави. Однак, 
у більшості своїх прав і свобод іноземці та 
особи без громадянства є рівними з грома-
дянами України. Виходячи з наведеного, 
особливості забезпечення принципу рівно-
сті прав і свобод іноземців та осіб без грома-
дянства в Україні полягають у їх особливо-
му правовому статусі.

Проблеми правового статусу особи неодно-
разово ставали предметом дослідження 
таких вчених, як: М. Вітрук, В. Колісник, 
А. Колодій, В. Маслєнніков, М. Матузов, 
А. Олійник, О. Петришин, В. Погорілко, 
І. Полховська, П. Рабінович, А. Савицька, 
Ю. Тодика, В. Шевцов, М. Цвік, Л. Явич та 
інших. Однак, правовий статус іноземців та 

осіб без громадянства в контексті забезпе-
чення принципу рівності прав і свобод за-
лишається недослідженим.

Метою цієї статті є встановлення особли-
востей правового статусу іноземців та осіб 
без громадянства при забезпеченні прин-
ципу рівності прав і свобод в Україні. Для 
досягнення поставленої мети слід вирішити 
такі наукові завдання: визначити поняття 
«правовий статус», «іноземець», «особа без 
громадянства»; дослідити нормативно-пра-
вові акти у цій сфері та визначити особли-
вості правового статусу іноземців та осіб без 
громадянства при забезпеченні принципу 
рівності прав і свобод в Україні.

На думку В. С. Нерсесянца, правовий 
статус індивіда є однією з найважливіших 
політико-юридичних категорій, що нероз-
ривно пов’язана із соціальною структурою 
суспільства, рівнем демократії, станом за-
конності [1, с.225]. Продовжуючи думку ав-
тора, чим вищий рівень демократії, стабіль-
ніші законність та правопорядок, тим більш 
забезпеченим є правовий статус окремих 
індивідів, у тому числі іноземців та осіб без 
громадянства.

Як зазначає Р. О. Халфіна, правовий 
статус вбирає всі види юридичних зв’язків. 
Це є загальним поняттям, що включає різ-
номанітні елементи, які об’єднані тим, що 
вони характеризують положення людини 
у суспільстві [2, с.275]. Видається, що це 
найбільш широке поняття, що охоплює всі 
елементи. Також у юридичній літературі є 
досить поширеним більш вузьке поняття 

В статье определено понятие «правовой 
статус», «иностранец», «лицо без граждан-
ства»; исследованы нормативно-правовые 
акты в этой сфере и определены особенности 
правового статуса иностранцев и лиц без граж-
данства при обеспечении принципа равенства 
прав и свобод в Украине.

Ключові слова: громадянство, іноземець, особа 
без громадянства, правовий статус, принцип рів-
ності.
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правового статусу, до якого включають пра-
ва, обов’язки, гарантії тощо. У зв’язку з цим 
виділяють правовий статус та правове поло-
ження. Дані категорії, на наш погляд, не є 
ідентичними. 

Як вказує О. В. Марцеляк, найбільш 
ґрунтовному теоретичному дослідженню в 
основному піддавалися і піддаються елемен-
ти статусу особи чи людини та громадяни-
на. Хоча, незважаючи на це, у теорії права 
й до сьогодні не існує єдиної точки зору 
щодо цього питання. Р. О. Халфіна вважає, 
що основою правового статусу особи є за-
гальні (конституційні) права і обов’язки [2, 
c.123-126]. Погоджуючись з цим, В. І. Ново-
сьолов відстоює позицію, що загальний пра-
вовий статус особи включає в себе не тільки 
конституційні права і свободи, а й загальні 
галузеві права [3, c.37-39]. Цю ж точку зору 
підтримують В.О. Патюлін, який виділяє 
спеціальні правові статуси (модуси) особи 
[4, c.198-199], та О.О. Лукашева, яка розгля-
дає права і свободи як елемент правового 
статусу, включаючи в нього весь комплекс 
прав, що законодавчо закріплені не тільки 
внутрішньодержавними правовими актами, 
а й міжнародними угодами [5, c.35; 6, с.44].

Цікавою є позиція М. В. Вітрука, який 
вважає, що більш правильно розрізняти два 
самостійні поняття – правове положення 
(статус) особистості в широкому та вузькому 
змістах, що відображають явища, реальний 
зв’язок між якими можна визначити як від-
ношення цілого та частини. На думку авто-
ра, умовно, цілком термінологічно перше 
поняття можна визначити як «правове по-
ложення», а друге – як «правовий статус». 
Отже, правове положення особистості (за 
запропонованою термінологією) – широка, 
узагальнююча категорія, що розкриває всі 
сторони закріпленого в праві стану особис-
тості, передбачає всі її соціально-юридич-
ні ознаки, якості [7, с.27]. Погоджуючись з 
такою точкою зору, хотілося б додати, що 
одна особа може поєднувати декілька пра-
вових статусів, однак правове положення в 
суспільстві залишається для такої особи од-
наковим.

Юридичні зв’язки між людиною та дер-
жавою виражаються в наявності у людини 
певного правового статусу. Людину ж з пев-

ним правовим статусом прийнято називати 
особою, а саме фізичною особою. Тому ха-
рактеристика людини, як особи, передбачає 
наявність визначених юридичних зв’язків 
останньої з певною державою. Залежно від 
ступеня наближеності людини до держави 
та особливостей юридичного зв’язку між 
ними виділяють: громадян (підданих), іно-
земців та осіб без громадянства.

Як вказує І.Г. Ковалишин, розмежуван-
ня основних прав на права людини і права 
громадянина, як це передбачено у Консти-
туції України, не є традиційним для нашого 
конституційного регулювання, яке зводи-
ло становище людини лише до її взаємо-
дії з державою в якості громадянина, який 
отримував свої права в «дар» від державної 
влади і був повністю їй підлеглий. На думку 
автора, специфіка вказаних видів правового 
статусу пояснюється тим, що права людини 
походять з природного права, а права гро-
мадянина – з позитивного, хоча ті й інші ма-
ють невід’ємний характер. Права людини є 
основоположними, адже вони належать усім 
людям від народження незалежно від того, 
чи є вони громадянами тієї держави, в якій 
живуть, а права громадянина включають ті 
права, які закріплюються за особою тільки 
в силу її належності до держави. Таким чи-
ном, кожний громадянин тієї чи іншої дер-
жави володіє усім комплексом прав, що на-
лежать до загальновизнаних прав людини, 
а також правами громадянина, що визна-
ються у даній державі. Варто погодитися з 
І. Г. Ковалишиним, що права громадянина 
охоплюють сферу відносин індивіда з дер-
жавою (сферу публічних інтересів), у якій 
він розраховує не лише на захист своїх прав 
від незаконного втручання, а й на активне 
сприяння держави їх реалізації [8, с.39].

Згідно зі ст.1 Закону України «Про гро-
мадянство України», громадянин України 
– особа, яка набула громадянство України 
в порядку, передбаченому законами Укра-
їни та міжнародними договорами України. 
У свою чергу, громадянство України – пра-
вовий зв’язок між фізичною особою і Укра-
їною, що знаходить свій вияв у їх взаємних 
правах та обов’язках [9].

Громадяни України володіють усім 
комплексом прав та свобод, включаючи по-
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літичні права. На відміну від них, іноземці 
та особи без громадянства в силу свого пра-
вового статусу володіють у рівній мірі тими 
ж правами та свободами, що й громадяни 
України, за виключеннями, встановленими 
законами.

На думку С.Ф. Константінова, однією з 
особливостей правового становища інозем-
них громадян в Україні є те, що вони пере-
бувають немовби в «подвійному підпоряд-
куванні» – дії законів країни перебування 
і дії законів держави свого громадянства. 
Зв’язок іноземного громадянина з країною 
свого громадянства постійний і стійкіший, 
ніж зв’язок із країною перебування. Він, на-
приклад, зберігає виборчі права і несе вій-
ськовий обов’язок за законами держави сво-
го громадянства, відповідає за зрадницькі 
дії, вчинені за кордоном, може бути відкли-
каний своєю державою у будь-який час. Цей 
зв’язок, на думку автора, не переривається 
його перебуванням в іншій державі. Іно-
земний громадянин залишається підлеглим 
владі своєї держави і зобов’язаний коритися 
їй. Зв’язок іноземного громадянина з держа-
вою перебування має тимчасовий характер. 
Він може бути в будь-який час розірваний 
за бажанням самого іноземного громадяни-
на чи з волі держави перебування [10, с.23].

Відповідно до п.6 ч.1 ст.1 Закону Укра-
їни «Про правовий статус іноземців та осіб 
без громадянства», іноземець – особа, яка не 
перебуває у громадянстві України і є грома-
дянином (підданим) іншої держави або дер-
жав [11]. Звідси іноземець має такі ознаки:

1) фізична особа;
2) не є громадянином України;
3) є громадянином (підданим) іншої дер-

жави.
Підтвердженням першої та третьої 

ознак є наявність паспорта або іншого доку-
менту, що його замінює відповідно до зако-
нодавства іноземної держави. Зазначений 
документ має підтверджувати (містити відо-
мості) громадянство (підданство) іноземної 
держави. Друга ознака може бути підтвер-
джена відомостями про неперебування осо-
би в громадянстві України.

Як дуже точно зазначає М.М. Сірант, у 
сучасному світі, що характеризується акти-
візацією інтеграційних процесів у різних 

сферах співробітництва держав, особливос-
ті розвитку міжнародних відносин, на наш 
погляд, дедалі більше визначаються загаль-
ними тенденціями процесу глобалізації. 
На сьогоднішній день будь-яка проблема, 
що постає перед певною країною, так чи 
інакше торкається інтересів інших держав. 
Зростання взаємної залежності держав зу-
мовлює необхідність їх тісної співпраці з 
метою вирішення нових проблем. Таким 
чином, внутрішня стабільність та добробут 
кожної окремої держави залежить і від того, 
наскільки успішно їй вдається сприяти вирі-
шенню проблем інших держав. Такий стан 
речей, на наш погляд, є характерною ри-
сою міжнародного співробітництва держав 
у сфері вирішення проблеми біженців, яка 
набуває сьогодні дедалі більшої гостроти. 
Складність вирішення цієї проблеми пере-
дусім полягає у необхідності балансування 
національних інтересів окремих держав із 
їх зобов’язаннями перед міжнародним спів-
товариством загалом. Власне тому основним 
принципом міжнародного співробітництва 
держав у сфері захисту прав біженців є роз-
поділ між державами загального тягаря від-
повідальності за долю зазначеної категорії 
осіб [12, с.11]. Отже,  вищенаведене в повно-
му обсязі відноситься також до іноземців та 
осіб без громадянства.

Згідно з п.15 ч.1 ст.1 Закону України 
«Про правовий статус іноземців та осіб без 
громадянства», особа без громадянства – 
особа, яку жодна держава відповідно до сво-
го законодавства не вважає своїм громадя-
нином [11].

Відсутність у іноземців та осіб без гро-
мадянства України робить їх особливими 
суб’єктами конституційного права. 

Однак, слід вказати на певну методоло-
гічну неточність у нормативно визначених 
категоріях «громадянство України», «іно-
земець», «особа без громадянства». Так, 
громадянство в обов’язковому порядку пе-
редбачає взаємні права та обов’язки між 
фізичною особою та державою. На наш по-
гляд, іноземці, особи без громадянства, не-
залежно від перебування на території Укра-
їни (або за її межами), також мають взаємні 
права та обов’язки, що не надає їх статусу 
громадянства України. 
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Якщо замислитися, зазначені фізичні 
особи мають ряд обов’язків перед державою 
Україна, наприклад, поважати її суверенітет, 
територіальну цілісність, права і свободи 
громадян України тощо. Зокрема, згідно з 
ч.3 ст.3 Закону України «Про правовий ста-
тус іноземців та осіб без громадянства», Іно-
земці та особи без громадянства зобов’язані 
неухильно додержуватися Конституції та за-
конів України, інших нормативно-правових 
актів, не посягати на права і свободи, честь 
і гідність інших людей, інтереси суспільства 
та держави [11].

Держава, виконуючи взяті на себе між-
народні зобов’язання, має досить чисельні 
обов’язки по відношенню до іноземців та 
осіб без громадянства. Такі обов’язки по-
кладені міжнародно-правовими актами, 
міждержавними угодами тощо. Тому визна-
чення терміну «громадянство» в сучасних 
умовах вже не відображує специфіки цього 
правового зв’язку, оскільки одночасно пра-
вовий зв’язок існує також і з іноземцями, і 
з особами без громадянства. Таким чином, 
назріла необхідність перегляду поняття 
«громадянство України», визначене націо-
нальним законодавством.

На підставі аналізу нормативно-право-
вих актів можна виділити такі особливості 
правового статусу іноземців та осіб без гро-
мадянства.

По-перше, за загальним правилом обсяг 
дієздатності іноземців встановлюється за-
конодавством країни громадянства (піддан-
ства), особи без громадянства визначається 
законодавством держави, в якій така особа 
має постійне місце проживання. Так, грома-
дянин Швейцарії є дієздатним з 20-річного 
віку, громадянин США, залежно від штату, в 
якому він проживає, з 18 чи з 21-річного віку 
тощо [13]. Разом з тим, згідно зі ст.26 Ци-
вільного кодексу України, усі фізичні особи 
є рівними у здатності мати цивільні права та 
обов’язки [14]. У зв’язку з цим цивільна ді-
єздатність зазначених осіб, які перебувають 
на території України, по укладеним право-
чинам, зобов’язанням по відшкодуванню 
шкоди тощо визначені нормативно-право-
вими актами України. В цій ролі іноземці та 
особи без громадянства виступають на рівні 
з громадянами України.

По-друге, якщо вже говорити про ци-
вільну дієздатність, то при здійсненні зо-
внішньоекономічної діяльності іноземцями 
та особами без громадянства є свої особли-
вості. Зокрема, ст.5 Закону України «Про 
зовнішньоекономічну діяльність» встанов-
лено, що всі суб’єкти зовнішньоекономічної 
діяльності мають рівне право здійснювати 
будь-які її види, прямо не заборонені зако-
нами України, незалежно від форм власнос-
ті та інших ознак. Тобто іноземці та особи 
без громадянства є такими ж суб’єктами 
зовнішньоекономічної діяльності, як і гро-
мадяни України. Водночас визначено, що 
фізичні особи мають право здійснювати зо-
внішньоекономічну діяльність з моменту 
набуття ними цивільної дієздатності згідно 
з законами України. Фізичні особи, які ма-
ють постійне місце проживання на території 
України, мають зазначене право, якщо вони 
зареєстровані як підприємці згідно з За-
коном України «Про підприємництво». Фі-
зичні особи, які не мають постійного місця 
проживання на території України, мають за-
значене право, якщо вони є суб’єктами гос-
подарської діяльності за законом держави, в 
якій вони мають постійне місце проживання 
або громадянами якої вони є [15]. 

По-третє, існують деякі категорії інозем-
ців, що не підлягають кримінальній відпо-
відальності за злочини, вчинені в Україні 
(наприклад, дипломати, консули, аташе та 
інші). Їх відповідальність за вказані злочини 
визначено законодавством країни їх похо-
дження. Згідно зі ст.8 Кримінального кодексу 
України, іноземці або особи без громадянства, 
що не проживають постійно в Україні, які 
вчинили злочини за її межами, підлягають в 
Україні відповідальності за цим Кодексом у 
випадках, передбачених міжнародними до-
говорами або якщо вони вчинили передба-
чені цим Кодексом тяжкі або особливо тяж-
кі злочини проти прав і свобод громадян 
України або інтересів України [16]. 

Деякі склади злочинів можуть бути вчи-
нені тільки громадянами України, зокрема 
державна зрада. Так, відповідно до ст.111 
Кримінального кодексу України, державна 
зрада, тобто діяння, умисно вчинене грома-
дянином України на шкоду суверенітетові, 
територіальній цілісності та недоторкан-
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ності, обороноздатності, державній, еконо-
мічній чи інформаційній безпеці України: 
перехід на бік ворога в умовах воєнного 
стану або в період збройного конфлікту, 
шпигунство, надання іноземній державі, 
іноземній організації або їх представникам 
допомоги в проведенні підривної діяльнос-
ті проти України [16]. З іншого боку, існу-
ють певні склади злочинів, суб’єктами яких 
можуть виступати виключно іноземці та 
особи без громадянства (наприклад, шпи-
гунство). Так, під шпигунством розуміється 
передача або збирання з метою передачі 
іноземній державі, іноземній організації 
або їх представникам відомостей, що ста-
новлять державну таємницю, якщо ці дії 
вчинені іноземцем або особою без грома-
дянства [16].

По-четверте, аналогічно до криміналь-
ного, вирішуються питання про адміністра-
тивну відповідальність іноземців та осіб без 
громадянства. Згідно зі ст.16 Кодексу Укра-
їни про адміністративні правопорушення, 
іноземці і особи без громадянства, які пере-
бувають на території України, підлягають 
адміністративній відповідальності на за-
гальних підставах з громадянами України. 
Питання про відповідальність за адміністра-
тивні правопорушення, вчинені на терито-
рії України іноземцями, які згідно з чинни-
ми законами та міжнародними договорами 
України користуються імунітетом від адміні-
стративної юрисдикції України, вирішують-
ся дипломатичним шляхом [17].

Стаття 203 Кодексу України про адмі-
ністративні правопорушення передбачає 
відповідальність за порушення іноземцями 
та особами без громадянства правил пере-
бування в Україні, тобто проживання без 
документів на право проживання в Україні, 
за недійсними документами або документа-
ми, термін дії яких закінчився, або працев-
лаштування без відповідного дозволу на це, 
якщо необхідність такого дозволу передба-
чено законодавством України, або недодер-
жання встановленого порядку пересування 
і зміни місця проживання, або ухилення від 
виїзду з України після закінчення відповід-
ного терміну перебування, неприбуття без 
поважних причин до визначеного місця на-
вчання або працевлаштування після в’їзду 

в Україну у визначений строк, а так само 
порушення правил транзитного проїзду че-
рез територію України [17]. Отже, іноземці 
та особи без громадянства є спеціальними 
суб’єктами зазначеного правопорушення.

Наведені особливості правового забез-
печення принципу рівності прав і свобод 
іноземців та осіб без громадянства в цілому 
відповідають міжнародним стандартам у цій 
сфері. 

Таким чином, підсумовуючи вищезазна-
чене, можна стверджувати, що в Україні діє 
налагоджена система механізмів забезпе-
чення принципу рівності прав і свобод іно-
земців та осіб без громадянства. Дотриман-
ня зазначеного конституційного принципу 
відбувається, зокрема, на підставі положень 
Конституції України, законів України, а та-
кож положень міжнародних актів, ратифіко-
ваних Україною. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті визначено поняття «правовий 

статус», «іноземець», «особа без громадян-
ства»; досліджено нормативно-правові акти у 
цій сфері та визначено особливості правового 
статусу іноземців та осіб без громадянства 
при забезпеченні принципу рівності прав і сво-
бод в Україні.

SUMMARY 
The paper defi ned the concept of “legal status”, 

“alien”, “stateless person”, researched regulations 
in this area and peculiarities of the legal status of 
foreigners and stateless persons, while ensuring the 
principle of equal rights and freedoms in Ukraine.
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ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÍÀÄÀÍÍß 
ÑÎÖ²ÀËÜÍÈÕ ÏÎÑËÓÃ Â ÓÊÐÀ¯Í²

У сучасних умовах загострення соціаль-
них проблем у зв’язку з проведенням в на-
шій країні радикальних реформ ринкового 
напрямку та посиленням світової еконо-
мічної кризи значно підвищується роль со-
ціальних функцій держави. Ідея правової 
держави, де соціальні пріоритети висува-
ються на перший план і створюються рівні 
можливості для всіх громадян, може стати 
консолідуючою силою українського сус-
пільства. Саме тому сьогодні влада зайнята 
пошуком оптимальної системи державних 
засобів забезпечення прав людини і гро-
мадянина в Україні, зокрема через систему 
надання соціальних послуг.

Поряд з тим проблемам соціального за-
безпечення присвячено чимало наукових 
досліджень, зокрема праці В.С. Андреєва, 
В.М. Андріїва, М.Д. Бойка, Н.Б. Болотіної, 
В.Я. Бурака, В.С. Венедіктова, В.П. Гала-
ганова, Т.З. Герасиміва, С.М. Прилипка, 

С.М. Синчука, І.С. Ярошенка та ін. Але на 
сьогоднішній день ці питання до кінця ще 
не вирішені, і сучасна система надання со-
ціальних послуг в Україні є недостатньо 
ефективною. Однак, враховуючи склад-
ність досліджуваної проблеми, вона зали-
шається і надалі актуальною.

Тому мета даної статті – дослідити осо-
бливості соціальних послуг в Україні, до-
вести необхідність забезпечення доступ-
ності громадян до цих послуг, підвищення 
якості та ефективності їх надання.

Слід зазначити, що проведення ціле-
спрямованої соціальної політики в держа-
ві багато в чому залежить від ефективної 
роботи соціальних служб. У нашій державі 
вже утворена розгалужена мережа установ 
та закладів комунальної власності, що нада-
ють соціальні послуги особам, які перебува-
ють у складних життєвих обставинах та по-
требують сторонньої допомоги. І сьогодні в 
країні діє понад 3 тис. таких установ та за-
кладів, що надають соціальні послуги біль-
ше як 3 млн. осіб. Соціальні послуги також 
надаються громадськими, благодійними та 
релігійними організаціями.

Разом з тим сучасна система надання 
соціальних послуг є недостатньо ефектив-
ною. Так, за результатами попереднього 
визначення потреб адміністративно-тери-
торіальних одиниць у соціальних послугах, 
не охопленими такими послугами залиша-
ються понад 1 млн. осіб, що їх потребують. 
На рівні цих територіальних одиниць поки 
що не запроваджено ефективні механізми 

В статье раскрыто понятие социальных 
услуг, принципы, на которых основывается 
предоставление социальных услуг в Украине, 
и критерии деятельности субъектов, предо-
ставляющих социальные услуги. В ней также 
исследованы основные формы предоставления 
социальных услуг, такие как социальная по-
мощь, социальное обслуживание и социальное 
сопровождение.

Ключові слова: соціальні послуги, Стратегія ре-
формування, суб’єкти соціальної роботи, соціальна 
допомога, соціальне обслуговування, соціальний су-
провід.
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раннього виявлення осіб, які перебувають 
у складних обставинах, планування та на-
дання соціальних послуг з урахуванням ви-
значених потреб.

Під час надання соціальних послуг не 
запроваджено обмін інформацією щодо на-
дання інших видів соціальної допомоги, що 
унеможливлює застосування комплексного 
підходу до подолання складної життєвої 
ситуації особи. Соціальні послуги задоволь-
няють поки що лише невідкладні потреби 
вразливих верств населення, не орієнто-
вані на запобігання виникненню складних 
життєвих обставин, не формують в осіб на-
вичок реінтеграції у суспільство, що при-
зводить до утримання значної кількості 
таких осіб під опікою держави. Соціальні 
послуги у своїй більшості надаються в ста-
ціонарних інтернатних установах та закла-
дах, внаслідок чого не реалізується право 
осіб проживати у громаді.

Саме тому урядом України була розро-
блена Стратегія реформування системи на-
дання соціальних послуг [1], метою якої є 
забезпечення доступності до цих послуг, під-
вищення якості та ефективності їх надання.

Для досягнення зазначеної мети, відпо-
відно до цієї Стратегії, необхідно:

- запровадити механізм запобігання 
виникненню складних життєвих обставин 
та вдосконалити систему управління, коор-
динації і взаємодії суб’єктів, що надають со-
ціальні послуги;

- модернізувати наявну інфраструк-
туру соціальних послуг та створити конку-
рентний ринок зазначених послуг шляхом 
впровадження механізму стимулювання 
суб’єктів, що надають соціальні послуги;

- розширити перелік соціальних по-
слуг, що надаються за місцем проживання 
отримувачів;

- затвердити перелік соціальних по-
слуг та запровадити їх стандартизацію з ме-
тою забезпечення надання гарантованого 
державою обсягу соціальних послуг;

- визначити критерії діяльності 
суб’єктів, що надають соціальні послуги;

- розробити і запровадити методику 
проведення оцінки потреб дитини та її сім’ї 
як обов’язкову умову для планування та на-
дання соціальних послуг;

- удосконалити систему проведення 
моніторингу та оцінки якості соціальних 
послуг шляхом застосування методики оці-
нювання результативності таких послуг, 
ефективності діяльності суб’єктів, що їх на-
дають;

- створити незалежні інспекції та за-
провадити громадський моніторинг якості 
соціальних послуг;

- забезпечити оптимізацію викорис-
тання бюджетних коштів та інших джерел 
для фінансування соціальних послуг, а та-
кож удосконалити методику розрахунку їх 
вартості;

- забезпечити підвищення статусу 
соціальних працівників, що надають соці-
альні послуги, та запровадити механізм їх 
соціальної захищеності, а також удоскона-
лити систему підготовки, перепідготовки і 
підвищення кваліфікації таких працівників 
та фахівців.

Соціальні послуги – це комплекс право-
вих, економічних, психологічних, освітніх, 
медичних, реабілітаційних та інших захо-
дів, спрямованих на окремі соціальні групи 
чи індивідів, які перебувають у складних 
життєвих обставинах та потребують сторон-
ньої допомоги (далі – особи, що потребують 
соціальних послуг), з метою поліпшення або 
відтворення їх життєдіяльності, соціальної 
адаптації та повернення до повноцінного 
життя. Під складними життєвими обстави-
нами розуміють обставини, що об’єктивно 
порушують нормальну життєдіяльність осо-
би, наслідки яких вона не може подолати 
самостійно (інвалідність, часткова втрата 
рухової активності у зв’язку зі старістю або 
станом здоров’я, самотність, сирітство, без-
притульність, відсутність житла або роботи, 
насильство, зневажливе ставлення та нега-
тивні стосунки в сім’ї, малозабезпеченість, 
психологічний чи психічний розлад, стихій-
не лихо, катастрофа тощо) [2; с.59].

До сімей (осіб), які перебувають у склад-
них життєвих обставинах, належать сім’ї, 
які, зокрема, не можуть самостійно подола-
ти вплив таких обставин:

1) жорстоке поводження з дитиною в 
сім’ї;

2) відсутність постійного місця роботи 
у працездатних членів сім’ї (особи);
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3) відсутність житла, призначеного та 
придатного для проживання;

4) відбування покарання у виді обме-
ження волі, взяття під варту одного з чле-
нів сім’ї, насильство в сім’ї (у тому числі 
щодо дитини);

5) тривала хвороба, встановлена ін-
валідність, вроджені вади фізичного та 
психічного розвитку, малозабезпеченість, 
безробіття одного з членів сім’ї, що нега-
тивно впливає на виконання батьківських 
обов’язків, призводить до неналежного 
утримання дитини та догляду за нею;

6) спосіб життя, внаслідок якого один 
із членів сім’ї частково або повністю не має 
здатності чи можливості самостійно піклу-
ватися про особисте життя та брати участь 
у суспільному житті;

7) ухилення батьків від виконання 
обов’язків з виховання дитини;

8) відібрання у батьків дитини або по-
збавлення батьківських прав;

9) стихійне лихо;
10) дискримінація осіб або груп осіб.
Виявлення сімей (осіб), які перебува-

ють у складних життєвих обставинах, здій-
снюється фахівцями із соціальної роботи 
шляхом відвідування, розгляду інформації 
поданої суб’єктами соціальної роботи із 
сім’ями та звернень таких сімей з метою на-
дання соціальних послуг.

Основними засадами надання соціаль-
них послуг є:

- сприяння особам, що перебувають 
у складних життєвих обставинах, які вони 
неспроможні подолати за допомогою наяв-
них засобів і можливостей;

- попередження виникнення склад-
них життєвих обставин;

- створення умов для самостійного 
розв’язання життєвих проблем, що вини-
кають.

Надання соціальних послуг ґрунтується 
на таких принципах: адресності та індиві-
дуального підходу; доступності та відкри-
тості; добровільності вибору отримання 
чи відмови від надання соціальних послуг; 
гуманності; комплексності; максимальної 
ефективності використання бюджетних 
та позабюджетних коштів суб’єктами, що 
надають соціальні послуги; законності; со-

ціальної справедливості. Отримуючи по-
слуги, людина повинна відчувати, що до 
неї ставляться з повагою, враховують та за-
довольняють її емоційні та пізнавальні по-
треби.

Суб’єкти, що надають соціальні послу-
ги, повинні забезпечувати повну конфі-
денційність відносин з клієнтами та нести 
відповідальність за дотримання етичних і 
правових норм.

Основними Критеріями діяльності 
суб’єктів, що надають соціальні послуги [3], є:

1) наявність статутних документів, ци-
вільно-правових договорів (для фізичних 
осіб-підприємців), у яких визначено пере-
лік соціальних послуг, категорії осіб, яким 
вони надаються;

2) дотримання соціальних стандартів 
соціальних послуг;

3) відповідний фаховий рівень пра-
цівників суб’єкта, зокрема соціальних 
працівників, інших фахівців, які надають 
соціальні послуги, що підтверджується до-
кументом про освіту державного зразка;

4) відсутність заборгованості зі сплати 
податків і зборів;

5) наявність у працівників суб’єкта 
особистих медичних книжок та вчасність 
проходження обов’язкових медичних огля-
дів;

6) наявність матеріально-технічної 
бази, необхідної для надання соціальних 
послуг;

7) наявність власного чи орендованого 
приміщення для проживання (розміщення 
на ніч), що відповідає санітарним та про-
типожежним вимогам (для суб’єктів, що 
надають соціальні послуги з проживання, 
у тому числі стаціонарного паліативного/
хоспісного догляду, підтриманого прожи-
вання, притулку);

8) можливість забезпечення харчу-
вання отримувачів соціальних послуг (для 
суб’єктів, що надають соціальні послуги з 
догляду, притулку, соціально-психологіч-
ної реабілітації, якими передбачено таке 
харчування);

9) наявність автотранспортних засобів 
(для суб’єктів, що надають соціальні послу-
ги з кризового та екстреного втручання, со-
ціальної профілактики);
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10) наявність кваліфікованого медично-
го персоналу (для суб’єктів, що надають со-
ціальні послуги зі стаціонарного, денного, 
паліативного/хоспісного догляду, абілітації);

11) наявність програм з навчання:
- прийомних батьків (для суб’єктів, 

що надають соціальну допомогу з влашту-
вання до сімейних форм виховання);

- набуття ними соціально-побутових 
навичок (для суб’єктів, що надають соці-
альні послуги з підтриманого проживання, 
соціальної адаптації, соціальної інтеграції 
та реінтеграції, соціальної реабілітації, со-
ціального супроводу/патронажу);

- запобігання складним життєвим об-
ставинам ( для суб’єктів, що надають соці-
альну допомогу із соціальної профілакти-
ки).

Основними формами надання соціаль-
них послуг є соціальна допомога, соціальне 
обслуговування та соціальний супровід.

Соціальна допомога може здійснювати-
ся у формі матеріальної допомоги та надан-
ня субсидій.

Матеріальна допомога надається осо-
бам, що знаходяться у складній життєвій 
ситуації, у вигляді грошової або натураль-
ної допомоги, продуктів харчування, засо-
бів санітарної та особистої гігієни, засобів 
догляду за дітьми, одягу, взуття та інших 
предметів першої необхідності, палива, а 
також технічних і допоміжних засобів ре-
абілітації.

Субсидії є формами адресних безготів-
кових державних допомог, які надають-
ся громадянам для відшкодування витрат 
на оплату користування житлом або його 
утримання та комунальних послуг, а також 
на придбання скрапленого газу, твердого 
та рідкого пічного побутового палива.

Субсидія призначається за умови, коли 
розмір плати за житлово-комунальні послу-
ги в межах норми споживання перевищує 
15% середньомісячного сукупного доходу.

Якщо ж у житловому приміщенні заре-
єстровані і проживають лише пенсіонери 
та інші непрацездатні особи субсидія при-
значається у випадку, коли розмір плати 
за житлово-комунальні послуги становить 
більше 10% сукупного доходу. При цьому 
норма володіння чи користування загаль-

ною площею житла та нормативи користу-
вання комунальними послугами встанов-
люються, виходячи з 21 кв.м. на наймача і 
кожну прописану у житловому приміщенні 
(будинку) особу та додатково 10,5 кв.м. на 
всіх прописаних у цьому приміщенні осіб.

На початку 2014 року в Україні 800 тис. 
сімей користувалися житлово-комунальни-
ми субсидіями. Але у зв’язку зі зростанням 
у травні-червні 2014 року тарифів на газ (і, 
відповідно, на гаряче водопостачання), за 
словами міністра соціальної політики Укра-
їни, після такого підвищення цін і тарифів 
середньорічна кількість одержувачів субси-
дій збільшилася на 185 тис. сімей [4].

Разом з тим з підвищенням цін на газ 
в Україні вводиться ще один механізм під-
тримки малозабезпечених сімей: родини, 
сукупний дохід яких нижчий за прожит-
ковий мінімум для сім’ї, отримають право 
на компенсацію, що дорівнює різниці між 
вартістю комунальних послуг до і після під-
вищення цін і тарифів.

Соціальне обслуговування здійснюється 
шляхом надання відповідних соціальних 
послуг:

- за місцем проживання особи (вдо-
ма);

- у стаціонарних інтернатних устано-
вах і закладах;

- у реабілітаційних установах і закла-
дах;

- в установах і закладах денного пере-
бування;

- в установах і закладах тимчасового 
або постійного перебування;

- у територіальних центрах соціаль-
ного обслуговування;

- в інших закладах соціальної під-
тримки (догляду).

В Україні можуть надаватися такі види 
соціальних послуг:

1) соціально-побутові послуги – забез-
печення продуктами харчування, м’яким 
і твердим інвентарем, гарячим харчуван-
ням, транспортними послугами, засобами 
малої механізації; здійснення соціально-по-
бутового патронажу, виклик лікаря, при-
дбання та доставка медикаментів тощо. До 
таких соціально-побутових послуг відно-
сяться:
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а) соціальна послуга зі стаціонарного до-
гляду – заходи, зокрема, зі створення умов 
для проживання, забезпечення харчуван-
ням, твердим і м’яким інвентарем, надан-
ня допомоги у самообслуговуванні та на-
буття відповідних навичок, спостереження 
за станом здоров’я, організації розпорядку 
дня, реабілітації та надання медичної допо-
моги;

б) соціальна послуга з паліативного/
хоспісного догляду – заходи, зокрема, з 
надання допомоги у самообслуговуванні, 
спостереження за станом здоров’я, сприян-
ня наданню медичної допомоги, навчання 
членів сім’ї щодо догляду, представництва 
інтересів, психологічної підтримки;

в) соціальна послуга з денного догляду 
– заходи, зокрема, зі створення умов для 
денного перебування, надання допомоги у 
самообслуговуванні, спостереження за ста-
ном здоров’я, реабілітації;

2) соціально-психологічні послуги – на-
дання консультацій з питань психологіч-
ного здоров’я та поліпшення відносин з 
оточуючим соціальним середовищем, за-
стосування психодіагностики, спрямованої 
на вивчення соціально-психологічних ха-
рактеристик особистості з метою її психо-
логічної корекції або психологічної реабілі-
тації; надання медичних порад;

3) соціально-педагогічні послуги – ви-
явлення та сприяння розвитку різнобічних 
інтересів і потреб осіб, які перебувають у 
складних життєвих обставинах; організація 
індивідуального навчального, виховного 
та корекційного процесів, дозвілля, спор-
тивно-оздоровчої, технічної та художньої 
діяльності тощо, а також залучення до ро-
боти різноманітних закладів, громадських 
організацій, заінтересованих осіб;

4) соціально-медичні послуги – кон-
сультації щодо запобігання виникненню 
та розвитку можливих органічних розладів 
особи, зберігання, підтримка та охорона її 
здоров’я, здійснення профілактичних, ліку-
вально-оздоровчих заходів, працетерапія;

5) соціально-економічні послуги – за-
доволення матеріальних інтересів і потреб 
осіб, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, що реалізуються у формі на-
дання матеріальної чи грошової допомоги, 

а також допомоги у вигляді одноразових 
компенсацій;

6) юридичні послуги – надання кон-
сультацій з питань чинного законодавства, 
здійснення захисту прав та інтересів осіб, 
які перебувають у складних життєвих об-
ставинах; сприяння застосуванню дер-
жавного примусу і реалізації юридичної 
відповідальності осіб, які вдаються до про-
типравних дій щодо цієї особи (оформлен-
ня правових документів, адвокатська допо-
мога, захист прав та інтересів особи тощо);

7) послуги з працевлаштування – пошук 
підходящої роботи, сприяння у працевла-
штуванні та соціальне супроводження пра-
цевлаштованої особи;

8) послуги з професійної реабілітації 
осіб з обмеженими фізичними можливос-
тями – комплекс медичних, психологічних, 
інформаційних заходів, спрямованих на 
створення сприятливих умов для реалізації 
права на професійну орієнтацію та підго-
товку, освіту, зайнятість;

9) інформаційні послуги – надання ін-
формації, необхідної для вирішення склад-
ної життєвої ситуації (довідкові послуги);

10) просвітницькі послуги – розпо-
всюдження просвітницьких та культурно-
освітніх знань;

11) рекламно-пропагандистські послуги 
– поширення об’єктивної інформації про 
споживчі властивості та види соціальних 
послуг, формування певних уявлень і став-
лення суспільства до соціальних проблем;

12) інші соціальні послуги.
Право на отримання соціальних послуг 

мають громадяни України, а також інозем-
ці та особи без громадянства, у тому числі 
біженці, які проживають в Україні на за-
конних підставах і перебувають у складних 
життєвих обставинах.

Професійна діяльність у сфері надання 
соціальних послуг підлягає ліцензуванню. 
Тому для надання соціальних послуг за-
лучаються соціальні працівники та інші 
фізичні особи, які мають відповідну освіту 
і схильні за особистими якостями до надан-
ня соціальних послуг.

Недержавні суб’єкти, що бажають на-
давати соціальні послуги на професійній 
основі за рахунок власних коштів, залуче-
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них коштів або коштів Державного чи міс-
цевого бюджетів, надають їх на підставі лі-
цензії.

Соціальні послуги можуть надаватися 
як за плату, так і безкоштовно.

Безкоштовні соціальні послуги держав-
ними та комунальними суб’єктами в обся-
гах, визначених державними стандартами 
соціального обслуговування, надаються:

- громадянам, які не здатні до само-
обслуговування у зв’язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю і не мають рідних, 
які мали б забезпечити їм догляд і допомо-
гу;

- громадянам, які знаходяться у 
складній життєвій ситуації у зв’язку з без-
робіттям і зареєстровані в державній служ-
бі зайнятості як такі, що шукають роботу; у 
зв’язку зі стихійними лихами, катастрофа-
ми, які є біженцями внаслідок збройних та 
міжетнічних конфліктів, якщо середньомі-
сячний сукупний дохід цих осіб нижче від 
встановленого прожиткового мінімуму;

- дітям та молоді, які знаходяться у 
складній життєвій ситуації у зв’язку з ін-
валідністю, хворобою, сирітством, безпри-
тульністю, малозабезпеченістю, конфлікта-
ми і жорстоким ставленням у сім’ї.

Платні соціальні послуги надаються:
- громадянам, які не здатні до само-

обслуговування у зв’язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю і мають рідних, які 
можуть забезпечити їм догляд і допомогу;

- громадянам, які перебувають у 
складних життєвих обставинах у зв’язку 
з безробіттям і зареєстровані в державній 
службі зайнятості як такі, що шукають ро-
боту, у зв’язку зі стихійним лихом, ката-
строфою, якщо середньомісячний сукуп-
ний дохід цих осіб вище встановленого 
прожиткового мінімуму;

- іншим громадянам, іноземцям та 
особам без громадянства, у тому числі бі-
женцям, які проживають в Україні на за-
конних підставах та перебувають у склад-
них життєвих обставинах, потребують 
сторонньої допомоги і мають можливість 
оплачувати ці послуги.

Перелік платних соціальних послуг за-
тверджено постановою Кабінету Міністрів 
України у січні 2004 р. [5].

Особи, що надають соціальні послуги, 
зобов’язані:

- сумлінно надавати соціальні послу-
ги особам, які перебувають у складній жит-
тєвій ситуації;

- керуватися у своїй діяльності осно-
вними принципами надання соціальних 
послуг;

- поважати гідність громадян;
- не допускати негуманних і дискри-

мінаційних дій щодо громадян, які одержу-
ють соціальні послуги;

- надавати особам, які обслуговують-
ся, повну інформацію про зміст і види со-
ціальних послуг;

- зберігати в таємниці інформацію, отри-
ману в процесі виконання своїх обов’язків, а 
також інформацію, яка може бути використа-
на проти особи, що обслуговується.

Непрацюючим фізичним особам, які 
постійно надають соціальні послуги грома-
дянам похилого віку, інвалідам, дітям-інва-
лідам, хворим, які не здатні до самообслуго-
вування і потребують постійної сторонньої 
допомоги (крім осіб, що обслуговуються со-
ціальними службами), призначається щомі-
сячна компенсація.

Особи, що надають соціальні послуги, 
мають право на:

- профілактичний огляд і обстеження 
при прийнятті на роботу та диспансерний 
нагляд за рахунок роботодавця;

- захист професійної честі, гідності та 
ділової репутації, у тому числі в судовому 
порядку;

- підвищення кваліфікації у встанов-
леному порядку за рахунок роботодавця;

- забезпечення спеціальним одягом, 
взуттям та інвентарем, велосипедами та 
проїзними квитками або виплату грошової 
компенсації за їх придбання;

- при виконанні службових обов’язків 
на першочергове обслуговування на під-
приємствах, в установах, організаціях, зо-
крема підприємствах зв’язку, технічного 
обслуговування і ремонту транспортних 
засобів, служби побуту, торгівлі, громад-
ського харчування, житлово-комунального 
господарства, міжміського транспорту.

Надання соціальних послуг та соціаль-
ний супровід сімей (осіб), які перебувають 
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у складних життєвих обставинах, здійсню-
ється районними, міськими, районними 
у містах центрами соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді (далі центри) разом із 
суб’єктами, що надають соціальні послуги 
та суб’єктами соціальної роботи із сім’ями, 
дітьми та молоддю. Соціальний супровід 
включає в себе комплекс соціальних захо-
дів, що передбачає сприяння, підтримку і 
послуги окремих осіб (сімей) для подолан-
ня або поліпшення життєвих труднощів, 
підтримки їх соціального статусу та повно-
цінної життєдіяльності.

Рішення про здійснення соціального 
супроводу сім’ї (особи), яка перебуває у 
складних життєвих обставинах приймаєть-
ся структурним підрозділом з питань соці-
ального захисту населення за згодою сім’ї 
(особи). При цьому центром складається 
план супроводу, в якому зазначається пе-
релік соціальних послуг, що можуть бути 
надані суб’єктами відповідно до їх компе-
тенції. У разі коли соціального супроводу 
потребує дитина, яка проживає в сім’ї, в 
якій порушуються її права, дитина-сиро-
та або дитина, позбавлена батьківського 
піклування, складається індивідуальний 
план соціального захисту, що розглядаєть-
ся на засіданні центру.

Строк здійснення соціального супрово-
ду визначається індивідуально для кожної 
сім’ї (особи), яка перебуває у складних жит-
тєвих обставинах, з урахуванням гостроти 
проблеми, ступеня функціональної спро-
можності самостійно мінімізувати негатив-
ні наслідки або повністю подолати складні 
обставини, рівня розвитку із соціальним 
оточенням, але не повинен перевищувати 
шести місяців. У разі необхідності зазначе-
ний строк може бути продовжено за рішен-
ням підрозділу з питань соціального захис-
ту населення до одного року.

Виконання плану супроводу припиня-
ється:

1) досягнення позитивного результату 
соціального супроводу;

2) письмової відмови отримувача соці-
альних послуг від їх надання;

3) систематичного нездійснення отри-
мувачем соціальних послуг без поважних 
причин заходів, передбачених планом.

У разі коли сім’я (особа), соціальний су-
провід якої завершено, потребує подальшої 
підтримки, центр продовжує надання соці-
альних послуг, зокрема допомоги в оформ-
ленні документів членам такої сім’ї (особи) 
за їх зверненням, забезпечує консультації з 
психологом, юристом, соціальним педаго-
гом. Строк надання такої підтримки визна-
чається окремо для кожної сім’ї (особи) і не 
може становити менше двох місяців.

Якість соціального супроводу сім’ї (осо-
би), яка перебуває у складних життєвих 
обставинах оцінюється за такими крите-
ріями: 1) результативність; 2) адресність 
та індивідуальний підхід; 3) своєчасність; 
4) доступність та відкритість; 5) повага до 
отримувача соціальних послуг; 6) професій-
ність.

Фінансування соціальних послуг здій-
снюється за рахунок коштів Державного 
та місцевих бюджетів, спеціальних фондів, 
коштів підприємств, установ та організа-
цій, плати за соціальні послуги, коштів бла-
годійної допомоги (пожертвувань), коштів 
одержувачів соціальних послуг та інших 
джерел, передбачених законодавством.

У Державному та місцевих бюджетах 
повинні передбачатися кошти для фінансу-
вання цільових програм надання соціаль-
них послуг. Фінансування територіальних 
програм розвитку соціальних послуг здій-
снюється за рахунок виділених місцевому 
бюджету цільових субвенцій чи шляхом ко-
оперування коштів місцевих бюджетів на 
реалізацію спільних проектів.

Залучення бюджетних коштів для на-
дання соціальних послуг здійснюється на 
конкурсних засадах. За наявності лише од-
ного претендента конкурс не проводиться.

Місцеві органи виконавчої влади, орга-
ни місцевого самоврядування, які уклали з 
переможцями конкурсу договір про залу-
чення бюджетних коштів для фінансування 
соціальних послуг, здійснюють контроль за 
цільовим використанням коштів та якістю 
надання соціальних послуг.

Отже, перетворення України у соціаль-
ну правову державу, якою вона визначена 
статтею 1 Конституції України, перш за все, 
вимагає радикальної реформи системи со-
ціального захисту населення, у тому числі 
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системи надання соціальних послуг, щоб 
відповідно до конституційних засад люди-
на, її життя та здоров’я дійсно стали найви-
щою соціальною цінністю.
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SUMMARY 
The article deals with the concept of social 

services, the principles on which the provision of 
social services in Ukraine, and criteria of entities 
providing social services. It also investigates 
the basic forms of social services such as social 
assistance, social services and social support.

АНОТАЦІЯ 
У статті розкрито поняття соціальних 

послуг, принципи, на яких ґрунтується на-
дання соціальних послуг в Україні, та критерії 
діяльності суб’єктів, що надають соціальні по-
слуги. В ній також досліджено основні форми 
надання соціальних послуг, такі як соціальна 
допомога, соціальне обслуговування та соціаль-
ний супровід.
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ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÎÃÎ 
ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß ÎÕÎÐÎÍÈ 
ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÎÃÎ ÏÎÐßÄÊÓ

Постановка проблеми
Для сучасного суспільства характерни-

ми є процеси стрімкого зростання потоків 
та обсягів інформації, ускладнення меха-
нізмів управління ними у будь-яких сферах 
соціального життя. Інтегральні процеси в 
міжнародному співробітництві, глобаліза-
ція світу з її тенденцією до універсальності, 
проблема міжнародної й національної без-
пеки, захист прав і свобод людини, бороть-
ба зі злочинністю і охорона громадського 
порядку вимагають належного інформацій-
ного забезпечення. Інформаційне забезпе-
чення є однією з найважливіших функцій 
управління, власне, сам процес управління 
неможливий без інформації. «Без інформа-
ції немає процесу управління, без неї не-
можливо сформулювати цілі управління, 
оцінити ситуацію, визначити проблеми, 
спрогнозувати розвиток подій, підготувати 
управлінські рішення, проконтролювати їх 

виконання. Сфера охорони порядку є над-
звичайно динамічною, комплексною, вона 
потребує постійного вдосконалення, вза-
ємодії правоохоронних структур, що мож-
ливо тільки при належному інформаційно-
му забезпеченні» [1, с. 283].

Таким чином, інформаційне забезпе-
чення суб’єктів охорони громадського по-
рядку являє собою сукупність органічно 
поєднаних між собою елементів діяльності 
щодо визначення змісту, обсягів, якості ін-
формації, необхідної для здійснення захо-
дів з охорони громадського порядку, а та-
кож заходів щодо збирання, накопичення, 
систематизації та обробки такої інформації 
шляхом застосування різних методик і тех-
нологічних засобів. 

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Дослідженням окремих аспектів про-
блематики інформаційного забезпечення 
суб’єктів охорони громадського порядку в 
тих чи інших межах присвячували увагу в 
своїх дослідженнях такі вітчизняні право-
знавці, як Арістова І.В., Бандурка О.М., 
Кальман О.Г., Комлєв Ю.Ю., Паньон-
ко І.М., Плішкін В.М., Подоляка А.М., По-
горілко В.Ф., Тюнін В.І. та інші. Водночас, 
означена сфера досліджень розвивається 
настільки бурхливо, що комплексне, глибо-
ке опрацювання всіх її складових безумов-
но вимагає подальшої наукової роботи в 
цьому напрямку.

В статье исследована специфика инфор-
мационного обеспечения охраны обществен-
ного порядка. Автором рассмотрена природа 
таких понятий, как информация, информа-
ционное обеспечение, информационная систе-
ма. На основе анализа особенностей инфор-
мационного обеспечения субъектов охраны 
общественного порядка приведены предложе-
ния по улучшению отдельных его составляю-
щих.

Ключові слова: інформація, інформаційне забез-
печення, охорона громадського порядку, інформацій-
на система.
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Основний зміст публікації
У цілому, сфера охорони громадського 

порядку має складну систему, яка включає 
в себе різноманітні види суспільних від-
носин, пов’язаних зі здійсненням безпосе-
редньо заходів з охорони громадського по-
рядку, боротьби зі злочинністю, розкриття 
і розслідування злочинів, захисту об’єктів 
незалежно від форм власності, забезпечен-
ня безпеки дорожнього руху і пожежної 
безпеки, виправлення і перевиховання за-
суджених, реалізацію запобіжних заходів і 
профілактики правопорушень тощо. При 
цьому організація діяльності по реалізації 
функцій суб’єктів охорони громадського 
порядку на будь-якому з зазначених напря-
мів у принципі неможлива без своєчасно-
го, повного і достовірного інформаційного 
забезпечення. У процесі управління керів-
ники і фахівці суб’єктів охорони громад-
ського порядку постійно оперують інфор-
мацією, як необхідним засобом підготовки 
управлінських рішень та організації їх ви-
конання. За допомогою інформації забез-
печується зв’язок між суб’єктом та об’єктом 
управління, між керуючою та керованою 
ланками системи управління. Таким чином 
без інформації процес управління не може 
здійснюватись у принципі. Без неї немож-
ливо сформулювати цілі управління, про-
аналізувати ситуацію, визначити пробле-
ми, підготувати й документально оформити 
управлінські рішення, організувати їх ви-
конання та забезпечити процес контролю. 
Оскільки охорона громадського порядку є 
надзвичайно розгалуженою, динамічною, 
комплексною та багатофункціональною 
діяльністю різних суб’єктів державного 
управління, вона зазвичай здійснюється 
паралельно за різними напрямками із за-
лученням значних сил і засобів, що, у свою 
чергу, потребує постійного забезпечення 
обробки величезних масивів інформації, 
впровадження новітніх інформаційних тех-
нологій. 

 Інформація, як поняття, є одним з най-
важливіших понять у сучасному правознав-
стві, теорії управління, численних теоре-
тичних та прикладних науках. Інформація 
необхідна в державному управлінні, в сус-
пільному житті, в економічній діяльнос-

ті, навчанні, науці, повсякденному житті 
людини. І до сьогодні вчені не змогли од-
нозначно визначити зміст і функціональ-
ну характеристику поняття «інформація». 
Так, І.В. Арістова, у своєму дослідженні 
зазначає: «Сьогодні, як відомо, немає ні в 
науці, ні в практичній діяльності, ні в сус-
пільно-політичному житті людей поняття, 
більш поширеного та важливішого, ніж по-
няття «інформація». Але в той же час немає 
іншого поняття, з приводу якого велось би 
стільки дискусій, існувало б стільки різно-
манітних точок зору щодо його визначен-
ня» [2, с. 3]. У сфері охорони громадського 
порядку, як і в суспільних відносинах зага-
лом, поняття інформація найчастіше ото-
тожнюється з такими поняттями, як «дані», 
«відомості», «знання», «повідомлення», 
«база даних», «аналіз», «оперативна обста-
новка» тощо, воно тлумачиться, виходячи 
з потреб конкретної соціальної галузі. Ви-
ходячи з цього, автор схиляється до визна-
чень, даних І.М. Паньонко «Інформацію, в 
її життєво-практичному розумінні можна 
трактувати як відомості, що передаються 
людьми усно, письмово чи іншим способом, 
а також знання про ті чи інші явища, про-
цеси, об’єкти тощо. Наукове визначення 
інформації через поняття «дані» (відомості), 
«знання» вимагає з’ясування цих понять та 
їх співвідношення. Дані (відомості) – це за-
реєстровані за допомогою будь-яких носіїв 
факти, події (незалежно від того, чи потріб-
ні вони кому-небудь, чи повідомлені вони 
адресату). Ці ж дані, але вже співвіднесені 
з певною галуззю їх використання, є зна-
ннями…. Інформація – це знання про стан 
об’єкта та суб’єкта управління, оточуючого 
середовища та про результати керуючих 
впливів» [3, с. 40]. При цьому інформація 
поступає до учасника процесу комунікації 
через інформаційні системи «Інформаційна 
система – це система, яка призначена для 
збирання, передачі, обробки, зберігання та 
надання інформації, необхідної для проце-
су управління, за допомогою якої здійсню-
ється комунікація між суб’єктом і об’єктом 
управління» [4, с. 57]. 

Реалізація державного управління в 
різних сферах суспільного життя вимагає, 
відповідно, спеціального (галузевого) ін-
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формаційного забезпечення, що породжує 
питання про види і призначення інформа-
ції. Загалом інформацію можна розділити 
за видами, джерелами, галузями, призна-
ченням тощо. Закон України «Про інфор-
мацію» виділяє за змістом такі види інфор-
мації, як інформація про фізичну особу; 
інформація довідково-енциклопедичного 
характеру; інформація про стан довкілля 
(екологічна інформація); інформація про 
товар (роботу, послугу); науково-технічна 
інформація; податкова інформація; право-
ва інформація; статистична інформація; 
соціологічна інформація [5]. Інформацій-
не ж забезпечення являє собою комплекс 
організаційних, правових, технічних, тех-
нологічних заходів та методів, котрі за-
безпечують у процесі управління і функ-
ціонування системи інформаційні зв’язки 
її елементів, оптимізують та поглиблюють 
їх взаємодію. При цьому в інформаційно-
му забезпеченні зазвичай бувають задіяні 
різні компоненти: персонал, інформація, 
відомості, організаційні і технічні засо-
би, методи, процедури та способи оброб-
ки інформації, зв’язки інформації, носії 
інформації. Інформаційне забезпечення, 
в залежності від ступеня розгляду, може 
охоплювати як увесь процес управління, 
так і окремі його складові: планування, ор-
ганізацію виконання, контроль діяльнос-
ті об’єкта управління, підготовку нових 
управлінських рішень, оцінку ефектив-
ності управління. Відповідно, вибір рівня 
й обсягів інформаційного забезпечення, 
джерел, каналів, характеру інформації 
(відкрита чи закрита) залежить виключно 
від поставленої мети. 

• Ефективність використання інфор-
мації значною мірою залежить від способу 
її передачі та сприйняття, у зв’язку з чим 
можна виділити наступні види інформації: 
візуальна (передається і сприймається у ви-
гляді зображення);

• аудіальна (передається звуками);
• тактильна (сприймається відчуття-

ми);
• смакова (сприймається органами за-

паху і смаку);
• технічно-орієнтована (передається, 

обробляється і поширюється електронно-

обчислювальною технікою, електронним 
обладнанням)

У рамках виконання покладених на 
нього функцій державне управління у сфе-
рі охорони громадського порядку вико-
ристовує всі перелічені види інформації.               
У силу розмаїття і складнощів вирішуваних 
суб’єктами охорони громадського порядку 
завдань, їм потрібна різноманітна інформа-
ція, основну частину якої можна отримати 
лише в процесі активного і професійного її 
пошуку. При цьому суб’єкт управління не 
тільки надсилає об’єктові управління необ-
хідну інформацію, але й постійно дбає про 
покращення процесу її надходження, орга-
нізовує її збирання, обробку, спонукає до 
цього об’єкт управління. 

На сучасному етапі розвитку інформа-
ційних систем загальноприйнятні донедав-
на засоби та канали отримання інформації, 
такі як листи і повідомлення громадян, 
громадських та державних організацій, 
повідомлення преси та радіо, вже є недо-
статніми. Нагальним і назрілим є впрова-
дження сучасних інформаційних техноло-
гій, застосування інтернет-ресурсів, таких 
як електронні соціальні мережі, бази об-
міну файлів, сайти корпоративного та пер-
сонального характеру. Не останню роль у 
руслі вдосконалення процесу збору інфор-
мації щодо потенційних/вчинених право-
порушень та небезпечних ситуацій можуть 
відіграти проекти громадської ініціативи, 
такі як «Стоп хам» та інші подібні. Звісно 
ж, застосування інформації, отриманої з 
таких джерел, перш за все вимагає пере-
вірки на достовірність і вимагає детального 
дослідження, але сам факт розвитку такого 
джерела отримання інформації суб’єктами 
охорони громадського порядку, високий 
рівень оперативності при невисокій ресур-
созатратності, безперечно, заслуговує на 
окрему увагу дослідників у цій царині.

Висока ефективність використання ін-
формації дозволяє не лише розширити 
поле зору практичних працівників служби 
охорони громадського порядку, але й допо-
магає їм краще розібратися в особливостях 
оперативної обстановки, вивчити тенден-
ції і закономірності розвитку злочинності, 
причин та передумов її виникнення, осо-
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бливостей суб’єктів, які вчинили злочин, 
розробляти та реалізовувати відповідні за-
ходи протидії та навіть запобігання право-
порушенням. Інформація є базою для ви-
сунення версій при розслідуванні злочинів, 
планування оперативно-слідчих заходів, 
організації службової діяльності. Інфор-
маційне забезпечення дозволяє організу-
вати взаємодію між різними підрозділами 
правоохоронних органів, встановлювати 
взаємозв’язок між окремими явищами і по-
діями, комплексно визначати цілі охорони 
громадського порядку в державі, регіоні, 
окремому населеному пункті, визначати 
потреби в матеріально-технічних, фінансо-
вих, кадрових ресурсах.

Загалом, інформація суб’єктами охоро-
ни громадського порядку використовуєть-
ся у двох напрямках: зовнішньому і вну-
трішньому. Зовнішній напрям забезпечує 
вплив на стан правопорядку в країні шля-
хом виконання головних правоохоронних 
функцій (безпосередньо охорона громад-
ського порядку, попередження і розкрит-
тя злочинів, розшук і затримання право-
порушників, впровадження дізнання й 
адміністративного провадження, досудове 
слідство, забезпечення дорожнього руху, 
пожежної безпеки, виконання вироків 
тощо). Внутрішній напрям втілює в собі 
створення ефективного режиму діяльності 
суб’єктів охорони громадського порядку 
(планування, організація інформаційно-
аналітичної роботи, робота з персоналом, 
матеріально-технічне забезпечення, статис-
тична звітність, контроль за виконанням рі-
шень). При цьому всі види інформації скла-
дають інформаційну систему, організаційно 
оформлену сукупність інформаційних по-
токів, документів, каналів зв’язку і техніч-
них засобів, які забезпечують управлін-
ський зв’язок між елементами управління 
з метою її раціонального функціонування. 
Інформаційна система суб’єктів охорони 
громадського порядку характеризуєть-
ся наступними ознаками: призначенням 
інформації, обсягом інформації в елемен-
тах її згрупування чи масивах інформації, 
джерелами інформації, величиною її пото-
ків, пропускною можливістю і надійністю 
каналів інформаційної системи, які про-

являються у безвідмовності її функціону-
вання, своєчасністю збирання, передачі та 
використання інформації, оперативністю в 
інформаційній роботі, пошуковими можли-
востями інформаційної системи. Основною 
метою інформаційного забезпечення охо-
рони громадського порядку є забезпечення 
можливості прийняття належних управлін-
ських рішень на основі аналізу і максималь-
но повної обробки усієї зібраної інформації. 
Інформаційне забезпечення здійснюється 
в кілька етапів, включає в себе: збір пер-
винної інформації, накопичення, розподіл 
між структурними підрозділами органів 
управління та їх працівниками, вивчення її 
з різних сторін, обробку, виведення висно-
вків, підсумків, формування управлінських 
рішень, доведення їх до виконавців, орга-
нізацію контролю за виконанням рішень. 
Основними шляхами забезпечення інфор-
мацією всіх етапів є встановлення прямих 
вертикальних (згори вниз) і зворотних 
(знизу вгору) інформаційних зв’язків, а та-
кож горизонтальних зв’язків між окремими 
паралельними елементами системи. 

Окремо уваги заслуговує такий напрям 
використання інформації суб’єктами ор-
ганів громадського порядку, як зв’язки 
з громадськістю. Адже суб’єкти охорони 
громадського порядку використовують ін-
формацію не тільки для заходів забезпе-
чення громадської безпеки і боротьби зі 
злочинністю, але й для зміцнення зв’язків 
з навколишнім суспільним середовищем. 
Реалізація управлінських відносин у сфе-
рі охорони громадського порядку матиме 
сумнівну ефективність у випадку відсут-
ності підтримки населення, узгодження 
позицій з іншими державними органами 
різних рівнів, обміну інформацією з орга-
нізаціями різних форм власності і суспіль-
ством загалом. У цьому руслі суб’єкти охо-
рони громадського порядку зацікавлені в 
постійній системній взаємодії з засобами 
масової інформації, в обміні інформацією, 
у використанні можливостей засобів масо-
вої інформації для правового виховання 
населення, формування в громадян по-
чуття законослухняності, довіри до право-
охоронних органів у цілому та окремих їх 
представників зокрема. Не менш важли-
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вим аспектом інформаційного забезпечен-
ня у сфері охорони громадського порядку 
є його застосування при реалізації міжна-
родного співробітництва правоохоронних 
органів України. Взаємодія правоохорон-
них органів різних держав, спрямована на 
протидію злочинності, стримання зростан-
ня міжнародних загроз суспільству перед-
бачає активну співпрацю, у тому числі ін-
тенсивний обмін інформацією. 

Висновки
У широкому значенні інформаційне за-

безпечення охорони громадського порядку 
є органічною єдністю роботи щодо визна-
чення змісту, обсягів, потоків, якості інфор-
мації, необхідної для суб’єкта управління, 
а також заходів щодо раціоналізації проце-
сів збирання, систематизації, накопичення 
та обробки такої інформації шляхом вико-
ристання різноманітних методів, методик і 
технічних засобів. 

Для оптимального використання ін-
формації суб’єктами забезпечення охорони 
громадського порядку в сучасному світі, для 
якого є характерним масове впровадження 
інформаційних технологій, необхідно про-
вести ґрунтовні міждисциплінарні науко-
ві дослідження, на основі яких розробити 
ряд заходів щодо впровадження новітніх 
технологій збирання, обробки, аналізу 
інформації, прийняття управлінських рі-

шень та їх втілення в життя. Окрему ува-
гу варто звернути на сучасні інформаційні 
системи, такі як соціальні мережі, персо-
нальні та корпоративні електронні порта-
ли. Доповнити комплекс вдосконалення 
інформаційного забезпечення суб’єктами 
забезпечення охорони громадського по-
рядку можна інтенсифікацією взаємодії з 
громадськими організаціями, засобами ма-
сової інформації та комунікації. Все це до-
зволить органам охорони громадського по-
рядку відповідати вимогам сучасності, бути 
озброєними проти найдерзновенніших ви-
кликів сьогодення. 
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SUMMARY 
In the article the specifi c information 

support of public order was investigated. The 
author considers the nature of concepts such as 
information, information support, information 
system. Based on the analysis of the characteristics 
of information support of the subjects of public 
order are suggestions for improving its parts.

АНОТАЦІЯ 
У статті досліджено специфіку інформа-

ційного забезпечення охорони громадського 
порядку. Автором розглянуто природу таких 
понять, як інформація, інформаційне забез-
печення, інформаційна система. На основі 
аналізу особливостей інформаційного забезпе-
чення суб’єктів охорони громадського порядку 
наведено пропозиції щодо покращення окремих 
його складових.
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ÀÊÒÓÀËÜÍ² ÏÈÒÀÍÍß ÊÀÄÐÎÂÎÃÎ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß Â 
ÎÐÃÀÍÀÕ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Діяльність органів прокуратури України 
спрямована на всемірне утвердження вер-
ховенства закону, зміцнення правопорядку, 
захист прав і свобод громадян та інтересів 
держави і суспільства. Виконання зазначе-
них завдань напряму залежить від кадрової 
політики органів прокуратури та ефективної 
системи кадрового забезпечення, які пови-
нні враховувати новітні тенденції, вітчизня-
ний і зарубіжний досвід кадрового забезпе-
чення. Виконання конституційних функції 
органів прокуратури України забезпечується 
уповноваженими на те працівниками, осно-
вною категорією кадрів у прокуратурі – про-
курорами.

У зв’язку з прийняттям Закону Украї-
ни «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 
року постала необхідність наукового дослі-
дження проблем функціонування проку-

ратури щодо належної організації кадро-
вого забезпечення. Отже, на нашу думку, 
сьогодні важливим є дослідження поняття 
«кадрове забезпечення в органах прокура-
тури України».

Теоретичні й організаційно-правові ас-
пекти кадрового забезпечення в органах 
прокуратури України розглядаються в пра-
цях українських і зарубіжних вчених, а саме 
в наукових працях: М. Бурбики, В. Бесса-
рабова, Л. М. Курочки, С. Ківалова, П. Кар-
кача, О. Капінус, М. Мичка, О. Литвака, 
В. Остапчука, С. Подкопаєва, А. Пшонки, 
В. Рябцева, В. Сухоноса, О. Смірнова, Г. Се-
реди, О. Толочка, Л. Шевченко, П. Шумсько-
го, М. Якимчука й інших науковців. Однак, у 
зв’язку з прийняттям нового Закону України 
«Про прокуратуру» поняття «кадрового за-
безпечення в органах прокуратури України» 
потребує подальшої наукової розвідки. 

Отже, метою даної статті є визначення 
актуальних питань кадрового забезпечення 
в органах прокуратури України.

Ефективне виконання завдань, поставле-
них перед органами прокуратури, залежить 
від своєчасного і якісного кадрового забезпе-
чення [1]. 

У чинних законодавчих актах, які регла-
ментують діяльність органів прокуратури 
України, зокрема в Конституції України, За-
коні України «Про прокуратуру» та відомчих 
правових актах Генерального прокурора 
України, вживається термін «кадрове забез-
печення», проте його чіткого визначення 
немає. Варто зазначити, що кадрове забезпе-

В статье авторы проводят анализ пред-
ложенных понятий и дают определение поня-
тия кадрового обеспечения в органах прокура-
туры Украины, которое будет способствовать 
повышению эффективности деятельности 
прокуратуры. Определяют основные струк-
турные элементы кадрового обеспечения в ор-
ганах прокуратуры Украины, а именно: цель, 
субъекты и объекты кадровой работы, глав-
ные задачи и основные направления работы 
по кадровому обеспечению, формы, составля-
ющие функциональной структуры.

Ключові слова: кадрове забезпечення, органи про-
куратури України, кадри органів прокуратури, ка-
дрова робота.
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чення органів прокуратури України полягає 
у належній організації роботи з підготовки, 
добору, розстановки та виховання кадрів, 
підвищенні професійної компетентності, 
формування у прокурора високих мораль-
них якостей при виконанні ним посадових 
обов’язків, тому з’ясування понятійного апа-
рату цієї діяльності прокуратури є важливим.

У юридичній літературі поняття та зміст 
терміну «забезпечення» фактично не дослі-
джувались. У словнику В.І. Даля слово «за-
безпечувати» трактується, як „надати все 
необхідне [2, с. 577]. У словнику української 
мови «забезпечувати» – означає постачати 
щось у достатній кількості, задовольняти 
певні потреби, створювати надійні умови 
для здійснення чого-небудь, гарантувати 
щось, захищати, охороняти кого-небудь, що-
небудь від небезпеки [3, с. 19]. 

Слово «кадри» походить від французь-
кого «cadre», що у перекладі означає «рама, 
рамка» [4]. Саме в такому визначенні нази-
вався в минулому для широкого загалу офі-
ційний список працівників державних уста-
нов. Виходячи з цього, кадрами називали 
списки працівників, а потім і службовців, які 
опинилися в цих списках.

Кадрове забезпечення – комплекс дій, на-
правлених на пошук, оцінку і встановлення 
правовідносин з працівниками як в самій 
установі, підприємстві, організації для по-
дальшого кар’єрного зросту, так і для нового 
найму працівників на тимчасовій чи постій-
ній основі.

У наказі Генерального прокурора Укра-
їни від 15 вересня 2014 року № 2гн «Про 
організацію роботи з кадрами в органах 
прокуратури України» зазначено, що осно-
вними критеріями оцінки кадрової роботи 
є: укомплектування колективів прокуратур, 
їх структурних підрозділів кваліфікованими, 
сумлінними працівниками, прозорість і спра-
ведливість у доборі, розстановці та перемі-
щенні кадрів, стабільність кадрового складу, 
забезпечення раціонального співвідношення 
молодих і досвідчених працівників, належ-
ного рівня службової та трудової дисципліни.

В оцінці діяльності прокурорів і слідчих 
визначальними критеріями мають бути: ква-
ліфікованість, компетентність, досвідченість, 
відданість справі, ініціативність, особистий 

внесок у підвищення ефективності прокурор-
сько-слідчої діяльності, принциповість та неупе-
редженість у вирішенні службових питань, 
уміння протистояти незаконному впливу, не-
примиренність до будь-яких порушень зако-
ну, дотримання морально-етичних норм [5]. 

До кадрів органів прокуратури України 
відносять лише працівників, яким присвоєні 
класні чини, – прокурорів, оскільки це осно-
вна категорія працівників органів прокура-
тури України, єдина категорія уповноважена 
виконувати конституційні функції прокура-
тури та основні завдання визначені Законом 
України «Про прокуратуру». Однак, вважає-
мо, більш доцільним вживати термін «кадри 
органів прокуратури України» в широкому 
розумінні і відносити до означеного всі кате-
горії працівників: прокурорів, наукових, на-
уково-педагогічних працівників, аспірантів і 
докторантів, державних службовців, техніч-
них та медичних працівників, які працюють 
у системі органів прокуратури України. 

Як зазначає Г. Васильєв, нині виконання 
прокурорських повноважень на рівні вимог 
часу можливе лише за умови формування 
кадрового корпусу прокуратури з відданих 
справі, висококваліфікованих фахівців. На-
гальною вимогою часу є потреба в удоскона-
ленні професійного добору претендентів на 
посади в органах прокуратури, формуванню 
кадрового потенціалу прокуратури нової ге-
нерації, залученню чесних і здібних праців-
ників. Саме такий підхід дасть змогу підне-
сти авторитет прокуратури, підняти честь і 
гідність професії прокурора [6, с. 6.]. 

Поділяючи думку М.М. Бурбики, вважа-
ємо, що невід’ємними елементами роботи з 
кадрами в органах прокуратури виступають: 
визначення оптимально необхідної кількос-
ті працівників, їх посадової категорійності 
та рівня спеціальної професійної підготов-
ки; підбір; оцінка; переміщення; звільнення 
працівників; підготовка кадрів (початкова, 
спеціальна, перепідготовка та підвищення 
кваліфікації); стимулювання службово-трудо-
вої активності їх праці та соціальної спрямо-
ваності останньої; виховання кадрів та його 
психологічне забезпечення [7].

Зважаючи на загальні підходи до тлума-
чення поняття «робота з кадрами», зазна-
чаємо, що поняття «робота з кадрами про-
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куратури» відображає сукупність логічно 
та організаційно взаємопов’язаних форм і 
методів діяльності щодо реалізації цілей та 
завдань кадрової політики прокуратури з 
добору, розстановки, організації підготовки, 
підвищення кваліфікації та перепідготовки 
кадрів в органах прокуратури України. 

Т. Кагановська зазначає, що робота з ка-
драми, яка втілюється у відповідну політику 
на рівні держави, не може існувати як розріз-
нене явище, оскільки охоплює значне коло 
питань, що пов’язані з різними аспектами до-
бору, розстановки, підвищення кваліфікації 
персоналу державних підприємств, установ 
та організацій. Саме тому необхідно вести 
мову про певну системну діяльність кадрово-
го забезпечення в державі [8]. 

Запропоноване визначення дає можли-
вість виділити й основні структурні елемен-
ти кадрової роботи в органах прокуратури 
України, а саме: мета, суб’єкти та об’єкти 
кадрової роботи, головні завдання й основні 
напрями роботи, форми, складові функціо-
нальної структури кадрового забезпечення 
тощо. 

Мета кадрового забезпечення органів 
прокуратури України – досягнення задово-
лення потреб у висококваліфікованих кадрах 
та ефективне виконання ними конституцій-
них функцій органів прокуратури України. 
Досягнення такої мети потребує реалізації 
індивідуального підходу до добору, розста-
новки, підготовки, виховання і раціонально-
го використання кадрів органів прокуратури 
України.

Суб’єктами кадрового забезпечення орга-
нів прокуратури України в органах прокура-
тури України, які безпосередньо пов’язані з 
виконанням функцій кадрового забезпечен-
ня, є Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 
прокурорів, начальник (прокурор) кадрового 
структурного підрозділу, Національна акаде-
мія прокуратури України, керівник прокура-
тури своїм наказом призначає кандидата на 
посаду. Крім того, такими суб’єктами є про-
курори, які займають адміністративні поса-
ди – керівники структурних підрозділів, які, 
завдяки своїм службовим повноваженням, 
здатні свідомо та цілеспрямовано реалізову-
вати заходи добору, розстановки, виховання, 
організації безперервного професійного на-

вчання підпорядкованих прокурорів. 
Об’єктами кадрового забезпечення орга-

нів прокуратури України є:
– кандидат на посаду прокурора, тобто 

громадянин України, який має вищу юри-
дичну освіту, стаж роботи в галузі права не 
менше двох років та володіє державною мо-
вою;

– прокурор регіональної прокуратури, 
який має стаж роботи на посаді прокурора 
не менше трьох років;

– прокурор Генеральної прокуратури 
України, який має стаж роботи на посаді 
прокурора не менше п’яти років

– військовий прокурор з числа офіцерів, 
який проходив військову службу або перебу-
вав у запасі і має вищу юридичну освіту.

Не може бути об’єктом кадрового забезпе-
чення органів прокуратури України особа, яка:

– визнана судом обмежено дієздатною 
або недієздатною;

– має захворювання, що перешкоджає 
виконанню обов’язків прокурора;

– має незняту чи непогашену судимість 
або на яку накладалося адміністративне стяг-
нення за вчинення корупційного правопору-
шення [9].

Отже, об’єкти кадрового забезпечення 
органів прокуратури України – це кадровий 
потенціал суспільства та працівники органів 
прокуратури, а саме кандидати на посади 
прокурорів, які відповідають вимогам визна-
ченим в Законі України «Про прокуратуру», 
та працівники прокуратури, а саме: прокуро-
ри, державні службовці та інші працівники.

Головні завдання кадрового забезпечен-
ня органів прокуратури України зосеред-
жуються на: укомплектуванні посад за осно-
вними напрямами діяльності та керівного 
складу прокуратури, взаємодії кадрових під-
розділів на рівні, достатньому для виконання 
завдань покладених на органи прокурату-
ри; виконанні завдань щодо упорядкування 
управлінських структур та звільнення осіб, 
які досягли граничного віку перебування на 
прокурорській службі; пошуку ефективних 
механізмів оптимізації системи кадрового за-
безпечення.

Основними напрямами кадрового за-
безпечення органів прокуратури України 
є: комплексне вирішення завдань якісного 
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комплектування та ефективного використан-
ня кадрового потенціалу в усій сфері кадро-
вої роботи; ґрунтовне запровадження актив-
них методів та форм підготовки необхідних 
фахівців для реалізації функцій та завдань; 
планомірна робота з керівними кадрами та 
кадровим резервом висунення, планування 
просування по службі, підготовка кандида-
тів для висунення на вищі посади, навчання, 
підвищення кваліфікації і стажування на від-
повідних посадах, переміщення прокурор-
ських працівників; активізація роботи керів-
ників усіх рівнів і кадрових підрозділів щодо 
стабілізації колективів прокуратур, підви-
щення активізації роботи молодих спеціаліс-
тів усієї номенклатури посад, удосконалення 
організаційних, матеріальних і моральних 
заохочень; підняття на якісно новий рівень 
ролі кадрових підрозділів у забезпеченні со-
ціальних гарантій для прокурорських проку-
рорів; запровадження новітніх форм добору 
та розстановки кадрів; забезпечення широ-
кої гласності у роботі прокуратури; створен-
ня системи безперервного професійного 
навчання та підготовки спеціалістів для ка-
дрових підрозділів; оновлення наукового та 
методичного забезпечення кадрової роботи, 
а також її матеріально-технічного та інфор-
маційного забезпечення.

Функції кадрового забезпечення органів 
прокуратури України – це окремі напрями ро-
боти з кадрами в органах прокуратури Укра-
їни. 

Такими функціями, на нашу думку, є: 
комплектування органів прокуратури ви-
сококваліфікованими, морально стійкими 
кадрами; вивчення та аналіз стану роботи 
з добору, розстановки, зміцнення та збере-
ження професійних кадрів, навчання і ви-
ховання працівників, розробки заходів щодо 
вдосконалення цієї роботи; впровадження 
новітніх методів і форм роботи з кадрами; 
вивчення ділових та моральних якостей ка-
дрів, створення кадрового резерву; прове-
дення службового атестування прокурорів і 
державних службовців; планування потреб 
органів прокуратури щодо кадрового забез-
печення; організація заходів профілактич-
но-виховної роботи для попередження пору-
шень законності працівниками прокуратури; 
організація ведення обліку кадрів; аналіз та 

узагальнення організації кадрового забезпе-
чення; організацію роботи щодо здійснен-
ня наставництва над молодими фахівцями; 
організація прокурорського самоврядуван-
ня вирішення соціально-побутових потреб 
працівників, питань надання соціального та 
матеріально-побутового забезпечення про-
курорів та інших працівників органів проку-
ратури.

Отже, на нашу думку, необхідним є ви-
значення головної функцією кадрового за-
безпечення органів прокуратури України є 
комплектування прокуратури висококвалі-
фікованими кадрами та здійснювати кадрову 
роботу щодо добору, розстановки, комплек-
тування та виховання кадрів, збереження та 
підвищення їх професійної компетентності. 

Комплектування прокуратур висококва-
ліфікованими кадрами є провідною складо-
вою кадрового забезпечення, адже від рівня 
професійної компетентності прокурорів за-
лежить ефективність діяльності прокуратури 
в цілому. 

Складові функціональної структури ка-
дрового забезпечення: визначення організа-
ційних та правових основ кадрової політики 
в державі; підготовка кадрів та підбір кадрів 
(планування та визначення кількості праців-
ників і рівень їх професійної компетентності, 
робота з резервом); призначення на посаду 
прокурора (вимоги визначені у Законі Укра-
їни «Про прокуратуру»; розстановка кадрів); 
проходження служби в органах прокурату-
ри; припинення служби (соціальне та мате-
ріально-побутове забезпечення прокурора 
та інших працівників органів прокуратури; 
матеріально-побутове забезпечення проку-
рора, заходи соціального захисту прокурора, 
пенсійне забезпечення працівників прокура-
тури, звільнення з посади прокурора; робота 
з ветеранами). 

Поділяємо думку Т. Кагановської, що 
функціонування кадрового забезпечення є 
безперервним процесом, що обумовлено як 
постійною зміною умов здійснення, вимог та 
завдань до державної служби, так і необхід-
ністю оновлення кадрів [8].

М.М. Бурбика визначає «роботу з кадра-
ми в органах прокуратури» як нормативно 
визначену цілеспрямовану діяльність спеці-
ально уповноважених підрозділів (служб), їх 
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працівників та керівників (начальників) усіх 
рівнів щодо процесів професійної орієнтації, 
прогнозування і планування кадрових по-
треб, відбору, підготовки, розстановки, соці-
ально-правового забезпечення працівників 
прокуратури, їх звільнення та подальшого 
пенсійного забезпечення [7, c. 30]. 

На нашу думку, кадрове забезпечення 
органів прокуратури України варто розумі-
ти як цілеспрямовану діяльність спеціально 
уповноважених посадових осіб прокуратури 
щодо процесів професійної орієнтації, про-
гнозування і планування кадрових потреб, 
відбору, підготовки, розстановки та звіль-
нення особового складу.

Отже, кадрове забезпечення органів про-
куратури України – це безперервний процес 
формування кадрового складу прокуратури 
уповноваженими відповідно до Закону Укра-
їни «Про прокуратуру» суб’єктами кадрового 
забезпечення, яке полягає у належно органі-
зованій роботі з:

– підготовки прокурорів та проведення 
кваліфікаційного іспиту, конкурсу на зайнят-
тя вакантної посади, 

– призначення прокурорів на посади та 
просування по службі, призначення на адмі-
ністративні посади та звільнення;

– застосування заходів дисциплінарного 
впливу; 

– виховання кадрів, підвищення про-
фесійної майстерності й ділової кваліфікації 
працівників, моральних якостей при вико-
нанні ними посадових обов’язків;

– матеріального, соціального забезпечен-
ня працівників прокуратури. 

Крім того, слід зазначити, що визначен-
ня актуальних питань кадрового забезпечен-
ня органів прокуратури України актуалізує 

необхідність суттєвого підвищення вимог до 
ефективності кадрового забезпечення, що, у 
свою чергу, передбачає закономірність по-
шуку та обрання нових, удосконалених під-
ходів до добору, професійної підготовки, 
розстановки, адаптації, виховання, навчання 
і супроводження діяльності відповідних ка-
дрів прокуратури.
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SUMMARY 
In this article the authors carry out the analysis 

and defi nition of staffi ng in the prosecution of 
Ukraine, which will increase the effi ciency of the 
prosecution. Identify the main structural elements 
of staffi ng in the prosecution of Ukraine, namely it: 
purpose, subjects and objects HR, main tasks and 
key areas of work of staff, form the components of 
the functional structure.

АНОТАЦІЯ 
У статті автори проводять аналіз та ви-

значення поняття кадрового забезпечення в 
органах прокуратури України, яке сприятиме 
підвищенню ефективності діяльності проку-
ратури. Визначають основні структурні еле-
менти кадрового забезпечення в органах про-
куратури України, а саме: його мету, суб’єкти 
та об’єкти кадрової роботи, головні завдання й 
основні напрями роботи з кадрового забезпечен-
ня, форми, складові функціональної структури.
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ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ Ô²ÑÊÀËÜÍÎ¯ ÑËÓÆÁÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Постановка проблеми
Загальновідомим є факт про те, що пи-

тання зміцнення законності і дисципліни в 
усіх без винятку сферах суспільного життя, 
а особливо у сфері виконавчо-розпорядної 
діяльності органів державної влади, є ак-
туальним та важливим на шляху побудови 
незалежної демократичної держави. 

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Загальні питання, що стосуються засо-
бів забезпечення дисципліни та законності, 
неодноразово були предметом наукових по-
шуків вчених: Ю.Г. Арзамасова, А.І. Алек-
сеєва, О.Є. Жалінського, В.М. Кудрявцева, 

М.С. Маясіна, В.Т. Томіна, І.В. Ростовщи-
кова, В.В. Черданцева, В.П. Федорова та 
багатьох інших. Проте, питання щодо за-
собів забезпечення законності і дисциплі-
ни в органах Державної фіскальної служби 
України на сьогодні ще не стало предметом 
комплексного наукового дослідження, а 
відтак залишається поза увагою науковців. 
Викладене вище підтверджує актуальність 
наукового дослідження у визначеному фор-
маті.

З огляду на зазначене, метою даної 
статті є визначення поняття засобів забез-
печення законності і дисципліни в органах 
Державної фіскальної служби України.

Виклад основного матеріалу
Розпочнемо зі встановлення етимології 

слова «засіб». Так, слово „засіб” трактуєть-
ся як прийом або спосіб дії; предмет, при-
стрій, знаряддя для здійснення якої-небудь 
діяльності [1, с. 8-11]. У правовій літературі 
мова йде про правовий засіб. Так, у теорії 
держави і права під правовими засобами 
забезпечення дисципліни праці розумі-
ються такі субстанціональні інституційні 
установлення і форми, використання яких 
спирається на правові важелі й цим спри-
яє досягненню необхідного результату. 
Правові засоби С.С. Алексєєв розглядає 
як „об’єктивовані субстанціональні право-
ві явища, що мають фіксовані властивості, 
які дозволяють реалізувати потенціал пра-
ва, його силу” [4, с.15]. А.В. Малько дав на-
ступне визначення правових засобів: „Це ті 

В статье исследована этимология поня-
тия «средство». Установлено его тождество 
с понятием «правовое средство». Отмечено, 
что на сегодня не существует комплексных 
исследований, посвященных понятию средств 
обеспечения законности и дисциплины в ор-
ганах Государственной фискальной службы 
Украины. Сделан вывод, что среди ученых 
отсутствует единый взгляд по определению 
понятия «правовое средство». Уточнено со-
держание мер по обеспечению дисциплины и 
законности. Предоставлено авторское опреде-
ление понятия средств обеспечения законно-
сти и дисциплины в органах Государственной 
фискальной службы Украины.

Ключові слова: Державна фіскальна служба 
України, правовий засіб, законність і дисципліна, за-
сіб забезпечення, правові явища.
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юридичні інструменти, за допомогою яких 
задовольняються інтереси суб’єктів права, 
забезпечується досягнення поставленої 
мети” [2, с. 52]. При цьому автор виділив 
їх наступні ознаки: 1) виражають собою 
юридичні способи забезпечення інтересів 
суб’єктів права; 2) поєднуючись певним чи-
ном, виступають основними працюючими 
частинами дії права, правового регулюван-
ня, правових режимів; 3) мають юридичну 
силу і підтримуються державою [2, с. 9] [8 
с. 74]. Як бачимо, немає єдиного погляду 
щодо визначення „правового засобу”, про-
те в одному науковці одностайні: „засіб”   
це те, за допомогою чого досягається певна 
мета, в нашому випадку мова йде про дис-
ципліну та законність.

Юридична наука виробила велику кіль-
кість засобів забезпечення. При цьому, 
кожна галузь юридичної науки наводить 
свої засоби забезпечення. Так, за часів рим-
ського права система засобів забезпечення 
договірних зобов’язань мала такий вигляд. 
По-перше, існують чотири основних за-
соби забезпечення зобов’язань: завдаток, 
штрафна стипуляція, порука і застава. По-
друге, можуть застосовуватися також інші, 
допоміжні спеціальні засоби забезпечення 
зобов’язань: договори про відсотки, клят-
ва, порука банкіра тощо [9, с. 12], котрі ра-
зом з тим, як правило, є різновидами або 
модифікаціями згаданих вище основних 
спеціальних засобів забезпечення договір-
них зобов’язань [10, с. 62]. У сучасній науці 
цивільного права серед засобів забезпечен-
ня зобов’язань розрізняють спеціальні за-
соби забезпечення, передбачені главою 49 
ЦК України, а також міри відповідальності. 
Є.О. Харитонов і А.І. Дрішлюк відмічають, 
що спеціальні засоби, тобто застава, зада-
ток, порука та гарантія, є одночасно мірами 
відповідальності та спеціальними засобами 
забезпечення зобов’язань [11, c. 128]. У тру-
довому праві, зокрема, у ст. 140 КЗпП Укра-
їни, згадуються наступні засоби (методи) 
забезпечення трудової дисципліни: пере-
конання, виховання, заохочення та дисци-
плінарний і громадський вплив [12]. Адмі-
ністративно-правові засоби забезпечення 
та захисту прав громадян характеризують-
ся переважно у зв’язку з юрисдикційною ді-

яльністю відповідних органів, тобто в обсязі 
діяльності, пов’язаної з вирішенням кон-
кретних справ та використанням до право-
порушників заходів примусу (Н.Г. Салище-
ва, А.П. Клюшниченко, А.В. Самойленко). 
Інші (В.Б. Авер’янов, І.П.Голосніченко, 
І.Б. Коліушко, Г.Н. Петров, І.Л. Бородін, 
В.В. Мальков, Н.Ю. Хоманьова) при аналізі 
змісту цих засобів виходять за межі адміні-
стративно-розпорядчих функцій держав-
них органів і акцентують увагу на засобах, 
які виражають профілактичний, виховний, 
обслуговуючий бік забезпечення прав і сво-
бод громадян у сфері управління [13, с. 94]. 
Аналізуючи службову дисципліну в ОВС, 
О.Ю. Синявська наголошує, що „службова 
дисципліна в органах внутрішніх справ  – 
це система суспільних відносин, суб’єктами 
яких є співробітники органів внутрішніх 
справ, які суворо і точно виконують згідно 
з порядком і правилами, установленими 
законодавством України, присягою, стату-
тами, нормативними актами Міністерства 
внутрішніх справ України і наказами на-
чальників органів внутрішніх справ, що ви-
даються в межах їх повноважень, службові 
обов’язки, реалізують повноваження та до-
держуються посадових обмежень у процесі 
своєї професійної діяльності”. Забезпечен-
ня державної, в тому числі і службової дис-
ципліни, здійснюється широкою системою 
організаційних та правових категорій, які 
в своїй сукупності представляють засоби 
забезпечення дисципліни, а також систему 
цих засобів. Службова дисципліна не реалі-
зується сама по собі. Авторка виділяє „соці-
альні, економічні та організаційно-правові 
засоби забезпечення дисципліни в органах 
внутрішніх справ” [14].

У Розпорядженні Президента України 
від 26 березня 2002 року № 53/2002 „Про 
заходи щодо зміцнення дисципліни та удо-
сконалення кадрової роботи у правоохо-
ронних органах” серед заходів зміцнення 
дисципліни та законності були передбаче-
ні наступні: 1) вивчити протягом місяця та 
обговорити стан додержання дисципліни і 
вимог закону працівниками, у першу чергу 
керівної ланки, відповідного центрально-
го органу виконавчої влади; 2) затверди-
ти довгострокові програми, спрямовані на 
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вдосконалення кадрової роботи, зміцнення 
дисципліни керівників усіх рівнів, закон-
ності в їх діяльності, створення умов для 
професійного зростання кадрів, передба-
чивши в них чітку систему добору, розста-
новки, виховання кадрів, просування їх по 
службі, заходи щодо усунення формалізму, 
зрівнялівки, щодо висування на керівні по-
сади досвідчених, дисциплінованих та до-
стойних кандидатів; 3) розглядати не мен-
ше разу на півріччя на засіданнях колегій 
(нарадах) за участю представників Кабінету 
Міністрів України, центральних та місце-
вих органів виконавчої влади здійснення 
заходів, передбачених зазначеними про-
грамами; 4) удосконалити систему підготов-
ки, перепідготовки та підвищення кваліфі-
кації керівних кадрів у напрямі поєднання 
якостей умілого керівництва з розумінням 
інтересів і проблем підлеглих; 5) оцінювати 
під час атестації керівників територіальних 
органів та підрозділів їх особисті і ділові 
якості, вклад у вирішення покладених за-
вдань, додержання дисципліни і вимог за-
кону та враховувати думку представників 
місцевих органів виконавчої влади і гро-
мадськості; 6) ужити заходи щодо усунен-
ня причин та умов, що сприяють вчинен-
ню службових зловживань; 7) інформувати 
населення про заходи, які вживаються до 
працівників правоохоронних органів у 
разі неналежного виконання ними своїх 
обов’язків чи зловживання службовим ста-
новищем [15]. На нашу думку, зазначені за-
ходи мають суто декларативний характер 
і, як свідчить практика, не мали значного 
впливу на стан дотримання дисципліни та 
законності.

Більш детально заходи забезпечення 
дисципліни та законності визначені у нака-
зі МВС України № 90 від 26.03.2010 «Про 
стан дисципліни й законності в діяльності 
органів та підрозділів внутрішніх справ та 
заходи щодо його покращання» [16].

Висновки
Резюмуючи викладене вище, вважаємо 

за необхідне сформулювати власне автор-
ське визначення поняття засобів забезпе-
чення законності і дисципліни в органах 
Державної фіскальної служби України, під 

яким пропонуємо розуміти сукупність пра-
вових явищ, які виражаються в конкретних 
інструментах та діях, метою застосування 
яких є дотримання законності і дисципліни 
в діяльності працівників органів Держав-
ної фіскальної служби України.
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SUMMARY 
This article explores the etymology of the 

concept of “agent.” Established its identity term 
“legal means”. Emphasized that at present there 
are no comprehensive studies devoted to the concept 
of means of ensuring law and discipline in the 
State Fiscal Service of Ukraine. It is concluded 
that among scientists there is no single view of the 
defi nition of “remedy”. Based on the provisions of 
a number of legal acts specifi ed content measures to 
ensure discipline and order. Courtesy of the author’s 
defi nition of means to ensure the rule of law and 
discipline in the State Fiscal Service of Ukraine.

АНОТАЦІЯ 
У статті досліджено етимологію поняття 

«засіб». Встановлено його тотожність терміну 
«правовий засіб». Наголошено, що на сьогодні не 
існує комплексних досліджень, присвячених по-
няттю засобів забезпечення законності і дис-
ципліни в органах Державної фіскальної служ-
би України. Зроблено висновок, що серед науков-
ців відсутній єдиний погляд щодо визначення 
«правового засобу». Уточнено зміст заходів щодо 
забезпечення дисципліни і законності. Надано 
авторське визначення поняття засобів забез-
печення законності і дисципліни в органах Дер-
жавної фіскальної служби України.
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ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß ÄÆÅÐÅË ÏÐÀÂÀ Â 
ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎÌÓ 

ÑÓÄÎ×ÈÍÑÒÂ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ 
Ï²Ä ×ÀÑ ÐÎÇÃËßÄÓ ÎÊÐÅÌÈÕ ÑÏÐÀÂ 

Ç ÏÎÄÀÒÊÎÂÈÕ ÏÐÀÂÎÂ²ÄÍÎÑÈÍ

Реалізація окремих положень чинно-
го Податкового кодексу України постійно 
викликає дискусії та обговорення у сфері 
правозастосовної практики. Правовідноси-
ни, які виникають, змінюються, зазнають 
постійного розвитку у сфері справляння 
податків і зборів, компетенції контролюю-
чих органів, повноважень і обов’язків по-
садових осіб податкової служби під час 
здійснення податкового контролю, врегу-
льовано положеннями Податкового кодек-
су України.

Частиною другою статті 19 Конституції 
України встановлено, що органи держав-
ної влади та місцевого самоврядування, їх 
посадові особи зобов’язані діяти лише на 

підставі, в межах повноважень та у спосіб, 
що передбачені Конституцією та законами 
України.

Відповідно до п. 21.1.1. п. 21.1. ст. 21 
ПК України посадові особи контролюючих 
органів зобов’язані дотримуватися Консти-
туції України та діяти виключно до відпо-
відності з цим Кодексом та іншими закона-
ми України, іншими нормативними актами 
[1].

Питання дослідження особливостей за-
стосування положень чинного законодав-
ства під час розгляду окремих категорій 
справ з податкових правовідносин у прак-
тичній діяльності не викликає сумнівів та 
призводить до зацікавленості та необхід-
ності дослідження. Постійно виникають 
питання обрання належного та повного 
способу захисту порушених прав та інте-
ресів фізичних та юридичних осіб при ре-
алізації відповідних правовідносин, засто-
сування практики адміністративних судів 
у цій сфері, особливості правозастосування. 

Серед вітчизняних науковців та практи-
ків, які займаються проблематикою право-
застосування у сфері податкових правовід-
носин необхідно зазначити Бандурку О.М., 
Битяка Ю.П., Кравчука В.М., Комзюка А.Т., 
Нечитайла О.М., Смоковича М.І. та інших.

Метою цього дослідження виступає ви-
вчення та аналіз стану і проблемних питань 
застосування джерел права адміністратив-
ного судочинства у практичній діяльності 
під час розгляду окремих категорій справ 
з податкових правовідносин обставин та 

Статья направлена на обоснование неко-
торых вопросов правоприменительной прак-
тики взыскания налогов и сборов, компетен-
ции контролирующих органов, полномочий 
и обязанностей должностных лиц налоговой 
службы во время осуществления налогового 
контроля, а также применения источников 
права в административном судопроизвод-
стве при рассмотрении таких категорий дел 
в суде. Рассматриваются некоторые вопросы 
судебной практики рассмотрения отдельных 
категорий дел в сфере налоговых правоотно-
шений.

Ключові слова: відшкодування податку на додану 
вартість, нікчемні правочини, практика Європей-
ського суду з прав людини, місцезнаходження платни-
ка податків, податкова декларація, правозастосовна 
практика.
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особливостей виникнення таких спорів, 
найбільш характерних особливостей за-
стосування норм матеріального та про-
цесуального права під час здійснення ад-
міністративного судочинства та розгляду 
податкових спорів.

До Вашої уваги запропоновано кілька 
категорій справ з податкових правовідно-
син.

У відповідності до підпунктів 54.3.2 
пункту 54.3 статті 54 ПК України конт-
ролюючий орган зобов’язаний самостій-
но визначити суму грошових зобов’язань, 
зменшення (збільшення) суми бюджет-
ного відшкодування та/або зменшення 
(збільшення) від’ємного значення об’єкта 
оподаткування податком на прибуток або 
від’ємного значення суми податку на до-
дану вартість платника податків, перед-
бачених цим Кодексом або іншим законо-
давством, якщо: дані перевірок результатів 
діяльності платника податків свідчать про 
заниження або завищення суми його по-
даткових зобов’язань, суми бюджетного 
відшкодування та/або від’ємного значення 
об’єкта оподаткування податком на прибу-
ток або від’ємного значення суми податку 
на додану вартість платника податків, заяв-
лених у податкових (митних) деклараціях, 
уточнюючих розрахунках [1].

Таким чином, податкове повідомлення-
рішення складається податковим органом 
виключно за наявності виявлених під час 
перевірки порушень чинного податкового 
законодавства і у випадках, встановлених 
положеннями ст. 54 ПК України.

Постановою Дніпропетровського 
окружного адміністративного суду від 05 
лютого 2013 року по справі № 804/114/13-
а відмовлено у задоволенні позову това-
риству з обмеженою відповідальністю про 
скасування податкового повідомлення-рі-
шення, яким збільшено суму грошового 
зобов’язання за платежем податок на дода-
ну вартість. Постанова суду мотивована об-
ґрунтованістю спірного податкового пові-
домлення-рішення, з огляду на встановлені 
перевіркою порушення підприємством ви-
мог п.200.3 ст.200 ПК України, в частині 
безпідставного зменшення податкового 
боргу з ПДВ.

У порядку апеляційного перегляду ви-
щезазначеного рішення суд апеляційної 
інстанції задовольнив апеляційну скаргу 
та скасував постанову з огляду на те, що 
оскаржене позивачем податкове повідо-
млення-рішення  прийнято не на підставі 
та не у спосіб, що передбачені Податковим 
кодексом України, оскільки підставами 
для його прийняття стали висновки ДПС 
не про заниження податкових зобов’язань 
з ПДВ, а про відсутність спеціальної фор-
ми податкового повідомлення-рішення на 
зменшення від’ємного значення, необґрун-
товано задекларованого у рядку 20.1 по-
даткової декларації з ПДВ, та відсутність 
роз’яснень ДПС України із зазначеного 
питання. При цьому, як відображено в акті 
перевірки, так і зазначено у рішенні ДПС 
у Дніпропетровській області, камеральною 
перевіркою не було встановлено порушень 
обчислення податку на додану вартість 
у податковій звітності за липень-серпень 
2011 року (ні щодо формування податково-
го кредиту, ні щодо декларування податко-
вих зобов’язань), тобто не було встановле-
но обставин, які б свідчили про заниження 
податкових зобов’язань та були б підставою 
для прийняття рішення про збільшення 
грошового зобов’язання з ПДВ [7].

Відповідно до положень статті 1 Закону 
України «Про бухгалтерський облік та фі-
нансову звітність в Україні» – господарська 
операція – дія або подія, яка викликає змі-
ни в структурі активів та зобов’язань, влас-
ному капіталі підприємства; первинний до-
кумент – документ, який містить відомості 
про господарську операцію та підтверджує 
її здійснення; фінансова звітність – бухгал-
терська звітність, що містить інформацію 
про фінансове становище, результати ді-
яльності та рух грошових коштів підпри-
ємства за звітний період. Метою ведення 
бухгалтерського обліку і складання фінан-
сової звітності є надання користувачам для 
прийняття рішень повної, правдивої та не-
упередженої інформації про фінансове ста-
новище, результати діяльності та рух гро-
шових коштів підприємства.

Бухгалтерський облік є обов’язковим 
видом обліку, який ведеться підприєм-
ством. Фінансова, податкова, статистична 
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та інші види звітності, що використовують 
грошовий вимірник, ґрунтуються на даних 
бухгалтерського обліку. Відповідно до стат-
ті 9 цього ж Закону підставою для бухгал-
терського обліку господарських операцій 
є первинні документи, які фіксують факти 
здійснення господарських операцій. Пер-
винні документи повинні бути складені під 
час здійснення господарської операції, а 
якщо це неможливо – безпосередньо після 
її закінчення. Первинні та зведені облікові 
документи можуть бути складені на папе-
рових або машинних носіях і повинні мати 
такі обов’язкові реквізити: назву документа 
(форми); дату і місце складання; назву під-
приємства, від імені якого складено доку-
мент; зміст та обсяг господарської операції, 
одиницю виміру господарської операції; 
посади осіб, відповідальних за здійснен-
ня господарської операції і правильність 
її оформлення; особистий підпис або інші 
дані, що дають змогу ідентифікувати особу, 
яка брала участь у здійсненні господарської 
операції [3].

Статтею 215 Цивільного кодексу Украї-
ни передбачено, що нікчемним є правочин, 
якщо його недійсність встановлена законом 
і визнання такого правочину недійсним су-
дом не вимагається. Так, нікчемними за-
кономи визначені правочини, щодо яких 
недодержані сторонами вимоги закону про 
його нотаріальне посвідчення (ст. 220 ЦК 
України), правочини, вчинені малолітньою 
особою за межами її цивільної дієздатності 
без подальшого його схвалення батьками 
(усиновлювачами) – ст. 221 ЦК України, 
правочини, вчинені без дозволу органу 
опіки та піклування (ст. 224 ЦК України), 
правочини, які вчинені недієздатною фі-
зичною особою при відсутності схвалення 
опікуном (ст. 226 ЦК України), правочини, 
які порушують публічний порядок (ч. 2 -   
ст. 228 ЦК України).

 Відповідно до частини 1 статті 228 
Цивільного кодексу України правочин 
вважається таким, що порушує публіч-
ний порядок, якщо він був спрямований 
на порушення конституційних прав і сво-
бод людини і громадянина, знищення, по-
шкодження майна фізичної або юридичної 
особи, держави, Автономної Республіки 

Крим, територіальної громади, незаконне 
заволодіння ним. При кваліфікації право-
чину за статтею 228 ЦК України має вра-
ховуватися вина, яка виражається в намірі 
порушити публічний порядок сторонами 
правочину або однією зі сторін. Частиною 
3 цієї ж статті передбачено, що у разі не-
додержання вимоги щодо відповідності 
правочину інтересам держави і суспільства, 
його моральним засадам такий правочин 
може бути визнаний недійсним. Якщо ви-
знаний судом недійсний правочин було 
вчинено з метою, що завідомо суперечить 
інтересам держави і суспільства, то при на-
явності умислу у обох сторін – в разі вико-
нання правочину обома сторонами – у до-
хід держави за рішенням суду стягується 
все одержане ними за угодою, а в разі вико-
нання правочину однією стороною з іншої 
сторони за рішенням суду стягується в до-
хід держави все одержане нею і все належ-
не – з неї першій стороні на відшкодування 
одержаного. При наявності умислу лише в 
однієї із сторін все одержане нею за право-
чином повинно бути повернуто іншій сто-
роні, а одержане останньою або належне їй 
на відшкодування виконаного за рішенням 
суду стягується в дохід держави. Крім того, 
статтею 234 Цивільного кодексу України 
визначено, що правочин, який вчинено 
без наміру створення правових наслідків, 
є фіктивним. Фіктивний правочин визна-
ється судом недійсним. Правові наслідки 
визнання фіктивного правочину недійсним 
встановлюються законами [2]. 

Отже, основним висновком під час роз-
гляду цієї категорії справ є те, що встанов-
лення фіктивності правочину, як підстави 
для визнання його недійсним, належить 
виключно до компетенції суду.

Європейський Суд з прав людини в 
пункті 38 рішення від 09.01.2007 року у 
справі «Інтерсплав проти України» зазна-
чив: коли державні органи володіють будь-
якою інформацією про зловживання у сис-
темі відшкодування ПДВ, що здійснюються 
конкретною компанією, вони можуть вжи-
ти відповідних заходів з метою запобігання 
або усунення таких зловживань. Суд, од-
нак, не може прийняти зауваження Уряду 
щодо загальної практики з відшкодування 
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ПДВ за відсутності будь-яких ознак, які б 
вказували на те, що заявник був безпосе-
редньо залучений до таких зловживань [6].

Адже відповідно до положень статті 17 
Закону України «Про виконання рішень 
та застосування практики Європейського 
суду з прав людини» від 23 лютого 2006 
року    № 3477-IV суди повинні застосову-
вати практику Європейського суду з прав 
людини як джерело права [4] та враховува-
ти положення частини другої статті 8 КАС 
України щодо застосування принципу вер-
ховенства права. 

Постановою Дніпропетровського 
окружного адміністративного суду від 26 
квітня 2012 року у справі № 2а/0470/1777/12 
за позовом приватного підприємства до 
Державної податкової інспекції, третя 
особа на стороні позивача: товариство з 
обмеженою відповідальністю про скасу-
вання податкових повідомлень-рішень у 
задоволенні адміністративного позову від-
мовлено. Постанова суду мотивована тим, 
що висновки відповідача щодо порушення 
позивачем вимог пп.4.1.6. п.4.1. ст.4, п.5.1. 
ст. 5, Закону України «Про оподаткування 
прибутку підприємств», та пп.7.4.1., 7.4.5. 
п.7.4 ст.7 Закону України «Про податок на 
додану вартість» є фактично та юридич-
но обґрунтованими. Позивачем не надано 
суду матеріали, які б у повній мірі підтвер-
джували товарність господарських опе-
рацій, здійснених між позивачем та його 
контрагентами, та не доведено суду проти-
правність оскаржуваних податкових пові-
домлень-рішень. У порядку апеляційного 
перегляду зазначене рішення було скасова-
не – суд апеляційної інстанції дійшов до ви-
сновку про те, що відповідачем в акті пере-
вірки, який став підставою для прийняття 
спірних податкових повідомлень-рішень, 
не наведено тих обставин, які б свідчили 
про порушення позивачем вимог Закону 
України «Про податок на додану вартість», 
Закону України «Про оподаткування при-
бутку підприємств». Отже, відповідачем 
зроблено необґрунтований висновок про 
відсутність реального характеру госпо-
дарських операцій між позивачем та його 
контрагентами.

Постановою Дніпропетровського 

окружного адміністративного суду від 31 
січня 2013 року у справі № 804/162/13-а 
за адміністративним позовом товариства з 
обмеженою відповідальністю до Держав-
ної податкової інспекції про скасування 
податкових повідомлень-рішень відмов-
лено у задоволенні позовних вимог. Від-
мовляючи у задоволенні адміністративно-
го позову, суд першої інстанції дійшов до 
висновку, що оскільки операції по форму-
ванню податкових зобов’язань, податко-
вого кредиту, валових витрат та валових 
доходів за рахунок взаємовідносин ТОВ 
з контрагентами постачальниками та по-
купцями, відповідно до вироку районно-
го суду від 01.02.2010 року по справі № 
1-70/2010р. є недійсними господарськи-
ми операціями, то при подальшому фор-
муванні податкової звітності з податку на 
прибуток та з ПДВ ТОВ дані операції не 
можуть бути враховані. Суд також зазна-
чив, що під час судового розгляду справи 
позивачем не підтверджений належними 
та достатніми доказами (належним чином 
оформленими первинними документами) 
факт придбання послуг, здійснення роз-
рахунків між сторонами, використання 
придбаних послуг позивачем у власній 
господарській діяльності. У порядку апе-
ляційного перегляду судом апеляційної 
інстанції було скасовано зазначене рішен-
ня суду першої інстанції з огляду на те, що 
податковим органом не доведено фіктив-
ності первинних документів, що містяться 
у матеріалах справи, тому не має підстав 
вважати, що між позивачем та ТОВ у спір-
ний період не відбувалось поставок товару 
із подальшою його реалізацією [7].

Згідно з п.46.1 статті 46 Податково-
го кодексу України податкова декларація, 
розрахунок (далі – податкова декларація) 
– документ, що подається платником подат-
ків (у тому числі відокремленим підрозді-
лом у випадках,визначених цим Кодексом) 
контролюючому органу у строки, встанов-
лені законом, на підставі якого здійснюєть-
ся нарахування та/або сплата податкового 
зобов’язання, чи документ, що свідчить про 
суми доходу, нарахованого (виплаченого) на 
користь платників податків – фізичних осіб, 
суми утриманого та/або сплаченого податку. 
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Відповідно до п. 48.7 ст. 48 Податково-
го кодексу України, у разі складання подат-
кової звітності з порушенням норм ст. 48 
кодексу, податкова звітність не вважається 
податковою декларацією.

Так, пунктом 48.3 ст.48 Податкового ко-
дексу України встановлено, що податкова 
декларація повинна містити такі обов’язкові 
реквізити: тип документа (звітний, уточню-
ючий, звітний новий); звітний(податковий) 
період, за який подається податкова де-
кларація; звітний (податковий) період, що 
уточнюється (для уточнюючого розрахун-
ку); повне найменування (прізвище, ім’я, 
по батькові) платника податків згідно з ре-
єстраційними документами; код платника 
податків згідно з Єдиним державним реє-
стром підприємств та організацій України 
або податковий номер; реєстраційний но-
мер облікової картки платника податків або 
серія і номер паспорта (для фізичних осіб, 
які через релігійні переконання відмовля-
ються від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та пові-
домили про це відповідний орган державної 
податкової служби і мають відмітку у пас-
порті); місцезнаходження (місце проживан-
ня) платника податків; найменування орга-
ну державної податкової служби, до якого 
подається – звітність; дата подання звіту 
(або дата заповнення – залежно від форми); 
ініціали, прізвища та реєстраційні номери 
облікових карток посадових осіб платника 
податків; підписи платника податку – фізич-
ної особи та/або посадових осіб платника по-
датку, визначених цим Кодексом, засвідчені 
печаткою платника податку (за наявності).

Статтею 49 ПК України обумовлено, що 
у разі подання платником податків до ор-
гану державної податкової служби подат-
кової декларації, заповненої з порушенням 
вимог п. 48.3 та п.48.4 ст. 48 цього Кодексу, 
такий орган державної податкової служби 
зобов’язаний надати такому платнику по-
датків письмове повідомлення про відмову 
у прийнятті його податкової декларації із 
зазначенням причин такої відмови. Пові-
домлення є юридичною формою рішення 
та про можливість його оскарження пря-
мо зазначено п.п. 49.12.2 п. 49.12 ст. 49 ПК 
України [1].

Постановою Дніпропетровського 
окружного адміністративного суду від 18 
лютого 2013 року у справі за позовом То-
вариства з обмеженою відповідальністю до 
Державної податкової інспекції про визна-
ння протиправними дій та скасування рі-
шення відмовлено у задоволенні позовних 
вимог з огляду на те, що суд прийшов до 
висновку, що у контролюючого органу були 
підстави для невизнання спірної деклара-
ції ТОВ з ПДВ за серпень 2012 року як по-
даткової звітності. У порядку апеляційного 
перегляду зазначена постанова була ска-
сована з огляду на те, що контролюючий 
орган не прийняв повідомлення про від-
мову у прийнятті податкової декларації, а 
надіслав позивачеві лист про невизнання 
декларації з ПДВ, що є порушенням вимог 
ст. 49 Податкового кодексу України [7].

Право на проведення перевірки нада-
но органу Державної податкової служби 
відповідно до ст.75 Податкового кодексу 
України від 2 грудня 2010 року №2755-VI .

Так, органи державної податкової служ-
би мають право проводити камеральні, до-
кументальні (планові або позапланові; ви-
їзні або невиїзні) та фактичні перевірки. 
Камеральні та документальні перевірки 
проводяться органами державної подат-
кової служби в межах їх повноважень ви-
ключно у випадках та у порядку, встанов-
лених цим Кодексом.

Камеральною вважається перевірка, 
яка проводиться у приміщенні органу дер-
жавної податкової служби виключно на 
підставі даних, зазначених у податкових 
деклараціях (розрахунках) платника по-
датків [1].

З наведених законодавчих припи-
сів випливає, що визначення грошового 
зобов’язання за наслідками проведення 
камеральної перевірки є можливим лише у 
разі виявлення помилок у звітності, пода-
ній таким платником.

Порядок зарахування суми від’ємного 
значення, розрахованого згідно з пунктом 
200.1 статті 200 Податкового кодексу Укра-
їни, передбачено пунктом 200.3 статті 200 
Податкового кодексу України, а саме: така 
сума враховується у зменшення суми по-
даткового боргу з податку, що виник за по-
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передні звітні (податкові) періоди (у тому 
числі розстроченого або відстроченого від-
повідно до цього Кодексу), а в разі відсут-
ності податкового боргу – зараховується 
до складу податкового кредиту наступного 
звітного (податкового) періоду. 

Податковий борг за попередні звітні 
(податкові) періоди повинні значитися на 
особовому рахунку платника у періоді, у 
якому подається податкова декларація чи 
уточнюючий розрахунок з ПДВ. 

З урахуванням вимог Податкового ко-
дексу України, податковий борг за попе-
редні звітні (податкові) періоди повинен 
значитися на особовому рахунку платника 
на перше число періоду, у якому подається 
податкова декларація чи уточнюючий роз-
рахунок з ПДВ.

Відповідно до п. 54.1 ст. 54 Податково-
го кодексу України встановлено, що, крім 
випадків, передбачених податковим зако-
нодавством, платник податків самостійно 
обчислює суму податкового та/або грошо-
вого зобов’язання та/або пені, яку зазна-
чає у податковій (митній) декларації або 
уточнюючому розрахунку, що подається 
контролюючому органу у строки, встанов-
лені цим Кодексом. Така сума грошового 
зобов’язання та/або пені вважається узго-
дженою.

Постановою Дніпропетровського 
окружного адміністративного суду від 21 
лютого 2013 року у справі №804/1662/13-
а у задоволенні адміністративного позову 
приватного підприємства до Державної 
податкової інспекції про визнання проти-
правним та скасування податкового пові-
домлення-рішення відмовлено. Постанова 
суду першої інстанції обґрунтована тим, що 
методологічна помилка, виявлена податко-
вим органом, станом на 01.04.2011 року не 
вплинула на розрахунки з бюджетом, од-
нак вплинула на розрахунки з бюджетом за 
квітень 2011 року, що підтверджується зво-
ротнім боком облікової картки платника 
податку. Відповідачем доведено правомір-
ність винесення податкового повідомлен-
ня-рішення належними та допустимими 
доказами [7].

До 01 січня 2011 року правовідно-
сини з приводу визначення податкових 

зобов’язань з податку на додану вартість, 
у тому числі оформлення податкових на-
кладних та формування податкового кре-
диту з ПДВ, були врегульовані положення-
ми Закону України «Про податок на додану 
вартість», отже, якщо господарські взаємо-
відносини між контрагентами мали місце 
у 2009, 2010 роках, до податкових наклад-
них, оформлених за такими взаємовідно-
синами, як і до підстав виникнення права 
на податковий кредит з ПДВ за такими на-
кладними, мають бути застосовані приписи 
положень цього Закону.

Пунктом 1.7 статті 1 Закону України 
«Про податок на додану вартість» передба-
чено, що податковий кредит – це сума, на 
яку платник податку має право зменшити 
податкове зобов’язання звітного періоду, 
визначена згідно з цим Законом. 

Відповідно до підпункту 7.4.1 пункту 
7.4 статті 7 Закону України “Про податок 
на додану вартість” (податковий кредит 
звітного періоду визначається, виходячи 
із договірної (контрактної) вартості товарів 
(послуг), але не вище рівня звичайних цін, 
у разі якщо договірна ціна на такі товари 
(послуги) відрізняється більше ніж на 20 
відсотків від звичайної ціни на такі товари 
(послуги), та складається із сум податків, 
нарахованих (сплачених) платником подат-
ку за ставкою, встановленою пунктом 6.1 
статті 6 та статтею 8-1 цього Закону, про-
тягом такого звітного періоду у зв’язку з: 
придбанням або виготовленням товарів (у 
тому числі при їх імпорті) та послуг з метою 
їх подальшого використання в оподатко-
вуваних операціях у межах господарської 
діяльності платника податку; придбанням 
(будівництвом, спорудженням) основних 
фондів (основних засобів, у тому числі ін-
ших необоротних матеріальних активів та 
незавершених капітальних інвестицій у 
необоротні капітальні активи), у тому чис-
лі при їх імпорті, з метою подальшого ви-
користання у виробництві та/або постав-
ці товарів (послуг) для оподатковуваних 
операцій у межах господарської діяльності 
платника податку [5].

Згідно з підпунктом 7.5.1 пункту 7.5 
статті 7 цього Закону датою виникнення 
права платника податку на податковий 
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кредит вважається дата здійснення першої 
з подій: дата списання коштів з банківсько-
го рахунку платника податку в оплату то-
варів (робіт, послуг), дата виписки відпо-
відного рахунку (товарного чека) – у разі 
розрахунків з використанням кредитних 
дебетових карток або комерційних чеків, 
або дата отримання податкової накладної, 
що засвідчує факт придбання платником 
податку товарів (робіт, послуг).

Відповідно до положень підпункту 7.2.6 
пункту 7.2 статті 7 Закону України «Про 
податок на додану вартість» податкова на-
кладна є підставою для нарахування подат-
кового кредиту. 

При цьому підпунктом 7.4.5 пункту 7.4 
статті 7 цього Закону визначено, що не до-
зволяється включення до податкового кре-
диту будь-яких витрат зі сплати податку, не 
підтверджених податковими накладними. 

Відповідно до підпункту 7.2.3 пункту 7.2 
статті 7 Закону України «Про податок на 
додану вартість» податкова накладна скла-
дається у момент виникнення податкових 
зобов’язань продавця у двох примірниках. 
Оригінал податкової накладної надається 
покупцю, копія залишається у продавця то-
варів (робіт, послуг). Податкова накладна є 
звітним податковим документом і одночас-
но розрахунковим документом. 

Відповідно до підпункту 7.2.6 пункту 7.2 
статті 7 Закону України «Про податок на 
додану вартість» податкова накладна вида-
ється платником податку, який поставляє 
товари (послуги) на вимогу їх отримувача, 
та є підставою для нарахування податково-
го кредиту. У разі відмови з боку постачаль-
ника товарів (послуг) надати податкову на-
кладну або при порушенні ним порядку її 
заповнення отримувач таких товарів (по-
слуг) має право додати до податкової декла-
рації за звітний податковий період заяву зі 
скаргою на такого постачальника, яка є під-
ставою для включення сум цього податку 
до складу податкового кредиту. До заяви 
додаються копії товарних чеків або інших 
розрахункових документів, що засвідчу-
ють факт сплати податку внаслідок при-
дбання таких товарів (послуг). Отримання 
такої скарги є підставою для проведення 
позапланової виїзної перевірки такого по-

стачальника та з’ясування достовірності 
й повноти нарахування ним зобов’язань з 
цього податку за такою цивільно-правовою 
операцією [5]. 

Враховуючи наведене, суд апеляційної 
інстанції доходить до висновку, що подан-
ня заяви зі скаргою на постачальника є 
правом, а не обов’язком покупця.

Отже, у податковому періоді (попере-
дній період), коли податкова накладна була 
виписана продавцем товарів, але не отри-
мана покупцем цих товарів, покупець това-
рів не мав документа (податкової наклад-
ної), на підставі якого міг би включити суму 
податку на додану вартість по цій операції 
до складу податкового кредиту. 

Аналіз положень Закону України «Про 
податок на додану вартість» надає можли-
вість зробити висновок, що у випадку, коли 
право платника на податковий кредит під-
тверджується податковими накладними, 
отриманими після закінчення податкових 
періодів, у яких фактично відбулись госпо-
дарські операції, суми ПДВ, вказані у таких 
податкових накладних, можуть бути вклю-
чені до складу податкового кредиту в тому 
податковому періоді, у якому такі податко-
ві накладні отримані.

Відповідно до пункту 76.1 ст.76 Подат-
кового кодексу України камеральна пере-
вірка проводиться посадовими особами 
органу державної податкової служби без 
будь-якого спеціального рішення керівни-
ка такого органу або направлення на її про-
ведення. Камеральній перевірці підлягає 
вся податкова звітність суцільним поряд-
ком. Згода платника податків на перевірку 
та його присутність під час проведення ка-
меральної перевірки не обов’язкова. 

Згідно з пунктом 200.10 статті 200 По-
даткового кодексу України камеральна пе-
ревірка даних, заявлених у податковій де-
кларації з ПДВ, проводиться податковим 
органом протягом 30 календарних днів, що 
настають за граничним терміном отриман-
ня такої декларації [1]. 

Таким чином, якщо камеральна пере-
вірка підприємства проведена поза межами 
30-денного строку, проте, враховуючи, що 
будь-яке спеціальне рішення про прове-
дення камеральної перевірки не прийма-
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ється, а податковий орган проводить таку 
перевірку безпосередньо в силу закону, 
підстави для задоволення позову в частині 
визнання рішення про проведення каме-
ральної перевірки відсутні.

Постановою Дніпропетровсько-
го окружного адміністративного суду 
від 11 квітня 2012 року по справі                                                 
№ 2а/0470/1937/12 за позовом товариства з 
обмеженою відповідальністю до Державної 
податкової інспекції про визнання проти-
правним та скасування податкового повідо-
млення – рішення адміністративний позов 
залишено без задоволення. У подальшому 
зазначена постанова була скасована – суд 
апеляційної інстанції прийшов до висновку 
про те, що включення до складу податко-
вого кредиту при декларуванні податку на 
додану вартість за лютий 2011 року суми 
податку на додану вартість здійснено з до-
триманням строку встановленого абзацом 
3 пункту 198.6 статті 198 Податкового ко-
дексу України, на підставі податкових на-
кладних отриманих у межах 1095 днів вста-
новлених Законом України «Про порядок 
погашення зобов’язань платників податків 
перед бюджетами та державними цільови-
ми фондами» [7].

Таким чином, проаналізувавши поло-
ження чинного законодавства України у 
сфері податкових правовідносин, а також 
практику суду першої та апеляційної ін-
станцій під час розгляду справ з податко-
вих правовідносин, видається за необхідне 
зробити такі висновки. 

Встановлення фіктивності правочину, 
як рішення, яке має правові наслідки для 
відповідного суб’єкта правових відносин, 
та як підстави для визнання його недій-
сним, належить виключно до компетенції 
суду.

Платник податків, який придбав товар 
в особи, що порушує вимоги податкового 
законодавства, не повинен притягуватися 
до відповідальності в тому випадку, якщо 
він здійснював реальну господарську опе-
рацію та не знав про певні порушення пра-
вил ведення господарської діяльності та 
оподаткування своїм контрагентом.

Основними обставинами доказування 
у справах про оскарження податкових-по-

відомлень рішень, прийнятих на підставі 
висновків перевірки про те, що правочини, 
укладені між підприємством та його контр-
агентами, є нікчемними – в силу припи-
су закону, тобто є такими, що порушують 
публічний порядок, суперечать інтересам 
держави та суспільства, вчинені удавано з 
метою ухилення від сплати податків третіх 
осіб, є безтоварними; є реальність операцій 
з відповідними контрагентами, що є підста-
вою для формування валових витрат, ви-
никнення права на податковий кредит та/
або бюджетне відшкодування; законність 
та добросовісність дій платника податку, 
яка полягає у відповідності вчинених ним 
дій меті підприємницької діяльності, а та-
кож реальність усіх даних, наведених у до-
кументах, що надають право на податковий 
кредит та/або бюджетне відшкодування.

У практиці Європейського Суду з прав 
людини (рішення у справі «Інтерсплав 
проти України») сформулювало правові по-
зиції, що коли державні органи володіють 
будь-якою інформацією про зловживання у 
системі відшкодування ПДВ, що здійсню-
ються конкретною компанією, вони можуть 
вжити відповідних заходів з метою запобі-
гання або усунення таких зловживань. Суд, 
однак, не може прийняти зауваження Уря-
ду щодо загальної практики з відшкодуван-
ня ПДВ за відсутності будь-яких ознак, які 
б вказували на те, що заявник був безпосе-
редньо залучений до таких зловживань.

Однією з обов’язкових умов для реє-
страції платника податку на додану вартість 
є підтвердження місцезнаходження. При 
реєстрації платника податку на додану вар-
тість обов’язково проводиться перевірка 
його реєстраційних даних з Єдиного банку 
даних про платників податку – юридичних 
осіб або Реєстру фізичних осіб – платників 
податків (засновники, місцезнаходження, 
види діяльності, підпорядкованість, фор-
ма власності, організаційно-правова фор-
ма). Таким чином, якщо місцезнаходжен-
ня суб’єкта підприємницької діяльності не 
підтверджено, податковий орган не може 
здійснювати його реєстрацію як платни-
ка податку на додану вартість. Однак від-
повідний запис повинен бути внесений до 
Єдиного банку даних про платників подат-
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ку – юридичних осіб або Реєстру фізичних 
осіб – платників податків.

У разі подання платником податків до 
органу державної податкової служби подат-
кової декларації, заповненої з порушенням 
вимог п. 48.3 та п.48.4 ст. 48 Податкового 
Кодексу України, такий орган державної 
податкової служби зобов’язаний надати та-
кому платнику податків письмове повідо-
млення про відмову у прийнятті його по-
даткової декларації із зазначенням причин 
такої відмови. Таке повідомлення по суті є 
рішенням, яке може бути оскарженим у по-
рядку передбаченому п.п. 49.12.2 п. 49.12 
ст. 49 ПК України.

Визначення грошового зобов’язання за 
наслідками проведення камеральної пере-
вірки є можливим лише у разі виявлення 
помилок у звітності, поданій таким платни-
ком, перелік таких помилок передбачений 
положеннями ПК України.

Якщо камеральна перевірка підприєм-
ства з підстав перевірки правильності заяв-
леного до відшкодування ПДВ проведена 
поза межами 30-денного строку, проте, вра-
ховуючи, що будь-яке спеціальне рішення 
про проведення камеральної перевірки не 
приймається, а податковий орган прово-
дить таку перевірку безпосередньо в силу 
закону, підстави для задоволення позову в 
частині визнання рішення про проведення 
камеральної перевірки відсутні.
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SUMMARY 
Article is devoted to research and analysis 

of the problems of the use of sources of law in 
administrative justice in Ukraine during of 
proceedings on some cases of the tax relations. You 
can read some questions of the judicial practice of 
considering individual cases involving tax relations 
in this article.

АНОТАЦІЯ 
Стаття спрямована на обґрунтування 

окремих питань правозастосовної практики 
у сфері справляння податків і зборів, компе-
тенції контролюючих органів, повноважень і 
обов’язків посадових осіб податкової служби під 
час здійснення податкового контролю та за-
стосування джерел права в адміністративному 
судочинстві під час розгляду таких категорій 
справ. Розглядаються деякі питання судової 
практики розгляду окремих справ з податкових 
правовідносин.
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ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÀ ÏÐÈÐÎÄÀ 
ÑËÓÆÁÈ ÑÓÄÄ²Â Â ÓÊÐÀ¯Í²

Постановка проблеми
Суспільно-правові відносини, що вини-

кають у державі, потребують чіткого упо-
рядкування та організації. З-поміж різних 
видів людської діяльності особливе місце 
відводиться управлінській діяльності, яка 
присутня майже в усіх галузях суспільно-
го життя. Не є виключенням відносини, 
що складаються в публічно-правовій сфері. 
Одним із учасників цих відносин виступа-
ють органи судової влади, в яких прохо-
дять службу судді України. 

Як показує світова судова практика, 
управління роботою суду великою мірою 
впливає на його ефективність, доступність, 
оскільки забезпечує належні умови для 
справедливого відправлення правосуддя, 
винесення суддями своєчасних, чітких і до-
бре обґрунтованих рішень, зрозумілих як 
для учасників процесу, так і для широкого 
загалу [1, с. 17]. Таким чином, з’ясування 
публічно-управлінського змісту служби 
суддів в Україні дозволить розробити най-

більш ефективні методи та засоби судового 
адміністрування, а також визначити шляхи 
удосконалення законодавства в цій сфері.

Актуальність теми дослідження під-
тверджується недостатністю наукових ро-
біт, що присвячені визначенню адміністра-
тивно-правової природи служби суддів в 
Україні, а також відсутністю належної за-
конодавчої регламентації адміністратив-
но-правових засад проходження служби 
суддями, що у поєднанні з необхідністю 
комплексного наукового аналізу даного 
питання обумовлює важливість та своєчас-
ність даної статті.

Стан дослідження
Окремі аспекти проходження служби 

суддями в Україні досліджували такі на-
уковці, як Л.М. Москвич, М.Д. Омаров, 
С.В. Подкопаєва, С.В. Прилуцький та інші. 
Питання судового адміністрування були 
предметом наукового дослідження таких 
авторів, як О.Ю. Дудченко, М. І. Логвинен-
ко, С.Ю. Обрусна, Г.С. Пітер, О.В. Попова, 
А. Р. Решетнік та багатьох інших. Однак, на 
сьогоднішній день відсутні комплексні до-
слідження, присвячені визначенню адміні-
стративно-правової природи служби суддів 
в Україні, що іще раз підкреслює важли-
вість та актуальність запропонованої теми. 

Мета та завдання дослідження
Метою статті є визначення адміністра-

тивно-правової природи служби суддів в 

В статье определено понятие категории 
служба судей в Украине. Охарактеризованы 
специфические признаки службы судей. Про-
анализированы понятие и сущность судебно-
го администрирования, определена его роль в 
повышении эффективности правосудия. Вы-
яснено административно-правовую природу 
службы судей в Украине.

Ключові слова: публічна служба, служба суддів, 
адміністративно-правова природа, управління в су-
дах, судове адміністрування.
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Україні. Для досягнення поставленої мети 
необхідно виконати такі завдання: визна-
чити поняття служби суддів як різновиду 
публічної служби в Україні; з’ясувати осо-
бливості служби суддів; проаналізувати 
поняття та значення судового адміністру-
вання; визначити адміністративно-правову 
природу служби суддів в Україні.

Виклад основного матеріалу
Досліджуючи адміністративно-правову 

природу служби суддів в Україні, перш за 
все слід звернутись до визначення її понят-
тя та особливостей.

Так, у науковій літературі категорія 
«служба» визначається як вид трудової сус-
пільно корисної діяльності громадянсько-
го суспільства, що відрізняється від інших 
видів суспільно корисної діяльності своєю 
метою, завданнями, функціями, принци-
пами. В основі служби домінують питання, 
пов’язані з безпосередньою її організацією, 
та виконанням службовцями повноважень 
інтелектуального характеру по займаній 
посаді за певний розмір грошового утри-
мання [2, с. 7]. Звідси, ознаками служби, 
що відрізняються від інших видів трудо-
вої діяльності, є: 1) характер виконуваних 
функцій – мають нефізичний інтелекту-
альний зміст; 2) суб’єкти – виступають по-
садові особи, які мають відповідний рівень 
освіти, кваліфікації та відповідають іншим 
вимогам, які висуваються до службовців 
відповідно до законодавства або локальних 
нормативних актів; 3) мета та завдання ви-
конуваних функцій – полягають у реаліза-
ції керівних, організаційних, контрольних 
та інших адміністративно-управлінських 
функцій з метою налагодження суспільно-
правових зв’язків, їх упорядкування в меж-
ах підприємства, установи або організації. 

Різновидом служби є публічна служба, 
яка, на думку О.В. Попової, є  реалізацією 
народом влади через виконання завдань і 
функцій держави, спрямованих на забез-
печення публічних інтересів особами на 
постійній професійній відплатній основі за 
рахунок бюджетних коштів в органах ви-
конавчої влади, апаратах всіх гілок органів 
влади, органах місцевого самоврядування 
на підставі адміністративно-правового акту 

призначення на посаду [3, с. 586]. Отже, 
неодмінними атрибутами публічної служби 
є: 1) фінансування матеріально-технічного 
та соціального забезпечення службовців за 
рахунок коштів державного або місцевих 
бюджетів; 2) наявність у суб’єктів публічної 
служби державно-владних повноважень у 
межах, визначених законодавством та по-
садовими інструкціями або положеннями; 
3) спрямованість діяльності службовців на 
реалізацію виключно публічних інтересів; 
4) обов’язкове законодавче закріплення 
вимог до рівня освіти, кваліфікації, досвіду 
роботи та інших професійних характерис-
тик кандидата на кожну посаду публічної 
служби; 5) характерність особливого пра-
вового статусу для службовця, який може 
зберігатися і після закінчення проходжен-
ня публічної служби у зв’язку із виходом 
на пенсію або в інших випадках, передба-
чених законодавством. Особливість право-
вого статусу службовця публічної служби 
виявляється в спеціальному порядку його 
призначення (обрання), перебування на 
посаді, просування по службі, виплаті гро-
шової винагороди, звільнення тощо.

Незважаючи на досить широке застосу-
вання терміну «публічна служба» в науко-
вих джерелах, засобах масової інформації, 
офіційне його визначення міститься лише 
в ст. 3 Кодексу адміністративного судочин-
ства України. Зокрема, зазначається, що 
публічна служба – це діяльність на дер-
жавних політичних посадах, професійна 
діяльність суддів, прокурорів, військова 
служба, альтернативна (невійськова) служ-
ба, дипломатична служба, інша державна 
служба, служба в органах влади Автоном-
ної Республіки Крим, органах місцевого са-
моврядування [4]. Натомість, у законодав-
стві частіше вживається термін «державна 
служба». Його поняття сформульоване в 
-ст. 1 Закону України «Про державну служ-
бу» – державна служба в Україні – це про-
фесійна діяльність осіб, які займають поса-
ди в державних органах та їх апараті щодо 
практичного виконання завдань і функцій 
держави та одержують заробітну плату за 
рахунок державних коштів [5].

Порівнюючи дані визначення, можна 
прийти до висновку, що категорія «публіч-
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на служба» все ж таки ширша за своїм зміс-
том, ніж «державна служба», оскільки вклю-
чає в себе не тільки професійну діяльність 
на посадах в державних органах, але також 
і службу в органах місцевого самоврядуван-
ня, в Збройних силах України тощо. 

Що стосується служби суддів в Україні, 
то її можна віднести як до публічної, так і 
до державної служби, оскільки статус судді 
чітко визначений у ст. 51 Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів» [6], де за-
значається, що суддя займає штатну посаду 
в одному із суддів на професійній основі.

На нашу думку, службі суддів в Україні, 
як різновиду публічної служби, властиві всі 
загальні атрибути цієї служби. Однак, вона 
також характеризується рядом властивих 
їй особливостей.

Деякі автори зазначають, що зміст 
службової ролі судді становить обов’язок 
здійснювати функцію соціального конт-
ролю в умовах виникнення конфлікту між 
окремими членами суспільства, між ними 
та державою, конфліктів у будь-якій сфері 
життєдіяльності людини, яка врегульована 
правом [7, с. 64]. Службовий зміст діяль-
ності суддів у повній мірі відповідає тим за-
вданням та функціям, які реалізує суддя на 
своїй посаді, а також загальним цілям, для 
досягнення яких функціонує інститут судо-
вої влади в цілому.

Служба суддів в Україні характеризу-
ється такими особливостями: 1) прохо-
дження служби на посаді судді передбачає 
можливість призначення або обрання осо-
би на цю посаду. Так, вперше суддя при-
значається на посаду (строком на п’ять ро-
ків). По закінченню п’ятирічного строку 
призначення на посаду, суддя обирається 
на цю ж посаду безстроково; 2) наявність, 
окрім власне статусу судді, також права на 
обрання на адміністративну посаду в суді, 
де особа проходить службу, або в органах 
суддівського самоврядування; 3) служба 
суддів ґрунтується на поєднанні принци-
пів незалежності, самостійності, недотор-
канності судді та об’єктивності, законності, 
справедливості. Це означає, що суддя реа-
лізовує покладені на нього функції по здій-
сненню правосуддя та інші функції шляхом 
прийняття об’єктивних неупереджених та 

законних рішень, у процес прийняття яких 
ніхто не має права втручатися або впливати 
на їх зміст; 4) порядок призначення або об-
рання на посаду судді, проходження служ-
би, її припинення, а також матеріальне та 
соціальне забезпечення судді, їх розмір чіт-
ко регламентований на рівні Конституції та 
законів України і не може бути змінений у 
підзаконних або локальних нормативних 
актах; 5) звільнення судді з посади за віком, 
за станом здоров’я або з інших підстав, ви-
значених у законодавстві, здійснюється 
в особливому порядку та зі збереженням 
деяких пільг та права на довічне грошове 
утримання; 6) перебування судді та членів 
його сім’ї під особливим держаним захис-
том.

Отже, службу суддів в Україні можна ви-
значити як строкову або безстрокову про-
фесійну діяльність суддів, які проходять 
службу в судах загальної юрисдикції всіх 
рівнів та Конституційному Суді України, 
шляхом дослідження матеріалів справ, які 
знаходяться в їх провадженні, та прийнят-
тя по ним обґрунтованих, об’єктивних, за-
конних та справедливих рішень, що мають 
загальнообов’язкову юридичну силу, та 
яка заснована на принципах незалежнос-
ті, самостійності, недоторканності, самоор-
ганізації та інших організаційно-правових 
засадах, у порядку, що визначається Кон-
ституцією та законами України.

Для з’ясування адміністративно-пра-
вової природи служби суддів в Україні 
необхідно також визначити особливості 
судового управління або, як його називає 
переважна більшість науковців, – судового 
адміністрування. 

На думку С. Ю. Обрусної, судове управ-
ління визначається як діяльність з орга-
нізаційного керівництва судами, а також 
організаційне забезпечення судів [8, с. 18]. 
Особливістю управління в судах є поєднан-
ня централізованого державного адміні-
стрування та суддівського самоврядування. 

Судове адміністрування, як справед-
ливо зазначається в науковій літерату-
рі, неможливе без чіткого керівництва і 
контролю, що здійснюється відповідним 
керівником. Керівники визначають пра-
вильну тональність управління людськими 
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ресурсами, коли їхнє управління судом є 
узгодженим і стратегічним, тобто коли іс-
нує бездоганний зв’язок між управлінням 
обігом справ, освітою, підготовкою та роз-
витком кадрових ресурсів, бюджетним пла-
нуванням та фінансуванням [1, с. 17]. Для 
ефективної реалізації управлінських функ-
цій в судах існує чітке розмежування двох 
посад – посади керівника апарату суду та 
посади голови суду. 

Слід погодитись з точкою зору Г.С. Піте-
ра, що однією з характерних рис сучасного 
і добре організованого суду є чіткий розпо-
діл функцій між суддями і адміністративним 
персоналом, а також між головою суду і ад-
міністратором суду (ця посада також може 
називатися «керівник апарату суду» або «су-
довий адміністратор») [9, с. 75]. Отже, на 
думку дослідника, більшість управлінських 
функцій, які стосуються організації діяль-
ності суду, включаючи взаємодію з іншими 
органами, посадовими особами, громадя-
нами, громадськими об’єднаннями, а також 
визначення потреби в кадрах, планування 
тощо, повинні покладатися саме на про-
фесійного управлінця – керівника апарату 
судів, який має відповідну освіту та квалі-
фікацію, достатню для прийняття високое-
фективних управлінських рішень. Голові ж 
суду та органам суддівського самоврядуван-
ня належить вирішення питань пов’язаних 
із самоорганізацією роботи суддів.

У науковій літературі висловлюється 
думка, що в основу адміністрування цього 
суду закладені наступні етапи: рекрутуван-
ня та добір; професійний розвиток, навчан-
ня; управління досягненнями та ефектив-
ністю роботи; дисциплінарні заходи та 
звільнення; взаємини між працівниками на 
робочому місці; управління змінами; побу-
дова команди та комунікації [1, с. 18]. 

Для вирішення адміністративних пи-
тань, що стосуються діяльності суддів, в 
судах усіх рівнів та Конституційному Суді 
України утворюються адміністративні по-
сади, які можуть обіймати виключно судді. 

О.Ю. Дудчено визначає адміністратив-
ну посаду у судовій системі України як ви-
значений законом та штатним розкладом 
структурний елемент суду (як державно-
го органу), якому відповідає юридично 

встановлений комплекс прав та обов’язків 
(повноважень) щодо організаційного ке-
рівництва в суді з метою забезпечення 
здійснення ефективного правосуддя [10, 
с. 253]. Відповідно до ст. 20 Закону «Про 
судоустрій і статус суддів» адміністратив-
ними посадами в суді вважаються посади 
голови суду та заступника (заступників) го-
лови суду. У Верховному Суді України ад-
міністративною посадою також вважається 
посада Першого заступника Голови Вер-
ховного Суду України [6]. Однак, на нашу 
думку, доцільно до адміністративних посад 
також віднести деякі посади в органах суд-
дівського самоврядування, зокрема, Голова 
Вищої кваліфікаційної комісії, Голова Ради 
суддів та його заступник тощо. 

Враховуючи викладене, адміністра-
тивно-правову природу служби суддів в 
Україні доцільно визначати через поняття 
«управління в суді» або «судове адміністру-
вання». Саме такої позиції дотримується 
О.Ю. Дудченко, який визначив природу 
управлінських процесів, що протікають у 
суді, саме через поняття «адміністрування 
в суді», яке сформулював як цілеспрямова-
ну практичну діяльності осіб, які займають 
адміністративні посади в певному суді, що 
передбачає керування конкретним, окре-
мим елементом судової системи (судом), і 
полягає в технологічному процесі підготов-
ки, прийняття і виконання управлінських 
рішень, направлених на забезпечення на-
лежного функціонування суду з метою за-
безпечення ефективного здійснення право-
суддя [11, с. 142].

Отже, адміністративно-правова приро-
да служби суддів в Україні полягає в тому, 
що висока ефективність здійснення право-
суддя та інших конституційних функцій су-
дової влади в значній мірі залежить від ста-
ну організації роботи кожного конкретного 
суду, його апарату, кожного суді окремо 
та в системі з іншими суддями. Найбільш 
ефективним методом управління в суді є 
таке, що засноване на засадах гармонійного 
поєднання суддівського самоврядування з 
централізованим адмініструванням, що по-
кладається на професійні управлінські ка-
дри. Тому подальший розвиток адміністра-
тивного законодавства у сфері регулювання 
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служби суддів в Україні повинен здійсню-
ватись у напрямку чіткого розмежування 
управлінських повноважень між органами 
суддівського самоврядування, суддями, що 
займають адміністративні посади, та керів-
никами апарату судів, а також Державною 
судовою адміністрацією. 

Література
1. Інноваційні методи адміністрування 

в українських судах. Практичний досвід. / 
Укладач Ростопіра В. – Київ, 2010. – 284 с.

2. Омаров М.Д. Служба и профессио-
нальная деятельность судьи федерального 
суда: административно-правовое регулиро-
вание: дис… канд. юр. наук: 12.00.14 / Мух-
тар Далгатович Омаров. – Москва, 2003. – 
170 с.

3. Попова О.В. Поняття та ознаки пу-
блічної служби в Україні / О.В. Попова // 
Форум права. – 2011. – №4. – С. 583-587.

4. Кодекс адміністративного судо-
чинства України: Кодекс від 06.07.2005                 
№ 2747-IV // Відомості Верховної Ради 
України. – 2005. – № 35-36, № 37. – Ст. 446.

5. Про державну службу: Закон Укра-
їни від 17.11.2011 № 4050-VI // Відомості 
Верховної Ради України. – 2012. – № 26. – 
Ст. 273.

6. Про судоустрій і статус суддів: За-
кон України від 07.07.2010 № 2453-VI // Ві-
домості Верховної Ради України. – 2010. – 
№ 41-42, № 43, № 44-45. – Ст. 529.

7. Москвич Л. М. Статус суддів: питан-
ня теорії та практики : монографія / Москвич 
Л. М., Подкопаєв С. В., Прилуцький С. В. – 
Харків : ВД «ІНЖЕК», 2004. – 360 с. 

8. Обрусна С. Ю. Адміністративно-
правові засади судової реформи в Україні: 
теорія, історія, сучасність : монографія /     
С. Ю. Обрусна. – Х. : ХНУВС, 2010. – 303 с.

9. Пітер Г. С. Судове адміністрування 
і якість правосуддя. / Г. С. Пітер // Судова 
Апеляція. – 2009. – №3 (16). – С. 73-83.

10. Дудченко О.Ю. Адміністративні по-
сади у судовій системі України / О.Ю. Дуд-
ченко. // Актуальнi проблеми права: теорiя 
i практика – 2012. – №25. – С. 251-258.

11. Дудченко О.Ю. Адміністрування в 
судовій системі: поняття та перспективи 
реформування. / О.Ю. Дудченко. // Юрист 
України. – 2013. – №2 (23). – С.138-143.

SUMMARY 
The paper defi nes the concept categories of 

judges in Ukraine. The characteristic specifi c 
features of service of judges. Analyzes the concept 
and essence of judicial administration and its role 
in increasing the effi ciency of justice. Found out 
administrative and legal nature of service of judges 
in Ukraine.

АНОТАЦІЯ 
 У статті визначено поняття категорії 

служба суддів в Україні. Охарактеризовано спе-
цифічні ознаки служби суддів. Проаналізовано 
поняття та сутність судового адмініструван-
ня, визначена його роль у підвищенні ефектив-
ності здійснення правосуддя. З’ясовано адмі-
ністративно-правову природу служби суддів в 
Україні.
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Постановка проблеми
Сучасний розвиток суспільства і держа-

ви обумовив існування цілої низки професій, 
представники яких характеризуються осо-
бливим адміністративно-правовим статусом 
у адміністративному судочинстві. Проте, 
незалежно від того, в якості кого представ-
ники таких професій буруть участь в адміні-
стративному судочинстві, вони можуть бути 
об’єднані до однієї групи осіб. Такими осо-
бами виступають представники самоврядних 
професій, зокрема адвокати, нотаріуси та 
інші. У науці адміністративного права право-
вий статус зазначених осіб є малодослідже-
ним, хоча значущість участі представників 
самоврядних професій в адміністративному 
судочинстві важко переоцінити.

Актуальність теми дослідження під-
тверджується недостатністю наукових 

робіт, що присвячені вивченню участі 
представників самоврядних професій в 
адміністративному судочинстві, що у по-
єднанні з необхідністю комплексного на-
укового аналізу даного питання обумовлює 
важливість та своєчасність даної статті.

Стан дослідження
Проблеми адміністративного судочин-

ства та правового статусу були предметом 
наукових досліджень: В.Б. Авер’янова, 
Н.В. Александрової, В.М. Бевзенка, 
А.Л. Борка, Ю.П. Битяка, Т.О. Гуржія, 
Є.В. Додіна, Д.В. Кірєєва, В.К. Колпакова, 
А.Т. Комзюка, І.М. Компанійця, Р.О. Куй-
біди, О.В. Кузьменко, Є.В. Курінного, 
М.Я. Маслянікова, Р.С. Мельника, О.М. Па-
сенюка, Ю.С. Педька, В.Г. Перепелюка, 
А.В. Руденка, О.П. Рябченко, М.Ф. Стахур-
ського, М.М. Тищенка, В.І. Шишкіна та ін-
ших. Однак, на сьогоднішній день відсутні 
комплексні дослідження, присвячені пра-
вовому статусу представників самоврядних 
професій як учасників адміністративного 
судочинства, що іще раз підкреслює важли-
вість та актуальність запропонованої теми. 

Мета та завдання дослідження
Метою статті є уточнення правового 

статусу представників самоврядних про-
фесій як учасників адміністративного судо-
чинства. Для досягнення поставленої мети 
необхідно виконати такі завдання: розкри-
ти значення термінів «статус», «правовий 
статус»; визначити поняття адміністратив-

В статье раскрыто значение терминов 
«статус», «правовой статус», определено по-
нятие административно-правового статуса 
представителей самоуправляющихся профес-
сий, охарактеризованы виды правового ста-
туса указанных лиц. Отмечается, что с по-
мощью комплексной характеристики общего, 
отраслевого и специального правовых стату-
сов устанавливается индивидуальный право-
вой статус конкретного представителя само-
управляющейся профессии.

Ключові слова: самоврядні професії, адміністра-
тивне судочинство, правовий статус, адвокатура, 
експерт, нотаріат, представництво.
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но-правового статусу представників само-
врядних професій; охарактеризувати види 
та елементи правового статусу зазначених 
осіб.

Виклад основного матеріалу
Будучи суб’єктами публічних (невлад-

них) повноважень, на яких у випадках, 
передбачених законом, покладається ви-
конання деяких суспільно-державних 
обов’язків, представники самоврядних 
професій володіють певним правовим ста-
тусом, що в адміністративному судочинстві 
має характерні особливості. У зв’язку з цим 
доцільно встановити поняття «статус» та 
«правовий статус». 

На думку А.М. Авторгова, історія роз-
витку поняття «правовий статус» подолала 
досить тривалий шлях. Перші згадування 
про юридичний статус зустрічаються в пра-
цях давньоримських вчених. У перекладі з 
латини воно (status) означає – положення, 
стан в будь-якій ієрархії, структурі, системі 
[1, с. 547; 2, с. 307]. За допомогою даного 
терміна римські вчені сформулювали кате-
горії, що відбивають окремі аспекти пра-
вового становища людини: стан свободи – 
status libertatus, стан громадянства – status 
civitatus, сімейний стан – status familiae        
[3, с. 98; 4, с.59].

Такі представники самоврядних про-
фесій, як адвокати, арбітражні керуючі, 
аудитори, нотаріуси, оцінювачі, експерти 
за своїм правовим статусом відрізняються 
від інших учасників адміністративного су-
дочинства, а також один від одного. Такий 
феномен пояснюється наявністю різних ви-
дів правового статусу у кожної з цих осіб. 
Зокрема, у юридичній літературі прийня-
то розрізняти загальний, галузевий та спе-
ціальний правовий статуси. У реальному 
житті вони не виступають самостійно, адже 
перебувають у нерозривному взаємозв’язку 
й взаємодії [5, с. 72].

Як зазначає Л.В. Крупнова, найбільш 
загальні, притаманні усім громадянам юри-
дичні властивості визначаються загальним 
правовим статусом. Він, як правило, міс-
титься у нормах конституційного права і 
не залежить від конкретних обставин, що 
складаються на роботі, по службі, у побуті. 

Він є однаковим для всіх і характеризуєть-
ся певною сталістю. Він не може врахува-
ти всі життєві ситуації найрізноманітніших 
верств населення, а тому є базовим, осно-
вним, з якого виходять всі інші [6, с.13]. 
Загальний правовий статус співпадає у всіх 
фізичних осіб – учасників адміністративного 
судочинства. За визначенням С.В. Шеста-
кова, загальний правовий статус визначає 
юридичні властивості, якості, що є харак-
терними для всіх інших статусів. Галузеві 
правові статуси (наприклад, цивільно-пра-
вовий, адміністративно-правовий та ін.) 
конкретизують зміст загального статусу 
щодо конкретних видів правовідносин, які 
складаються в суспільстві. Галузеві статуси 
можуть бути віднесені до категорії особли-
вого (спеціального). Процес диференціації 
закінчується лише на рівні розгляду юри-
дичних якостей окремого, конкретного ін-
дивіда. При цьому решта статусів, що були 
отримані в процесі конкретизації, можуть 
розглядатися лише як такі, що належать 
до категорії особливого (спеціального) і які 
відрізняються один від одного рівнем та 
ступенем конкретизації. Ці статуси містять 
у собі з одного боку певні правові якості, 
які пов’язують їх із загальним та галузеви-
ми статусами, а з іншого – неповторні влас-
тивості, що складають його унікальну якіс-
ну та кількісну визначеність [7, с.13-14].

Адміністративно-правовий статус, як 
галузевий, може мати певні відмінності 
для різних представників самоврядних 
професій. Наприклад, у силу ст.58 Кодек-
су адміністративного судочинства України 
[8] представництво в адміністративному су-
дочинстві здійснюється на підставі довіре-
ності або документів, які підтверджують за-
йману законними представниками посаду 
чи факт родинних, опікунських тощо від-
носин з особою, інтереси якої вони пред-
ставляють. Натомість, згідно з ч.5 тієї статті 
повноваження адвоката, як представника, 
можуть також посвідчуватися ордером, до-
рученням органу (установи), уповноваже-
ного законом на надання безоплатної пра-
вової допомоги, або договором про надання 
правової допомоги. До ордера обов’язково 
додається витяг із договору, у якому зазна-
чаються повноваження адвоката як пред-
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ставника або обмеження його прав на вчи-
нення окремих процесуальних дій. Витяг 
засвідчується підписом сторін. 

Основна різниця між представниками 
самоврядних професій криється у спеці-
альному правовому статусі, який є окремим 
для кожної професії. 

Згідно зі ст.1 Закону України «Про від-
новлення платоспроможності боржника 
або визнання його банкрутом», арбітраж-
ний керуючий – фізична особа, призначе-
на господарським судом у встановленому 
порядку в справі про банкрутство як роз-
порядник майна, керуючий санацією або 
ліквідатор з числа осіб, які отримали від-
повідне свідоцтво і внесені до Єдиного ре-
єстру арбітражних керуючих (розпорядни-
ків майна, керуючих санацією, ліквідаторів) 
України [9].

Відповідно до ст.4 Закону України 
«Про оцінку майна, майнових прав та про-
фесійну оціночну діяльність в Україні», 
професійна оціночна діяльність (далі – оці-
ночна діяльність) – діяльність оцінювачів 
та суб’єктів оціночної діяльності, визна-
них такими відповідно до положень цьо-
го Закону, яка полягає в організаційному, 
методичному та практичному забезпечен-
ні проведення оцінки майна, розгляді та 
підготовці висновків щодо вартості майна 
[10].

У свою чергу, адміністративно-право-
вий статус арбітражного керуючого або 
оцінювача є все ж таки родовою категорією 
по відношенню до спеціального правового 
статусу.

За допомогою комплексної характерис-
тики загального, галузевого та спеціально-
го правових статусів встановлюється інди-
відуальний правовий статус конкретного 
представника самоврядної професії.

Крім того, правовий статус представни-
ків самоврядних професій визначається та-
кими факторами: 

1) місцем серед інших суб’єктів права;
2) «межами відання» суб’єкта, тобто сфе-

рою суспільних відносин, регульованих 
представником самоврядної професії; 

3) колом завдань, покладених на них 
(загальний напрямок діяльності і мета існу-
вання такої професії); 

4) управлінськими функціями, покладе-
ними на представника самоврядної профе-
сії щодо предмета відання; 

5) сукупністю обов’язків і прав пред-
ставника самоврядної професії, тобто мі-
рою їх можливої поведінки під час вико-
нання своїх функцій (права), а також мірою 
їх належної поведінки (обов’язки).

Представники різних самоврядних 
професій є самостійними суб’єктами пра-
ва, що не перебувають у відносинах вла-
ди-підпорядкування один одному. За сво-
єю правовою природою, такі відносини 
є горизонтальними. Різняться між собою 
і сфери суспільних відносин, у яких здій-
снюють діяльність представники самовряд-
них професій. Зокрема, адвокати надають 
правову допомогу, оцінювачі – послуги по 
оцінці майна, нотаріуси посвідчують права 
та факти, що мають юридичне значення, 
арбітражні керуючі розпоряджаються май-
ном та керують санацією тощо. Оскільки 
представники самоврядних професій здій-
снюють регулюючий вплив у різних сферах 
суспільних відносин, то існують відмінності 
в поставлених перед ними завданнях та по-
кладених на них функціях, що цілком ло-
гічно та закономірно. 

Права та обов’язки зазначених осіб 
обумовлені здійснюваною ними основною 
діяльністю. Однак, для участі в адміністра-
тивному судочинстві представники само-
врядних професій наділені такими правами 
та обов’язками, що дозволяють говорити 
про їх тотожність, що обумовлено можли-
вістю зазначених осіб виступати в ролі од-
них і тих самих учасників судочинства.

Так, будь-який представник самовряд-
ної професії, наділений адміністративною 
правосуб’єктністю, може бути стороною 
в адміністративному судочинстві, маючи 
передбачені ст.51 Кодексу адміністратив-
ного судочинства України права: позивач 
має право змінити підставу або предмет 
адміністративного позову, збільшити або 
зменшити розмір позовних вимог або від-
мовитися від адміністративного позову в 
будь-який час до закінчення судового роз-
гляду; позивач має право відмовитися від 
адміністративного позову й у суді апеля-
ційної чи касаційної інстанції до закінчен-
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ня відповідно апеляційного чи касаційного 
розгляду; відповідач має право визнати ад-
міністративний позов повністю або частко-
во, подати заперечення проти адміністра-
тивного позову тощо [8].

Представники самоврядних професій 
можуть брати участь в адміністративному 
судочинстві і в якості третіх осіб, а також 
як інші учасники судочинства, в тому чис-
лі як свідок, експерт, спеціаліст. У цьому 
разі вони наділяються іншими правами, 
що безпосередньо залежать від їхнього 
статусу в адміністративному судочинстві. 
Згідно зі ст. 49 Кодексу адміністративно-
го судочинства України, особи, які беруть 
участь у справі, мають право: 1) знати про 
дату, час і місце судового розгляду справи, 
про всі судові рішення, які ухвалюються у 
справі та стосуються їхніх інтересів; 2) зна-
йомитися з матеріалами справи; 3) заяв-
ляти клопотання і відводи; 4) давати усні 
та письмові пояснення, доводи та запере-
чення; 5) подавати докази, брати участь у 
дослідженні доказів; 6) висловлювати свою 
думку з питань, які виникають під час роз-
гляду справи, задавати питання іншим осо-
бам, які беруть участь у справі, свідкам, 
експертам, спеціалістам, перекладачам; 7) 
подавати заперечення проти клопотань, 
доводів і міркувань інших осіб; 8) знайо-
митися з технічним записом та журналом 
судового засідання і подавати письмові за-
уваження до них; 9) робити із матеріалів 
справи виписки, знімати копії з матеріалів 
справи, одержувати копії судових рішень; 
10) оскаржувати судові рішення у частині, 
що стосується їхніх інтересів; 11) користу-
ватися іншими процесуальними правами, 
наданими їм цим Кодексом, та інші.

Права представників самоврядних про-
фесій можуть бути класифіковані на: 1) пра-
во вимагати, 2) право на позитивні дії, 3) 
праводомагання [11, с. 290]. Обов’язки ж 
вказаних осіб можуть бути активними та 
пасивними. Обов’язку вчинити певну дію 
або утриматися від її вчинення кореспон-
дує право іншої особи вимагати вчинення 
певної дії чи навпаки. Наприклад, будучи 
свідком, представник самоврядної професії 
зобов’язаний прибути до суду у визначений 
час і дати правдиві показання про відомі 

йому обставини (ч.5 ст.65 Кодексу адміні-
стративного судочинства України). 

Правовий статус представників само-
врядних професій залежить від їх проце-
суального статусу і може співпадати, якщо 
вказані особи займають однакове процесу-
альне становище. Слід зауважити, що таке 
співпадіння є лише кількісним, але не якіс-
ним. Виступаючи, наприклад, позивачем в 
адміністративному суді, у всіх представни-
ків самоврядних професій є право відмови-
тися від позову. Однак, оскільки всі позо-
вні вимоги не є тотожними, тобто різними 
за якістю, відмова одного позивача якісно 
є відмінною від відмови від позову іншого 
позивача, навіть якщо обидва позивачі на-
лежать до однієї і тієї ж самоврядної про-
фесії та заявляють подібні позовні вимоги. 
Таким чином, індивідуальний правовий 
статус представника самоврядної професії 
якісно впливає на його правовий статус в 
адміністративному судочинстві.

Враховуючи викладене, адміністра-
тивно-правовий статус представників 
самоврядних професій є спеціальним, 
професійним положенням особистості в 
адміністративному судочинстві, що ха-
рактеризується сукупністю прав, свобод, 
обов’язків, гарантій, обмежень, заборон та 
відповідальності, спрямованих на захист 
прав, свобод та інтересів фізичних осіб, 
прав та інтересів юридичних осіб у сфері 
публічно-правових відносин від порушень 
з боку органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, їхніх посадових 
і службових осіб, інших суб’єктів при здій-
сненні ними владних управлінських функ-
цій.
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SUMMARY 
In the article the meaning of “status”, “legal 

status”, defi nes the concept of administrative 
and legal status of members of self-governing 
professions, described the legal status of these 
types of people. t is noted that with the complex 
characteristics of general, sectoral and special legal 
status determined the legal status of a particular 
individual representative of a self-governing 
profession.

АНОТАЦІЯ 
У статті розкрито значення термінів 

«статус», «правовий статус», визначено по-
няття адміністративно-правового статусу 
представників самоврядних професій, охарак-
теризовано види правового статусу зазначених 
осіб. Зазначається, що за допомогою комплек-
сної характеристики загального, галузевого та 
спеціального правових статусів встановлюєть-
ся індивідуальний правовий статус конкретно-
го представника самоврядної професії.



Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

70ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 10, 2014 

ÏÐÀÂÎÂÅ ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß Ä²ßËÜÍÎÑÒ² 
Ï²ÄÐÎÇÄ²Ë²Â Ì²Ë²Ö²¯ ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÎ¯ ÁÅÇÏÅÊÈ 

ÎÑÎÁËÈÂÎÃÎ ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß

Постановка проблеми
Правове регулювання діяльності органів 

внутрішніх справ є не тільки об’єктивною 
вимогою сучасної правової соціальної демо-
кратичної держави, але й виступає ключо-
вою та невід’ємною складовою організації 
їх функціонування, від якої безпосередньо 
залежить належне виконання правоохорон-
них завдань і дотримання у правоохорон-
ній діяльності прав громадян. Разом із тим 
на сьогодні адміністративне законодавство 
у сфері організації та діяльності спеціаль-
них підрозділів міліції і, зокрема, підрозді-
лів міліції громадської безпеки особливого 
призначення все ще залишається досить 
несистемним і фрагментарним, наприклад, 
не передбачаючи розгорнутого правового 
визначення їх компетенції, форм і порядку 
діяльності, засад взаємодії, статусу співро-
бітників тощо. А відтак, у контексті вдоско-
налення адміністративно-правових засад 
діяльності підрозділів міліції громадської 

безпеки особливого призначення й вбача-
ються актуальними питання її нормативно-
правового забезпечення.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Зазначимо, що проблематика правового 
регулювання діяльності спеціальних під-
розділів міліції в Україні раніше вже висвіт-
лювалась у дослідженнях таких вчених, як 
С.А. Буткевич, А.П. Головін, О.С. Доценко, 
В.І. Ратушняк, В.М. Цикалевич, С.О. Ша-
трава та інші. 

Невирішені раніше проблеми
У той же час дані наукові роботи зде-

більшого лише побічно розкривають окре-
мі аспекти нормативно-правових засад ді-
яльності спеціальних підрозділів міліції, 
не приділяючи при цьому достатньої уваги 
характеристиці сучасного стану адміністра-
тивно-правового забезпечення діяльності 
підрозділів міліції громадської безпеки осо-
бливого призначення в актуальних умовах 
організації органів внутрішніх справ і забез-
печення громадського порядку і безпеки в 
Україні. 

Мета
Саме тому метою нашої роботи є аналіз 

правового регулювання організації та діяль-
ності підрозділів міліції громадської безпеки 
особливого призначення, визначення його 
сутності та місця у ньому адміністративного 
законодавства, а також обґрунтування пріо-

В статье выполнен анализ правового ре-
гулирования организации и деятельности 
подразделений милиции общественной без-
опасности особого назначения, определена его 
сущность и место в нем административного 
законодательства, а также обоснованы при-
оритетные направления совершенствования 
статуса данных специальных подразделений 
милиции.

Ключові слова: правове регулювання, законодав-
ство, організація та діяльність, підрозділи міліції 
особливого призначення, МВС України.
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ритетних напрямків вдосконалення статусу 
підрозділів міліції громадської безпеки осо-
бливого призначення.

Виклад основного матеріалу
Передусім відмітимо, що правове регу-

лювання діяльності підрозділів міліції гро-
мадської безпеки особливого призначення 
являє собою здійснення з метою ефектив-
ного забезпечення громадського порядку, 
проведення спеціальних операцій і протидії 
злочинності за допомогою юридичних норм 
та інших правових засобів упорядкування, 
закріплення, охорони і розвитку відносин 
у сфері організації та діяльності підрозділів 
міліції громадської безпеки особливого при-
значення. При цьому, нормативно-правові 
засади їх діяльності становлять цілісну сис-
тему законодавчих і підзаконних правових 
норм, що комплексно регламентують орга-
нізацію та діяльність цих спеціальних під-
розділів міліції, реалізацію покладених на 
них правоохоронних завдань і функцій.

Для діяльності підрозділів міліції гро-
мадської безпеки особливого призначення, 
втім як і будь-яких інших правоохоронних 
органів чи підрозділів, основоположне, за-
садниче значення має конституційне регу-
лювання. Зазначимо, що норми Конституції 
України від 28.06.1996 р. [1] насамперед за-
кріплюють основні права і свободи людини 
і громадянина, їх гарантії, засади охорони й 
захисту. До завдань підрозділів міліції гро-
мадської безпеки особливого призначення 
профільним Положенням від 08.05.2014 р. 
№ 447 [2] прямо віднесено забезпечення 
особистої безпеки громадян, захист їх прав, 
свобод і законних інтересів. Таким чином, 
права громадян (у тому числі конституційні) 
визначають зміст і спрямованість практич-
ної правоохоронної діяльності даних спеці-
альних підрозділів міліції, які мають не тіль-
ки охороняти і захищати права громадян, 
але й одночасно не допускати їх порушення 
з боку своїх співробітників. 

Конституційне законодавство також 
встановлює вихідні засади організації та ді-
яльності органів державної влади, що від-
повідно стосуються й підрозділів міліції 
громадської безпеки особливого призначен-
ня. Так, діяльність останніх має бути підпо-

рядкована принципу верховенства права 
(ст.8 Конституції України), здійснюватись 
лише на підставі, у межах повноважень та у 
спосіб, що передбачені Конституцією та за-
конами України (ч.2 ст.6, ст.19 Конституції 
України) тощо. Значення Конституції Укра-
їни виявляється й у тому, що її норми є під-
ґрунтям для подальшого більш змістовного 
законодавчого і підзаконного (зокрема ад-
міністративно-правового) регулювання ста-
тусу підрозділів міліції громадської безпеки 
особливого призначення. Хоча в рамках на-
шого дослідження й маємо зауважити кон-
ституційну невизначеність статусу органів 
внутрішніх справ України, що негативним 
чином позначається на повноті, узгодженос-
ті і послідовності правового регулювання ді-
яльності міліції та її спеціальних підрозділів.

Інформаційно-правові норми (Закони 
України «Про інформацію» від 02.10.1992 
р. № 2657-XII, «Про державну таємницю» 
від 21.01.1994 р. № 3855-XII, «Про доступ 
до публічної інформації» від 13.01.2011 р. 
№ 2939-VI та інші) стосуються питань одер-
жання, використання, поширення і збе-
рігання інформації з приводу діяльності 
підрозділів міліції громадської безпеки осо-
бливого призначення. Важливість встанов-
лення і дотримання спеціального режиму досту-
пу до інформації про діяльність спецпідрозділів 
міліції зумовлюється підвищеною складніс-
тю, небезпечністю і оперативністю їх діяль-
ності, що нерідко має негласний характер. 
До речі, як на нас, за своєю сутністю, пред-
метом і методами інформаційно-правове 
регулювання цілком може розглядатись як 
складова єдиного адміністративно-правово-
го регулювання діяльності підрозділів мілі-
ції громадської безпеки особливого призна-
чення або хоча б у його контексті. 

Підкреслимо, що провідну роль у право-
вому регулюванні організації та діяльнос-
ті підрозділів міліції громадської безпеки 
особливого призначення відіграє саме ад-
міністративне законодавство. Головною мі-
рою це пов’язано з правовою природою як 
самих спеціальних підрозділів міліції, так і 
здійснюваної ними державно-владної пра-
воохоронної діяльності. 

За загальним визначенням адміністра-
тивно-правові норми регулюють відносини 
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у сфері державного управління, виконання 
інститутами публічної влади управлінських, 
правозабезпечувальних та правоохоронних 
функцій [3, с.53; 4, с.83]. Означеному пря-
мо відповідає статус підрозділів міліції гро-
мадської безпеки особливого призначення 
як державних правоохоронних формувань 
у складі органів внутрішніх справ. Останні 
ж, у свою чергу, є органами державної вла-
ди, уповноваженими здійснювати державне 
управління внутрішніми справами, захист 
прав громадян, забезпечення правопоряд-
ку і законності із застосуванням, за необ-
хідності, державного примусу. При цьому, 
стосовно підрозділів міліції громадської без-
пеки особливого призначення цілком мож-
на екстраполювати загальне визначення 
С.О. Шатравою [5] адміністративно-право-
вих відносин щодо усіх спеціальних підроз-
ділів міліції як «суспільних відносин у сфері 
громадського порядку» – внутрішньооргані-
заційних (всередині підрозділу) і зовнішніх 
(із повсякденного безпосереднього забез-
печення громадського порядку і безпеки). 
Ключову особливість таких адміністратив-
но-правових відносин вбачаємо у реалізації 
в них організаційно-управлінських повно-
важень як мінімум одним з їх учасників.

Отже, своєрідність адміністративно-пра-
вового регулювання виявляється у його 
методах (превалювання імперативного ме-
тоду) і предметі, який узагальнено склада-
ють організаційно-управлінські відносини 
у сфері організації та діяльності підрозділів 
міліції громадської безпеки особливого при-
значення. 

Адміністративне законодавство, що ре-
гулює діяльність підрозділів міліції громад-
ської безпеки особливого призначення, на-
самперед представлене низкою спеціальних 
і загальних законодавчих актів, одні з яких 
безпосередньо розкривають статус міліції та 
окремі напрямки її діяльності, а інші – ви-
значають лише базові засади організації та 
функціонування державних органів в Укра-
їні. Наприклад, до останніх відноситься За-
кон України «Про засади запобігання і про-
тидії корупції» від 07.04.2011 р. № 3206-VI 
[6], застосування якого сприяє мінімізації 
корупційний факторів у діяльності підроз-
ділів міліції громадської безпеки особливого 

призначення й забезпечує раціональне ви-
користання їх сил і засобів виключно в сус-
пільних інтересах.

При цьому, профільне законодавче ре-
гулювання відносно підрозділів міліції гро-
мадської безпеки особливого призначення 
майже відсутнє, по суті, обмежуючись Зако-
ном України «Про міліцію» від 20.12.1990 р. 
№ 565-XII [7]. Він дійсно регламентує такі 
важливі аспекти організації діяльності мілі-
ції як її завдання, принципи, підпорядко-
ваність, обов’язки і права, а також основи 
правового статусу працівників міліції, умови 
і межі застосування заходів фізичного впли-
ву, спеціальних засобів і вогнепальної зброї 
тощо. Разом із тим на сьогодні даний Закон 
України є не тільки дещо застарілим (буду-
чи прийнятим одразу після відновлення не-
залежності України), але й фрагментарним, 
наприклад, взагалі не виділяючи (втім як і 
Закон України від 10.01.2002 р. № 2925-III 
[8]) у структурній організації міліції підроз-
діли міліції громадської безпеки особливого 
призначення (як і інші спеціальні підроз-
діли міліції). Так само й А.П. Головін [9] 
і-  О.С. Доценко [10] констатують, що зако-
нодавче регулювання (питома вага якого у 
нормативно-правових засадах діяльності мі-
ліції залишається вкрай незначною) поки що 
не забезпечує вирішення нагальних потреб 
організації діяльності міліції громадської 
безпеки та охорони громадського порядку. 
Безперечно, що законодавча невизначе-
ність місця підрозділів міліції громадської 
безпеки особливого призначення в системі 
МВС України і тим більше особливостей їх 
статусу негативним чином позначається на 
стабільності організації діяльності цих спе-
ціальних підрозділів міліції, послідовності 
їх формування, ефективності і законності ді-
яльності. 

Саме тому, як на нас, актуалізується при-
йняття нового Закону України «Про органи 
внутрішніх справ України», який би серед 
іншого законодавчо закріплював основи 
статусу підрозділів міліції громадської без-
пеки особливого призначення, їх завдання 
та гарантії, засади керівництва, взаємодії 
і внутрішньої організації. Крім того, у на-
уці також пропонується прийняття Закону 
України «Про міліцію громадської безпеки 



73

Ìîøåíñüêà Â.Î. - Ïðàâîâå ðåãóëþâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äðîçä³ë³â ì³ë³ö³¿...

України», який має закріпити компетенцію 
і організаційну структуру підрозділів міліції 
громадської безпеки [10, с.120, 174]. Цілком 
можливим є й прийняття Закону України 
«Про спеціальні підрозділи міліції України», 
проте головним у даному разі є не стільки 
кількість та найменування відповідних за-
конодавчих актів, як повнота і узгодженість 
регулювання їх нормами адміністративно-
правового статусу підрозділів міліції гро-
мадської безпеки особливого призначення. 

У контексті законодавчого регулю-
вання статусу підрозділів міліції громад-
ської безпеки особливого призначення 
також варто означити Закон України від 
19.06.2003 р.   № 975-IV [11], що визна-
чає суб’єктів, предмет і порядок контролю 
їх діяльності, і Дисциплінарний статут ор-
ганів внутрішніх справ України, затвер-
джений Законом України від 22.02.2006 р.                  
№ 3460-IV [12]. Забезпечення законності 
та дисципліни через підконтрольність цих 
спеціальних підрозділів міліції, справедли-
ве і своєчасне заохочення та застосування 
стягнень до їх співробітників відіграє важ-
ливу роль в організації діяльності підрозді-
лів міліції громадської безпеки особливого 
призначення та належному виконанні їх по-
вноважень. У той же час механізм контролю 
діяльності органів внутрішніх справ, осно-
ви якого були закладені вищеназваним За-
коном України від 19.06.2003 р., все ще по-
требує більшої правової деталізації в частині 
форм і процедури здійснення контрольних 
заходів, їх гарантій та наслідків тощо, у тому 
числі з урахуванням специфіки призначен-
ня, способів і методів діяльності спеціаль-
них підрозділів міліції.

Вважаємо, що законодавче врегулюван-
ня організації та діяльності органів внутріш-
ніх справ, у тому числі й підрозділів міліції 
громадської безпеки особливого призначен-
ня, повинно бути максимально пріоритет-
ним порівняно з підзаконним регулюван-
ням, що пояснюється більшою юридичною 
силою закону, а також його підвищеною 
стабільністю, послідовністю і відповідністю 
суспільним (а не суто відомчим чи приват-
ним) інтересам, зумовленою складною про-
цедурою колегіального прийняття закону 
парламентом.

Разом із тим зрозуміло, що на законодав-
чому рівні неможливо і недоцільно врегу-
льовувати абсолютно всі аспекти організації 
та практичного функціонування підрозділів 
міліції громадської безпеки особливого при-
значення, що зумовлює широке застосуван-
ня підзаконного регулювання. 

З одного боку, підзаконне (зокрема й 
відомче) регулювання дозволяє більш опе-
ративно (а отже, більш точно) упорядкову-
вати відносини, що стосуються діяльності 
підрозділів міліції громадської безпеки осо-
бливого призначення, динамічно реагува-
ти на їх зміни. З іншого ж боку, очевидним 
недоліком підзаконного регулювання може 
бути його непослідовність, ситуативність, 
фрагментарність і недостатня вивіреність. 
Так чи інакше, наразі підзаконне (насампе-
ред відомче) регулювання діяльності міліції 
(зокрема і її спеціальних підрозділів), на об-
ґрунтовану думку різних вчених [5; 9; 10], 
виявляє свою невиправдану надмірність, до 
того ж характеризуючись слабкою структу-
рованістю, завищеним значенням правових 
актів МВС України, деякою невідповідністю 
законодавчим актам, дублюванням і навіть 
прогалинами в регулюванні діяльності орга-
нів внутрішніх справ України. 

Основу адміністративно-правового 
регулювання статусу підрозділів міліції 
громадської безпеки особливого призна-
чення насамперед складає відомче регулю-
вання Міністерства внутрішніх справ Укра-
їни, зокрема це Накази МВС України від 
28.02.2014 р. № 153 [13] і від 14.07.2014 р. 
№ 665 [14]. Ними у структурі підрозділів мі-
ліції громадської безпеки замість ліквідова-
них спецпідрозділів міліції «Беркут» й було 
передбачено формування нових спеціаль-
них підрозділів міліції, визначено примірну 
структуру спеціального полку, батальйону і 
роти міліції, які згодом вже безпосередньо 
реорганізовувались у підрозділи міліції гро-
мадської безпеки особливого призначення. 

Провідне ж місце у підзаконному регу-
люванні займає затверджене Наказом Мі-
ністерства внутрішніх справ України від 
08.05.2014 р. № 447 [2] Положення про 
підрозділи міліції громадської безпеки осо-
бливого призначення, яке закріплює їх 
підпорядкованість, принципи, завдання та 
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обов’язки (що між іншим стосуються прав 
громадян), а також обов’язки та права ко-
мандира підрозділу. У той же час до недо-
ліків даного Положення можна віднести 
невизначеність мети, засад комплектування 
і взаємодії даних спецпідрозділів міліції, не-
чіткість і дублювання їх завдань і обов’язків, 
врегулювання різними правовими актами 
компетенції і організаційно-штатної струк-
тури тощо. У значній мірі це зумовлюється 
тим, що Положення від 08.05.2014 р. не є 
оригінальним, а майже повністю відтво-
рює Положення про (нині вже ліквідова-
ний) спеціальний підрозділ міліції «Бер-
кут» (затверджене Наказом Міністерства 
внутрішніх справ України від 24.10.2013 р.                         
№ 1011). Такий підхід до адміністратив-
но-правового забезпечення розглядається 
нами як формальний, поверховий і недо-
статньо ефективний для формування якісно 
нових підрозділів міліції громадської безпе-
ки особливого призначення, забезпечення 
вищого рівня їх професійності, виконання 
завдань і дотримання законності.

Підкреслимо, що адміністративно-пра-
вове регулювання статусу, компетенції, вну-
трішньої організації, засад керівництва та 
інших ключових аспектів організації діяль-
ності підрозділів міліції громадської безпеки 
особливого призначення має здійснюватись 
комплексно і на законодавчому (а не суто 
лише на відомчому) рівні. Тут можна пого-
дитись і з А.П. Головіним [9], який конста-
тує необхідність пошуку надійного балансу 
між законом і підзаконним актом для уник-
нення юридичних колізій в адміністратив-
но-правовому регулюванні діяльності міліції 
громадської безпеки.

Порядок проходження служби рядовим 
і начальницьким складом підрозділів мілі-
ції громадської безпеки особливого призна-
чення насамперед регулюється загальним 
Положенням для усіх органів внутрішніх 
справ, затвердженим Постановою Кабінету 
Міністрів Української РСР від 29.07.1991 р. 
№ 114 (із змінами) [15]. Зокрема, ним закрі-
плюються права, обов’язки, засади відпові-
дальності, порядок просування по службі та 
звільнення з неї, умови надання відпусток 
та інші основні елементи статусу працівни-
ків міліції, що в цілому спрямовані на забез-

печення законослухняності, підготовленос-
ті і вмотивованості особового складу даних 
спецпідрозділів міліції. Щоправда, очевидно 
на сьогодні вже існує необхідність напрацю-
вання нового, змістовно більш розгорнутого 
і узгодженого Положення про проходження 
служби рядовим і начальницьким складом 
органів внутрішніх справ, яке серед іншого 
враховуватиме й специфіку служби саме у 
підрозділах міліції громадської безпеки осо-
бливого призначення. 

Досить важливу роль у практичній діяль-
ності підрозділів міліції громадської безпеки 
особливого призначення з позиції забезпе-
чення її законності та ефективності відігра-
ють Правила застосування спеціальних за-
собів при охороні громадського порядку, 
затверджені Постановою Ради Міністрів 
Української РСР від 27.02.1991 р. № 49 [16]. 
При цьому, як на нас, з огляду на завдання 
та методи діяльності даних спеціальних під-
розділів міліції цілком конструктивним було 
б комплексне врегулювання єдиним право-
вим актом видів, підстав, обмежень і умов 
застосування ними не тільки спеціальних 
засобів, але й заходів фізичного впливу, вог-
непальної зброї і бойової техніки.

Крім того, підрозділи міліції громадської 
безпеки особливого призначення у своїй ді-
яльності керуються значною кількістю відо-
мчих актів Міністерства внутрішніх справ 
України загального характеру, зокрема, та-
кими як Інструкція із заходів безпеки при 
поводженні з вогнепальною зброєю (На-
каз МВС України від 07.09.2011 р. № 657 
[17]), Інструкція про порядок переведення 
органів і підрозділів системи МВС Украї-
ни на посилений варіант оперативно-служ-
бової діяльності (Наказ МВС України від 
03.12.2012 р. № 1111 [18]) та інші. Однак, 
маємо зауважити недостатню розвиненість 
міжвідомчого регулювання діяльності да-
них спецпідрозділів міліції, яке б у значній 
мірі сприяло налагодженню конструктивної 
взаємодії з іншими правоохоронними орга-
нами, задіяними у забезпеченні громадсько-
го порядку, проведенні спеціальних опера-
цій і боротьбі зі злочинністю.

При цьому, за аналогією з Інструкцією 
про організацію службової діяльності спеці-
альних підрозділів міліції охорони «Титан» 
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(Наказ МВС України від 25.11.2003 р.-№ 
1432) вбачається необхідним затверджен-
ня подібної Інструкції й відносно підрозді-
лів міліції громадської безпеки особливого 
призначення, яка б чітко і послідовно ре-
гламентувала порядок і умови їх конкрет-
них дій, контролю і взаємодії, обов’язки 
співробітників тощо. У цьому ракурсі мож-
на розглядати нині вже не чинну Інструк-
цію про дії органів і підрозділів внутрішніх 
справ щодо організації й забезпечення охо-
рони громадського порядку (Наказ МВС 
України від 11.05.2010 р. № 170 [19]). Про-
те очевидно, що Інструкція про організа-
цію службової діяльності підрозділів міліції 
громадської безпеки особливого призна-
чення має стосуватись не тільки їх участі у 
забезпеченні громадського порядку, але й 
проведення спеціальних (антитерористич-
них) операцій.

Висновки
Таким чином, правове регулювання ді-

яльності підрозділів міліції громадської без-
пеки особливого призначення направлене 
на упорядкування, закріплення, охорону і 
розвиток (насамперед організаційно-управ-
лінських відносин) у сфері їх організації та 
діяльності з метою ефективного забезпечен-
ня громадського порядку, проведення спе-
ціальних операцій і протидії злочинності. 
Воно представлене значною кількістю не-
рідко фрагментарних, дублюючих і неузго-
джених законодавчих і підзаконних актів, 
що виявляють свою несистемність, недо-
статність законодавчого регулювання, пре-
валювання відомчої правотворчості, а також 
необхідність комплексного законодавчого 
визначення статусу, засад взаємодії та керів-
ництва, компетенції і організації підрозділів 
міліції громадської безпеки особливого при-
значення.
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SUMMARY 
An attempt of the analysis of legal regulation 

of the organization and activity of special-purpose 
subdivisions of public security police is made; 
also it was determined its essence and place in it 
administrative legislation, as well as substantiated 
priority directions of improving the status those 
special police units.

АНОТАЦІЯ 
У статті виконано аналіз правового регу-

лювання організації та діяльності підрозділів 
міліції громадської безпеки особливого призна-
чення, визначено його сутність та місце у ньо-
му адміністративного законодавства, а також 
обґрунтовано пріоритетні напрямки вдоско-
налення статусу даних спеціальних підрозділів 
міліції.
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Постановка проблеми
Неухильне дотримання, зміцнення дер-

жавної, службової дисципліни і законності 
під час виконання посадових обов’язків є 
одним із найважливіших завдань праців-
ників органів внутрішніх справ. За неви-
конання або неналежне виконання цієї 
задачі – обов’язку вони притягуються до 
юридичної, «правової відповідальності», 
різновидами якої виступає дисциплінарна, 
матеріальна, адміністративна, цивільно-
правова та кримінальна відповідальність. 
Штабні підрозділи є структурними підроз-
ділами міліції, а тому на них розповсюджу-
ються норми, що регулюють юридичну від-
повідальність працівників міліції, проте є й 
певні відмінності.

Стан дослідження
Дану проблематику розглядали : 

В.А. Котюк, О.Ф. Скакун, Н.К. Подбе-
резький, І.С. Самощенко, М.Х. Фарушин, 
В.С. Венедіктов, Н.Г. Александров, Л.А. Си-

роватська, В.Б. Авер’янов, С.С. Алєксєєв, 
Д.М. Бахрах, І.Л. Бачило, Д.А. Бекерська, 
Ю.П. Битяк, А.С. Васільєв, В.А. Владімі-
ров, В.А. Власов, Л.К Воронова, В.М. Га-
ращук, І.П. Голосніченко, С.Т. Гончарук, 
В.І. Демченко, Є.В. Додін, А.Ф. Євтихєєв, 
А.І. Єлістратов, В.Ф. Захаров, Ю.В. Іщенко, 
Р.А. Калюжний, С.В. Ківалов, Л.В. Коваль 
та ін. Проте особливості юридичної відпові-
дальності безпосередньо штабних підрозді-
лів залишились поза увагою вчених. Отже, 
метою статті є встановлення особливостей 
юридичної відповідальності штабних під-
розділів ОВС.

Виклад основного матеріалу
Правильному з’ясуванню юридичної 

відповідальності штабних підрозділів буде 
сприяти більш поглиблений розгляд і аналіз 
соціально-юридичної категорії «відповідаль-
ність», як «необхідного елемента соціально-
го регулювання і контролю за поведінкою 
людей у суспільстві» [1, с.9]. В Енциклопе-
дичній літературі слово «відповідальність» 
розуміється як покладене на кого-небудь 
або узяте будь-ким зобов’язання звітува-
тися про свої дії, що спричиняє за собою 
прийняття провини за можливі негативні 
наслідки [2, с.79]; відповідальність – це, у 
першу чергу, необхідність відповідати за 
свої дії, тобто бути відповідальним за них 
[3, с.412].

Юридичне визначення поняття “відпо-
відальність” у даний час перебуває в стадії 
розвитку, збагачення і наповнення свого 

Рассмотрены существующие в науке взгля-
ды на содержание понятия, «ответствен-
ность», «юридическая ответственность» и 
выделены виды юридической ответственно-
сти. Освещены понятие юридической ответ-
ственности штабных подразделений ОВД и 
подробно ее охарактеризовано.

Ключові слова: штабні підрозділи, юридична від-
повідальність, позитивна (проспективна) відпові-
дальність, негативна (ретроспективна) відповідаль-
ність, правові гарантії діяльності.
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змісту новими соціально-демократичними 
елементами. Такий стан обумовлює мно-
жинність позицій, точок зору в розумінні, 
з’ясуванні юридичної сутності відповідаль-
ності. Так, авторський колектив підручни-
ка «Теорія держави і права» трактує юри-
дичну відповідальність як «застосування 
до правопорушника передбачених санкці-
єю юридичної норми заходів державного 
примушення, які виражаються у формі по-
збавлень особистого, організаційного або 
майнового характеру» [4,с.418]. В.А. Котюк 
визначає її як «міру покарання правопо-
рушника шляхом позбавлення його визна-
чених соціальних благ або цінностей (ма-
теріальних, духовних, особистих), що йому 
належали до факту правопорушення, від 
імені держави (суспільства), на основі зако-
ну або іншого нормативного акту з метою 
попередження правопорушень у перспек-
тиві і відновлення (відшкодування) пору-
шених суб’єктивних прав на матеріальні і 
духовні цінності» [5, с.121]. Ставлять знак 
тотожності між термінами «відповідаль-
ність» і «обов’язок» О.Ф. Скакун і Н.К. По-
дберезький. Вони вказують, що юридич-
на відповідальність – це «обов’язок особи 
перетерплювати позбавлення державно-
владного характеру, передбачені законом, 
за вчинене правопорушення» [6, с.200]. 

З аналізу наукової літератури можна 
виділити наступні риси юридичної відпо-
відальності:

 по-перше, юридична відповідальність 
відбиває специфіку всіх правових явищ. Як 
правильно помітили І.С. Самощенко і М.Х. 
Фарушин, вона, як визначене соціальне 
явище, «можлива лише за умови регулю-
вання поведінки за допомогою правових 
норм» [7, с.30];

по-друге, юридична відповідальність 
завжди зв’язана з державно-владною ді-
яльністю, з її державно-правовим волеви-
явленням;

по-третє, юридична відповідальність 
містить у собі два аспекти – позитивний 
та негативний. У позитивному (проспек-
тивному) аспекті відповідальність харак-
теризує позитивне відношення особи до 
проступків, які чиняться нею. Це відпові-
дальність за належне здійснення своєї соці-

альної ролі в юридичному просторі громад-
ського життя, за дотримання і виконання 
правових норм. Позитивна відповідаль-
ність безпосередньо пов’язана із соціально-
правовою активністю, проявом ініціативи 
під час реалізації правових розпоряджень. 
Ретроспективна відповідальність наступає 
за вже скоєний злочин. Вона пов’язана не 
тільки з усвідомленням її особистістю, але і 
з зовнішнім впливом із боку держави. При 
цьому зазначені аспекти завжди потрібно 
розглядати в їхньому взаємозв’язку і взає-
мозумовленості. «Зведення поняття відпо-
відальності до однієї з цих сторін означає 
звуження обсягу її змісту і неминуче веде 
до помилок» [8, с.129-130]. Кінцевою метою 
взаємодії негативного і позитивного аспек-
тів юридичної відповідальності при цьому 
необхідно вважати належне забезпечення 
виконання тієї чи іншої нормативної вимо-
ги. Як правильно вказує В.С. Венедіктов, 
«юридична відповідальність реалізує своє 
призначення в тому, що вона забезпечила 
їх (зобов’язань та обов’язків) виконання: чи 
то шляхом позитивного аспекту, чи то шля-
хом негативного аспекту» [1, с.45];

по-четверте, юридичну відповідаль-
ність, скоріше за все, можна охарактеризу-
вати як особливий правовий стан суб’єктів 
правовідносин, «що передбачає наявність 
обов’язку, закріпленого в законі, розуміння 
необхідності його виконання, а також мож-
ливість настання несприятливих наслідків 
(застосування санкцій) у випадку порушен-
ня обов’язку» [9, с.107]. Л.А. Сироватська 
теж підкреслює, що «смислове значення 
терміна «відповідальність» характеризує 
саме визначений правовий стан…» [10, 
с.28]. У свою чергу, говорячи про юридич-
ну природу відповідальності, С.Н. Братусь 
неоднозначно вказує «…оскільки мова йде 
про положення особи, до якого застосову-
ється відповідальність, її можна визначити 
як стан примусу до виконання обов’язків» 
[11, с.85].

Урахування всіх вищевказаних осно-
вних загальнотеоретичних положень сто-
совно  юридичної відповідальності праців-
ників органів внутрішніх справ України 
дозволяє визначити її як такий особливий 
правовий стан, що виникає з моменту над-
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ходження на службу працівників органів 
внутрішніх справ, безпосередньо направ-
лений на забезпечення реалізації їхніх 
службово-трудових обов’язків, а також до-
тримання встановлених обмежень.

Слід також наголосити, що юридична 
відповідальність є одним з надійних і діє-
вих засобів, що попереджає та блокує про-
типравну поведінку працівників штабних 
підрозділів ОВС, стимулює їх до сумлінного 
виконання своїх функціонально-службових 
обов’язків, дотримання різних за харак-
тером і змістом норм права, встановлених 
для регламентації діяльності цієї право-
охоронної структури державного апарату 
України [12, с.43].

Функціонування та розвиток юридичної 
відповідальності штабних підрозділів ОВС, 
як працівників міліції в цілому, ґрунтується 
на основі єдності таких компонентів:

- закріпленого в загальних і спеціаль-
них нормах права еталона, моделі поведін-
ки суб’єктів службово-трудових відносин;

- свободи вибору працівником штабних 
підрозділів варіанту поведінки;

- усвідомлення необхідності дотриман-
ня та виконання норм права;

- фактичної поведінки працівників 
штабних підрозділів ОВС;

- оцінки цієї поведінки та її соціально 
значущих наслідків з боку конкретного 
уповноваженого органу, службово-трудо-
вого колективу, громадських організацій, 
а також самою особистістю відповідно до 
юридично закріплених критеріїв;

- застосування заохочень за сумлінне 
виконання службово-трудових обов’язків 
або заходів впливу за порушення норм 
права, тобто за скоєння правопорушення. 
Юридична відповідальність працівників 
штабних підрозділів ОВС разом з повно-
важеннями, тобто правами та обов’язками, 
є складовою частиною їх спеціального пра-
вового статусу як службових осіб [13,с.55].

Юридична відповідальність праців-
ників штабних підрозділів міліції має дві 
форми реалізації - добровільну (позитив-
ну, перспективну) та державно-примусову 
(негативну, ретроспективну). При цьому 
негативна юридична відповідальність є 
одним із засобів протидії правопорушен-

ням, засобом забезпечення правомірної 
поведінки особового складу під час і у 
процесі виконання службових обов’язків 
щодо захисту, охорони та забезпечення 
прав, свобод і законних інтересів учасни-
ків суспільних відносин. У свою чергу, по-
зитивна юридична відповідальність є засо-
бом заохочення, стимулювання персоналу 
до якісної, ефективної службово-трудової 
діяльності [14,с. 12].

Добровільна та державно-примусова 
форми реалізації юридичної відповідаль-
ності працівників штабних підрозділів 
ОВС діалектично взаємопов’язані між со-
бою: чим вищий рівень позитивної відпо-
відальності, тим рідше виникає негативна 
юридична відповідальність. Водночас не-
гативна юридична відповідальність праців-
ників настає лише в тому випадку, коли не 
спрацював механізм позитивної юридичної 
відповідальності цієї категорії службовців 
[15,с. 13]. 

До працівників штабних підрозділів 
органів внутрішніх справ можуть бути за-
стосовані всі традиційні види юридичної 
відповідальності: дисциплінарна, матері-
альна, адміністративна, цивільно-правова 
та кримінальна. Відповідно до п.1.4. По-
ложення про штаб головного управління, 
управління МВС України в Автономній 
Республіці Крим, областях, містах Києві 
та Севастополі, на транспорті затвердже-
ного Наказом МВС України № 505 від 
24.05.2013 року, штаб у своїй діяльності 
керується Конституцією України, Кримі-
нальним і Кримінальним процесуальним 
кодексами України, Законами України 
«Про міліцію», «Про засади запобігання і 
протидії корупції», іншими законами Укра-
їни, актами Президента України, Кабінету 
Міністрів України, нормативно-правовими 
актами МВС та цим Положенням [16].

Основні норми, що регулюють настан-
ня юридичної відповідальності працівни-
ків штабних підрозділів ОВС, закріплені 
в наступних нормативних актах, ЗУ «Про 
міліцію», ЗУ «Про дисциплінарний статут 
органів внутрішніх справ України», Ци-
вільний кодекс України, Кодекс України 
про адміністративні правопорушення та 
Кримінальний кодекс України.
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Так, дисциплінарна відповідальність 
працівників штабних підрозділів органів 
внутрішніх справ настає у випадку пору-
шення ними правил службово-трудової 
поведінки, встановлених як загальними, 
так і спеціальними нормативно-правовими 
актами, а також правилами внутрішнього 
трудового розпорядку. У нормативно-пра-
вових актах, які регламентують діяльність 
штабів органів внутрішніх справ, визначе-
но, що за неналежне виконання службових 
обов’язків їх працівники несуть відпові-
дальність у межах встановлених стягнень.

Підставою негативної юридичної від-
повідальності працівників штабних підроз-
ділів ОВС є норми права, що закріплені у 
ст. 25 Закону України «Про міліцію». Так, 
згідно з ч. 1 ст. 25 Закону України «Про мі-
ліцію» працівник міліції в межах повнова-
жень, наданих цим Законом, та іншими за-
конодавчими актами, самостійно приймає 
рішення та несе за свої протиправні дії або 
бездіяльність дисциплінарну чи криміналь-
ну відповідальність. При цьому в юридич-
ній літературі наголошується на тому, що 
ця норма права потребує вдосконалення, 
оскільки в ній не вказано на такі види нега-
тивної юридичної відповідальності праців-
ників міліції як адміністративна, цивільна, 
матеріальна [17].

Відповідно до ст. 5 Закону України 
«Про дисциплінарний статут органів вну-
трішніх справ України» за вчинення дисци-
плінарних проступків особи рядового і на-
чальницького складу несуть дисциплінарну 
відповідальність згідно з цим Статутом. 
Разом з тим особи рядового і начальниць-
кого складу, яких в установленому законо-
давством порядку притягнуто до адміні-
стративної, кримінальної або матеріальної 
відповідальності, водночас можуть нести і 
дисциплінарну відповідальність згідно з 
цим Статутом [18].

Підставою для настання негативної 
дисциплінарної відповідальності працівни-
ків штабних підрозділів ОВС є порушення 
службової дисципліни (вчинення дисциплі-
нарного проступку). Відповідно до ст. 2 За-
кону України «Про дисциплінарний статут 
органів внутрішніх справ України» дисци-
плінарний проступок - це невиконання чи 

неналежне виконання особою рядового чи 
начальницького складу органів внутрішніх 
справ службової дисципліни. При цьому 
службова дисципліна - це дотримання осо-
бами рядового та начальницького складу 
органів внутрішніх справ Конституції та за-
конів України, актів Президента України 
та Кабінету Міністрів України, наказів та 
інших нормативно-правових актів (ст. 1 За-
кону України «Про дисциплінарний статут 
органів внутрішніх справ України»). 

Згідно зі ст. 12 Закону України «Про 
дисциплінарний статут органів внутрішніх 
справ України», на осіб рядового і началь-
ницького складу органів внутрішніх справ 
за порушення службової дисципліни мо-
жуть накладатися такі види дисциплінар-
них стягнень:

- усне зауваження;
- зауваження;
- догана;
- сувора догана;
- попередження про неповну посадову 

відповідність;
- звільнення з посади;
- пониження в спеціальному званні на 

один ступінь;
- звільнення з органів внутрішніх справ.
Наявність різноманітних за характером 

дисциплінарних стягнень надає можли-
вість реалізувати принцип індивідуаліза-
ції відповідальності шляхом вибору того 
стягнення, що найбільшою мірою відпові-
дає тяжкості проступку та особі винного. 
Дисциплінарні стягнення неоднорідні за 
змістом і зачіпають різні права та інтереси 
осіб начальницького і рядового складу. Це 
зумовлює необхідність класифікації стяг-
нень з метою глибшого пізнання специ-
фіки їх примусового впливу на поведінку 
осіб, які вчинили дисциплінарні проступки 
[19,с.309].

Негативна цивільна відповідальність 
працівників штабних підрозділів ОВС на-
стає за скоєння ними цивільного проступ-
ку, під яким варто розуміти суспільно не-
безпечне, протиправне, винне порушення 
врегульованих нормами цивільного права 
майнових та особистих немайнових відно-
син, що укладаються в різноманітних сфе-
рах суспільної життєдіяльності [11,с. 142].
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Особливостями негативної адміністра-
тивної відповідальності працівників штаб-
них підрозділів ОВС є:

- відповідальність за адміністративні 
правопорушення, у більшості випадків, на-
стає за Дисциплінарним статутом органів 
внутрішніх справ України;

- відповідальність за деякі правопору-
шення, вичерпний перелік яких встановле-
ний у ч. 1 ст. 15 КУпАП (порушення правил, 
норм і стандартів, що стосуються забезпе-
чення безпеки дорожнього руху, санітарно-
гігієнічних і санітарно-протиепідемічних 
правил і норм, правил полювання, рибаль-
ства та охорони рибних запасів, митних 
правил, вчинення корупційних діянь та ін-
ших правопорушень, пов’язаних з корупці-
єю, порушення тиші в громадських місцях, 
неправомірне використання державного 
майна, незаконне придбання або зберіган-
ня спеціальних технічних засобів для знят-
тя інформації з каналів зв’язку, інших за-
собів негласного отримання інформації, 
невжиття заходів щодо окремої ухвали суду 
чи окремої постанови судді, щодо подан-
ня органу дізнання, слідчого або протесту, 
припису чи подання прокурора, ухилення 
від виконання законних вимог прокурора, 
порушення законодавства про державну та-
ємницю, порушення порядку обліку, збері-
гання і використання документів та інших 
носіїв інформації, які містять конфіденційну 
інформацію, що є власністю держави), на-
стає па загальних підставах [20];

- адміністративна відповідальність, на 
відміну від дисциплінарної відповідальнос-
ті, реалізується в межах службового підпо-
рядкування;

- до осіб рядового і начальницького 
складу штабних підрозділів ОВС , як і мі-
ліції в цілому, не застосовуються такі види 
адміністративних стягнень, як виправні 
роботи та адміністративний арешт (ч. 1 ст. 
15 КУпАП);

- наявність права в органів (посадових 
осіб) замість накладення адміністративних 
стягнень передавати матеріали про право-
порушення працівників міліції відповідним 
органам (посадовим особам) для вирішен-
ня питання про притягнення винуватих до 
дисциплінарної відповідальності;

- заходи адміністративної відповідаль-
ності застосовуються відповідно до законо-
давства, що регламентує адміністративне 
провадження.

Негативна кримінальна відповідаль-
ність працівників штабних підрозділів 
ОВС, застосовується за злочини та охоплює 
найбільш суворі заходи державного приму-
су. Порядок її здійснення регламентований 
детально та визначається кримінальним, 
кримінально-процесуальним і криміналь-
но-виконавчим законодавством. 

У зв’язку з виконанням працівниками 
міліції у тому числі і працівниками штаб-
них підрозділів ОВС, службових обов’язків 
КК України передбачена їх особиста від-
повідальність за злочини у сфері службової 
діяльності. Службовим злочином визнаєть-
ся діяння (дія або бездіяльність) службо-
вої особи, пов’язане з використанням нею 
наданої їй влади або службового станови-
ща з порушенням правильної діяльності 
державного апарату або апарату підпри-
ємств, установ чи організацій, незалежно 
від форми власності, з заподіянням істотної 
шкоди правам, свободам та інтересам окре-
мих громадян або державним чи громад-
ським інтересам, або інтересам юридичних 
осіб. З цього випливає, що службовий зло-
чин може вчинити лише службова особа 
[19,с.311].

Відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 
КК України, службовими особами є осо-
би, які постійно або тимчасово здійсню-
ють функції представників влади, а також 
обіймають на підприємствах, в устано-
вах чи організаціях, незалежно від форми 
власності, посади, пов’язані з виконанням 
організаційно-розпорядчих чи адміні-
стративно-господарських обов’язків, або 
виконують такі обов’язки за спеціальним 
повноваженням [21]. До представників 
влади належать працівники державних ор-
ганів і установ, зокрема і працівники штаб-
них підрозділів ОВС, які наділені правом у 
межах наданої їм компетенції пред’являти 
вимоги або приймати рішення, обов’язкові 
для виконання фізичними та юридичними 
особами, незалежно від їхньої відомчої на-
лежності чи підлеглості. Працівник штаб-
ного підрозділу при виконанні своїх по-
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вноважень може вступити в управлінські 
та інші відносини з різними державними 
органами, об’єднаннями громадян, а також 
окремими громадянами. Ці відносини мо-
жуть бути відносинами влади, влади-підле-
глості, співпраці, координації та погоджен-
ня. Тому одна й та сама службова особа в 
різних відносинах може виконувати різні 
функції, наприклад, щодо громадянина 
працівник міліції виконує функцію пред-
ставника влади, а стосовно підлеглого - ор-
ганізаційно-розпорядчу [11,с. 213].

Відповідальність працівників штабних 
підрозділів ОВС передбачена у КК України 
за такі злочини у сфері службової діяльнос-
ті: зловживання владою або службовим ста-
новищем (ст. 364); перевищення влади або 
службових повноважень працівником пра-
воохоронного органу (ст. 365); службове 
підроблення (ст. 366); службова недбалість 
(ст. 367); прийняття пропозиції, обіцян-
ки або одержання неправомірної вигоди 
службовою особою (ст. 368); пропозиція, 
обіцянка або надання неправомірної виго-
ди службовій особі (ст. 369); зловживання 
впливом (ст. 3692). 

Висновки
Отже, юридична відповідальність пра-

цівників штабних підрозділів ОВС - це 
нормативно-закріплена, гарантована та за-
безпечена державним переконанням або 
примусом міра реагування держави на до-
тримання та виконання норм права, у пра-
вомірній поведінці працівників, що схва-
люється або заохочується державою, а у 
випадку порушення норм права - обов’язок 
працівників штабних підрозділів перетер-
піти осуд, обмеження прав особистого, ма-
теріального та організаційного характеру. 
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SUMMARY 
Existing science looks at the concept of, “ 

liability”, “legal liability” and singled types of 
legal liability. Deals with the concept of legal 
responsibility of the police headquarters units and 
it is considered in detail.

АНОТАЦІЯ 
Розглянуто існуючі в науці погляди на 

зміст понять «відповідальність» та «юридич-
на відповідальність» та виокремлено види юри-
дичної відповідальності. Висвітлено поняття 
юридичної відповідальності штабних підрозді-
лів ОВС та детально її охарактеризовано.
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Постановка проблеми
Соціальні, культурні, економіко-влад-

ні зміни сьогочасного суспільства характе-
ризуються змінами у сфері права, з одного 
боку декларування ціннісних категорій у 
правовій системі, як-от перехід до грома-
дянського суспільства, будівництво право-
вої держави, демократизація та лібераліза-
ція усіх сфер суспільного життя, а з другого 
– загострення соціальних протиріч та ши-
рокий розгул кримінальної злочинності. 

Дослідження девіантної поведінки у 
широкій сфері є важливою умовою зваже-
ної державно-владної політики, що має на 
меті подолання кризових явищ. Виявлен-
ня та аналіз формування злочинної пове-
дінки та причин, що дозволили їй форму-
ватися в сучасному суспільстві допоможе 
не лише визначити проблемні питання, 
але й розробити основні напрями зміц-
нення соціального порядку з метою підви-
щення ефективності конституційної, адмі-
ністративної та содової реформ, дозволить 
ґрунтовніше зрозуміти чинники, причини 

та обставини, які спричиняють правопо-
рушення. 

У таких умовах не тільки криміноло-
гія, але й вся юриспруденція стикається 
з вагомою проблемою, що для вирішення 
потребує комплексного методологічного 
підходу у сфері визначення причин неадек-
ватної та злочинної поведінки, актуальни-
ми є проблеми її запобігання та протидії в 
майбутньому. Тому на перший план у сфері 
протидії злочинної діяльності для науки є 
виховання правоповажних громадян, а це 
досягається перманентно завдяки відпо-
відній, адекватній, цілеспрямованій роботі 
сфери правового виховання. 

Більшість дослідників злочинної та де-
віаційної поведінки у своїх наукових дороб-
ках висвітлює її соціологічні, філософські, 
кримінологічні, психологічні аспекти. Нас 
у цьому випадку цікавлять криміногенні 
недоліки в основних напрямках виховної 
роботи. 

Метою цієї наукової статті є аналіз ста-
ну сучасного суспільства в аспекті криміно-
генних недоліків у його сімейно-виховній 
сфері. 

Стан дослідження
Окремі аспекти досліджуваної пробле-

ми розглядалися у працях як вітчизняних 
учених, зокрема, Ю.В. Бауліна, В.К. Грищу-
ка, І.М. Даньшина, О.М. Джужи, А.П. За-
калюка, В.С. Зеленецького, Я.Ю. Кондра-
тьєва, М.І. Мельника, П.П. Михайленка, 

В статье рассматриваются проблемы 
преступности. Особое внимание посвящено 
роли семейного воспитания в недопущении 
преступной деятельности. Выделен ряд недо-
статков в сфере семейного воспитания, вы-
зывают преступные наклонности человека. 
Определяется значимость роли государства в 
воспитательном процессе.

Ключові слова: криміногенні недоліки, виховання, 
сім’я, злочинність.
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С.А. Тарарухіна, В.П. Тихого, П.Л. Фріса, 
В.І. Шакуна, С.С. Яценка та інших. Незва-
жаючи на значний обсяг наукових праць, 
присвячених даній проблематиці, тему 
взаємозв’язків злочинності із виховними 
процесами та впливом мікросередовища на 
особу не вичерпано. 

Виклад основних положень
Україна є ідеальною сукупністю всіх де-

віантогенних факторів (стан аномії, різка со-
ціальна диференціація і поляризація, еко-
номічна криза, соціальна дезорганізація, 
«зміна віх» в ідеології і т. п.). У непростий 
для українського суспільства час є нагаль-
ною проблема реформ державно-владної 
сфери. Вагомою є реформа, пов’язана з 
протидією злочинності, яка повинна відбу-
ватися в двох напрямках. 

По-перше, трансформування та реаль-
не реформування правоохоронних органів 
держави з метою забезпечення їм можли-
вості ширшого захисту прав та свобод гро-
мадян та подолання антиправових чинни-
ків, які деформують цю систему. 

По-друге, підвищення рівна правосві-
домості та право поваги у громадян нашої 
держави. Адже зрозуміло, що реформа по-
требує з боку громадськості зменшення 
рівня злочинних проявів та більш негатив-
ного ставлення до них суспільства. Сучасна 
українська спільнота виділяється саме тим, 
що поширення злочинності є характерною 
рисою нашої свідомості. Ми розуміємо, що 
такий факт є неналежним, однак «навчили-
ся з цим жити». Про ріст злочинності свід-
чать статистичні звіти Міністерства вну-
трішніх справ України, статистика судових 
вироків та й у засобах масової інформації 
значна частина повідомлень присвячена 
саме висвітленню криміногенної ситуації. 
Зважаючи на все сказане, є всі підстави 
стверджувати, що злочинність у нашому 
суспільстві набула надмірної поширеності 
і для подолання цього негативного явища 
необхідно підвищити рівень засобів та удо-
сконалити механізми виховної діяльності 
як з боку суспільства, так і з боку держави.

Проблема «причин» виникнення та 
функціонування злочинності – основна і 
складна для кримінології. Проте визначи-

ти чіткі причини практично неможливо. 
Вказане зумовлено широким колом зло-
чинних проявів, їх змінній детермінанті в 
залежності від трансформації соціальних 
умов життєдіяльності суспільства на кож-
ному етапі розвитку історичних обставин. 
Суспільні відносини неймовірно складні, 
взаємозв’язки між системами і їх елемента-
ми надзвичайно багатошарові і різноманіт-
ні. Доволі важко визначити чіткий причин-
но-наслідковий зв’язок з усієї сукупності 
взаємодій у соціальних відносинах загалом, 
вже не говорячи про злочинні прояви цих 
відносин, що виявляються як соціальних 
конструкт. 

Вказане призводить до думки про те, що 
встановити чіткі причини злочинності до-
волі важко, зазвичай вони характеризують-
ся як певну сукупність негативних для дер-
жави соціальних явищ, які детермінують 
злочинність як свій наслідок. Вважаємо, що 
визначити для окремих членів суспільства, 
груп та категорій, тим більше для окремої 
особи конкретні причини злочинної чи де-
віаційної поведінки є доволі важко, а поде-
куди практично неможливо. Першооснови 
потягу до злочинної діяльності настільки 
різні за змістом – зловживання алкоголем 
і корупція, наркотизм і тероризм, сексуаль-
ні «відхилення» і порушення традицій, що 
вказує на неможливості виділення одного 
фактору у причинах скоєння злочину кон-
кретною особою.

Як всяке соціальне явище, серед них і 
злочинність, не може бути пояснена «з себе 
самої», а лише з позиції соціального ціло-
го – суспільства, чию субстанцію утворює 
сукупність суспільних відносин. Багато ме-
тодологічних труднощі та практичних ко-
лізій виникають при вивченні злочинності, 
пияцтва, наркотизму тощо, виникають вна-
слідок спроби їх досліджувати і пояснити 
як самостійні, ізольовані феномени. Тим ча-
сом кожне з цих соціальних явищ, будучи в 
кінцевому рахунку породженням суспільної 
субстанції, соціального цілого, суспільства, 
вплетено в систему суспільних відносин да-
ного соціуму і «переплетено» з іншими соці-
альними феноменами, процесами. 

Не дивно, що більшість сучасних зару-
біжних соціологів, кримінологів, девіан-
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тологів відмовляються від нескінченного 
пошуку «причин» девіантності, включаючи 
злочинність і їх множення, обґрунтовуючи 
тезу «кореляції проти причинності» [див.1]. 
Тому якщо розглядати вплив виховних 
процесів на злочинну поведінку особи, вва-
жаємо за необхідне вказувати певні недо-
ліки виховного впливу, без чіткого встанов-
лення причинно-наслідкових зв’язків та в 
комплексі з іншими соціальними явищами 
та процесами.

Криміналогенні недоліки виховання 
сприяють особистим деформаційним проя-
вам у молодих людей, відсутністю необхід-
них поважних ставлень до морально-пра-
вових цінностей, трансформовані інтереси 
та потреби спричиняють нігілістичні про-
яви, низький рівень правової культури та 
правосвідомості. Вказане є «плацдармом» 
формування особистих якостей людини. 
Суспільні деформації свідомості спричи-
няють злочинні нахили особи. Суспільна 
небезпека потенційного злочинця форму-
ється прерогативо на початковому етапі ще 
до моменту вчинення злочину. Безумовно, 
цей процес довготривалий і найчастіше 
припадає на проміжок життя людини та-
кий як дитинство та молоде життя. 

У виховній сфері є вагомий фактор мі-
кросередовища, у якому перебуває люди-
на. Першочергово, це сім’я. Безумовно, 
можна вважати школу, трудовий колектив, 
середовище друзів вагомими складовими 
у механізмі виховного процесу. Науковці 
визначають вагоме значення розумового, 
емоційного, морального, статевого, есте-
тичного, трудового, екологічного, правово-
го, патріотичного та фізичного виховання в 
родині як основних напрямів ранньої про-
філактики злочинів підлітків і визначають 
роль батьків стосовно найбільш ефектив-
ного здійснення кожної ланки виховного 
процесу в аспекті попередження криміно-
генних відхилень у формуванні особистості 
[2, c.3].

Сім’я – це особливий соціальний еле-
мент, що передбачає взаємні відносини її 
членів. З погляду суспільних наук сім’я – 
це не тільки члени суспільства, що спільно 
ведуть матеріально-побутові питання, але й 
несуть відповідальність та взаємно допомо-

гають. Сім’я – це не лише правова, суспіль-
на чи економічна одиниця. Тут з покоління 
до покоління на генетичному рівні пере-
даються власні морально-етичні інтенції , 
звички, традиції. Разом з тим в умовах гло-
балізаційних та економіко-трансформацій-
них процесів, девальвації моральних цін-
ностей, інститут сім’ї також зазнає згубних 
впливів і може перетворитися в осередок 
насильства.

Негативні наслідки реформування по-
літичних, ідеологічних, економічних, со-
ціальних засад суспільства у найбільш 
сконцентрованому вигляді проявляються 
у сімейно-побутовій сфері. Ця сфера досить 
специфічна. Тут відбувається ретрансляція 
об’єктивної реальності і формується про-
екція ймовірного майбутнього найважли-
віших суспільних інститутів, оскільки сі-
мейно-побутова сфера відбиває внутрішній 
стан суспільства. Сімейно-побутова сфера 
стала сприятливим середовищем для роз-
витку і розповсюдження соціальної дезор-
ганізації і паразитизму, алкоголізації і де-
моралізації, насильницької субкультури та 
антигромадських настанов певної частини 
населення. Консерватизм, обмеженість со-
ціального контролю, неформальний харак-
тер взаємин істотно полегшили протікання 
названих процесів. Наведені та ряд інших 
чинників сприяли погіршенню морально-
психологічного мікроклімату у даному се-
редовищі і посиленню сімейно-побутової 
конфліктності в її найбільш криміногенних 
формах [3, c.1].

Однак слід акцентувати увагу, що саме 
сім’я створює основне середовище для ди-
тини, де формуються перші ціннісні катего-
рії та розуміння моральних та аморальних 
вчинків. Виховання у родині, у випадку 
його неадекватності та невідповідності 
нормам права та моралі може призвести 
до тяжких наслідків, виступити в якості 
причини конкретного злочину. Найбільш 
показово це можна побачити на прикладі 
злочинності неповнолітніх, однак і в по-
дальшому відхилення виховної діяльності в 
сім’ї вже в дорослому віці є причиною деві-
антних відхилень та злочинної діяльності.

Правова, просоціальна поведінка осо-
бистості значною мірою залежить від по-
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стійних та сильнодіючих зовнішніх впли-
вів і внутрішнього сприйняття нею певних 
соціально-правових категорій, які пре-
валюють у суспільстві. Вона залежить від 
моральних чинників, що існують у суспіль-
стві і які визначають, що є просоціальною 
та доброю поведінкою, а що є антисоціаль-
ною та поганою поведінкою. Особистість, 
яка дотримується соціально-правових 
норм, діє на підставі засвоєних право-
вих та моральних приписів, які включені 
до її системи цінностей. Вона спроможна 
усвідомлювати особистісний вибір і нести 
за нього відповідальність. І чим більші її 
цінності, позиції, установки співпадають 
з цінностями оточуючого соціального се-
редовища, тим вищий її рівень соціально-
нормативного включення. Просоціальна 
поведінка особистості має своїми визна-
чальними критеріями так звані норми со-
ціальної відповідальності, взаємності та 
соціальної справедливості. У процесі соці-
алізації люди засвоюють вказані соціальні 
норми та починають себе поводити у від-
повідності з ними. Проте не завжди люди 
відтворюють у своїй поведінці зазначений 
формат, оскільки вони змушені диферен-
ціювати свої відносини з оточуючими. Такі 
риси характеру, як екстравертованість, 
сильна емоційність, високий психотизм, 
мають пряму кореляцію з антисоціальною 
поведінкою, і тому особистість, яка вияв-
ляє такі риси, має певні труднощі у просо-
ціальній адаптації [4, c.7-8]. Сім’я сприяє 
введенню особи у соціальне середовище, 
визначає ті фактори, які в подальшому 
формують її погляди і навички. 

Конкретний вольовий акт, підкоряю-
чись закону причинності, виникає в ре-
зультаті тісної взаємодії трьох причинних 
зв’язків. Людина стає на шлях протиправ-
ної поведінки, намагаючись задовольнити 
у такий спосіб свої потреби та інтереси, від-
бувається формування мотивації. Певним 
поштовхом, “каталізатором“ виступатиме 
конкретна ситуація, в якій людина пере-
бувала до вчинення протиправних дій. Пе-
редуючи акту злочинної поведінки, відбу-
вається прогнозування можливих наслідків 
реалізації виниклого бажання, планування 
поведінки із врахуванням реальної обста-

новки і власних можливостей, у людини 
більш-менш точно моделюється майбутній 
вчинок [5, c.7]. Підбір правильних засобів 
та методів виховного впливу у конкретній 
родині перманентно усуває більшість по-
треб та мотивацій для злочинної діяльнос-
ті, тобто усуває причини злочинності вже 
на первинному етапі.

Слід визначити найсуттєвіші недоліки у 
сфері сімейного виховання, серед яких:

• економічні причини та побутові не-
доліки виховного процесу;

• деформація моральних, релігійних 
та цінностей у самій сім’ї;

• протиправні погляди батьків;
• невідповідні засоби та методи ви-

ховної діяльності;
• соціальні недоліки у поведінці чле-

нів сім’ї (алкоголізм, наркоманія, ігроманія, 
сексуальні розлади, аморальна поведінка 
батьків тощо)

• недоліки у структурі сім’ї, у тому 
числі неповні сім’ї.

Цей перелік не є повністю вичерпний. 
Однак у загальному дає зрозуміти картину 
криміногенних недоліків у сфері сімейного 
виховання. Важливо тут зазначити, що вка-
зані недоліки можуть діяти в сукупності, в 
більшій чи меншій мірі впливаючи на зло-
чинні нахили особи. Однак і один із зазна-
чених недоліків може сформувати злочин-
ця.

Висновок
Сім’я виступає основним елементом ви-

ховання. Девіантні процеси, що в ній від-
буваються, негативно впливають на під-
ростаюче покоління, що, у свою чергу, 
має тенденцію до поширення злочинності 
в майбутньому. Держава не може стояти 
осторонь від виховних процесів. З боку ор-
ганів державної влади потрібно здійснюва-
ти комплекс заходів не тільки правового, 
але й економічного, культурно-просвіт-
ницького, організаційно-управлінського, 
освітнього та медичного характеру, для 
ліквідації правового нігілізму, дезоргані-
зації суспільства та девальвацію людського 
життя. Серед них є вагомими заходи під-
тримки малозабезпечених сімей, неповних 
сімей, культурні, спортивні та дитячі захо-
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ди виховного характеру, заходи психоло-
гічного спрямування. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглядаються проблеми зло-

чинності. Особливу увагу присвячено ролі сі-
мейного виховання в недопущенні злочинної 
діяльності. Виділено ряд недоліків у сфері сі-
мейного виховання, що спричиняють злочин-
ні нахили особи. Визначається вагомість ролі 
держави у виховному процесі.

SUMMARY 
The article deals with the problem of crime. 

Particular attention is paid to the role of family 
education in preventing crime. Identifi ed a num-
ber of shortcomings in the area of family educa-
tion, causing criminal inclinations of the individ-
ual. Determine the importance of the state’s role in 
the educational process.
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Україна сьогодні стала на шлях докорін-
них змін правової регламентації взаємовід-
носин особи і держави. Це має стосуватися 
також і кримінального провадження, осно-
вною концептуальною ідеєю якого є захист 
прав та законних інтересів його учасників. 
Саме в кримінальному провадженні, яким 
найбільш обмежуються конституційні пра-
ва та свободи людини і громадянина, будь-
який його учасник має усвідомлювати свою 
соціальну цінність, значущість, недоторкан-
ність, відчувати захист свого приватного 
життя з боку осіб, які наділені владними по-
вноваженнями.

Одним з найбільш дієвих засобів забез-
печення конституційних прав учасників 
кримінального провадження під час досу-
дового розслідування є судовий контроль. 
Практика застосування слідчим суддею 
контрольних повноважень показує, що су-
довий контроль в дійсності, а не формаль-
но стає ефективним засобом правозахисту 
і, всупереч певним скептичним висловлю-
ванням і побоюванням деяких науковців 
та практиків про можливу його неефектив-

ність, формальний характер і навіть нега-
тивний вплив на кримінальне проваджен-
ня, доводить свою необхідність. 

Актуальність статті має й суто практич-
ний аспект. З моменту введення в дію КПК 
України в кримінальному провадженні по-
чали застосовуватися нові судові процедури 
щодо застосування заходів забезпечення 
кримінального провадження, проведення 
слідчих (розшукових) дій, негласних слід-
чих (розшукових) дій, спрямованих на втру-
чання в приватне спілкування, приватне 
життя певних учасників кримінального 
провадження. З’ясування процесуального 
порядку здійснення судового контролю за 
відповідними процесуальними діями вкрай 
важливо для розуміння дійсного призна-
чення судового контролю в сучасному кри-
мінальному процесі та побудови на цій осно-
ві єдиної науково обґрунтованої концепції 
подальшого розвитку кримінального прова-
дження, підвищення його ефективності. 

У теорії кримінального процесу до про-
блематики судового контролю зверталася 
значна кількість вітчизняних науковців: 
О.В. Бочковий, О.В. Войтов, С.Г. Гера-
сименко, І.В. Гловюк, Д.П. Кисленко, 
В.Г. Клочков, В.Я. Корсун, А.В. Лук’янова, 
А.В. Пазюк, Ю.О. Сапєльнікова, Ю.В. Скри-
піна, Т.С. Соколан, А.Р. Туманянц, Л.В. Че-
речукіна, О.Л. Чорнобай, В.І. Чорно-
бук, М.Г. Шавкун, Л.В. Шала, О.Г. Шило, 
С.В. Шмаленя та ін. Наукові праці зазначе-
них вище дослідників є надійною теоретич-
ною базою здійснення судового контролю в 

В статье обобщены нормы Уголовного про-
цессуального кодекса Украины относительно 
сущности судебного контроля в уголовном про-
изводстве, раскрыто критерии судебного кон-
троля, состоящие из признаков, форм, видов и 
его границ на досудебном расследовании.

Ключові слова: судовий контроль, кримінальне 
провадження, кримінальне процесуальне законодав-
ство, права людини, орган розслідування.
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кримінальному провадженні. Проте значна 
частина їх праць ґрунтується на положеннях 
КПК України 1961 р. і не висвітлює існую-
чої практики застосування правових норм 
в умовах дії нового кримінального процесу-
ального законодавства України. 

Мета цієї роботи полягає у визначенні на 
основі чинного кримінального процесуаль-
ного законодавства України особливостей 
діяльності слідчого судді під час здійснення 
ним судового контролю в кримінальному 
провадженні, розробка на цій основі реко-
мендацій з удосконалення кримінального 
процесуального законодавства України. У 
роботі сформульовано нові концептуальні 
у теоретичному розумінні та важливі для 
юридичної практики положення і висновки.

Отже, судовий контроль передбачає пе-
ревірку законності та обґрунтованості дій і 
рішень сторони обвинувачення, яка наді-
лена державно-владними повноваженнями 
(прокурора, органу досудового розсліду-
вання, керівника органу досудового розслі-
дування, оперативних підрозділів), а тому 
роль слідчого судді, здійснення ним судово-
го контролю у сфері захисту особи, суспіль-
ства, держави від кримінальних правопо-
рушень, охорони прав, свобод та законних 
інтересів учасників кримінального прова-
дження набуває особливого значення.

Судовий контроль у кримінальному про-
вадженні, маючи за мету захист прав особи 
від незаконного обмеження конституційних 
прав і вторгнення в приватне життя, може 
бути ініційований будь-якою стороною кри-
мінального провадження. Разом з тим відпо-
відно до ст. 206 КПК України слідчий суддя 
має право за власною ініціативою здійсню-
вати відповідний контроль щодо захисту 
прав людини. У цьому полягає особливість 
судового контролю, що здійснюється слід-
чим суддею.

Оцінка законності конкретних слідчих 
(розшукових), негласних слідчих (розшуко-
вих) дій, яку дає слідчий суддя в порядку 
судового контролю, не має преюдиційного 
значення для судів, які розглядають та ви-
рішують матеріали кримінального прова-
дження в першій інстанції.

Як слушно зазначили Л.Д. Удалова та 
В.Я. Корсун, термін «судовий контроль» 

виник і набув поширення в науковому обі-
гу після встановлення судової процедури 
обмеження конституційних прав і свобод 
людини в досудовому провадженні. Воче-
видь, слово «контроль» у цьому випадку 
було обрано на противагу усталеному тер-
міну «прокурорський нагляд». Дослідження 
цих термінів доводить, що поняття «контр-
оль» і «нагляд» не виключають, а доповню-
ють одне одного. Контроль – це перевір-
ка відповідності контрольованого об’єкта 
встановленим вимогам, а нагляд – означає 
пильнувати, слідкувати за ким-, чим-небудь 
для контролю, забезпечення порядку і т. ін. 
Таким чином, зважаючи на етимологічне 
трактування термінів, правильно було б ро-
зуміти прокурорський нагляд як безперерв-
не спостереження за дотриманням законів, 
а судовий контроль – як фундаментальну пе-
ревірку суперечливого питання, що має, як 
правило, дискретний характер [1, с. 65-66].

Запровадження судового контролю в 
більшості цивілізованих держав виклика-
не фактично історичною необхідністю та 
необхідністю корінних змін у кримінально-
му провадженні, оскільки прокурорський 
нагляд за діяльністю органів дізнання і до-
судового слідства, що існував під час досу-
дового розслідування до 20 листопада 2012 
року, в повній мірі себе не виправдав. Міцні 
функціональні зв’язки між органами розслі-
дування та прокуратурою значною мірою 
заважали працівникам прокуратури неупе-
реджено здійснювати свої повноваження, 
що позначалося на якості досудового розслі-
дування та призвело до низької довіри на-
селення до правоохоронних органів.

Порівняно з прокурорським наглядом і 
відомчим контролем судовий контроль має 
ряд переваг, що підвищують його проце-
суальну значущість, спрямовану на захист 
прав і свобод особистості в кримінально-
му провадженні. Ці переваги виявляються 
в тому, що процесуальний статус слідчого 
судді, його функції не пов’язані з якістю до-
судового розслідування, не передбачають 
відповідальності за розкриття криміналь-
них правопорушень. Судова процедура з 
елементами змагальності передбачає більш 
ефективний захист прав і свобод людини 
та громадянина. Крім того, у слідчих суддів 
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немає такої підпорядкованості й субордина-
ції, яка існує в прокурорів. Організаційна 
робота слідчих суддів дає можливість у по-
вному обсязі реалізовувати права й законні 
інтереси громадян, підсилить позиції судів 
загальної юрисдикції, зміцнить віру грома-
дян у правосуддя й забезпечить довіру до 
судової системи.

Як зазначає Ю. Деришев, послідов-
ний характер розвитку тенденції поступо-
вого витіснення прокурорського нагляду 
судовим контролем, принаймні при про-
вадженні досудового розслідування, не ви-
магає додаткових доводів. Феномен судо-
вого контролю в сучасному кримінальному 
процесі вже настільки зміцнив свої позиції, 
що цілком доречно ... говорити про нього як 
про самостійний напрям судової діяльності 
або, іншими словами, – про кримінально-
процесуальну функцію судового контролю. 
Очевидно й інше. Поява контролю суду за 
досудовим розслідуванням – очевидна озна-
ка і необхідна умова зародження змагаль-
ності досудового розслідування [2, с. 79].

Отже, судовий контроль за дотриманням 
прав, свобод та інтересів осіб у криміналь-
ному провадженні стає основою демокра-
тичних перетворень, гарантією захисту від 
незаконного і необґрунтованого обмеження 
прав і свобод людини.

У Новому тлумачному словнику української 
мови слово контроль визначено як перевірка, 
облік діяльності кого-, чого-небудь, нагляд за 
кимось, чимось [3, с. 318]. Є.В. Коврякова, 
М.О. Подольський зазначають, що слово 
«контроль» походить від однокорінного сло-
ва французького походження «contrerole» 
(фр.- проти свиток). У літературі зазнача-
лося, що раніше документи складалися на 
папірусних свитках, потім вони розрива-
лися навпіл, і кожна половина зберігалася 
в зацікавленої особи. Якщо було потрібно 
підтвердити дійсність документа, то одна 
половина свитка поєднувалася з іншою, що 
підтверджувало його дійсність. «Контроль» 
розумівся як встановлення правильності об-
ставин справи [4, с. 9]. 

Суперечки щодо необхідності судового 
контролю, на нашу думку, зійшли нанівець, 
оскільки він уже закріплений у КПК Укра-
їни, а тому вважаємо немає потреби при-

діляти цьому аспекту уваги в статті. Щодо 
розуміння поняття «судовий контроль», то 
серед науковців і практиків воно неодно-
значне. Так, Л.Д. Удалова та В.Я. Корсун 
визначають судовий контроль на досудо-
вих стадіях кримінального процесу як осо-
бливий, самостійний вид судової діяльності, 
спрямований на забезпечення прав, свобод 
і законних інтересів особи, а також їх захист 
і відновлення в разі порушення органом ді-
знання, слідчим, прокурором [1, с. 68]. На 
думку І.В. Глов’юк, судовий контроль у до-
судовому провадженні – це здійснювана в 
установленому кримінально-процесуальним 
законом порядку діяльність суду (судді) з 
розгляду та вирішення по суті скарг на дії, 
бездіяльність, рішення органу дізнання, ді-
знавача, слідчого, начальника слідчого від-
ділу, прокурора та інших владних суб’єктів 
кримінального процесу [5, с. 11]. 

Д.П. Кисленко визначає судовий конт-
роль під час розслідування злочинів як пе-
редбачену Конституцією України та КПК 
України діяльність суду в досудових стадіях 
кримінального судочинства, яка реалізуєть-
ся ним у встановленій процесуальній формі, 
спрямована на гарантування законності, об-
ґрунтованості процесуальних дій та рішень 
органу дізнання, слідчого і прокурора та 
має на меті захист і охорону прав та свобод 
особи [6, с. 5]. 

О.В. Войтов зазначає, що судовий конт-
роль за досудовим слідством у кримінально-
му процесі – це різновид діяльності суду, що 
діє на підставі міжнародних, конституцій-
них і кримінально-процесуальних правових 
норм, які мають запобіжний та правовіднов-
лювальний характер і є окремою функцією 
суду, основним завданням якої є захист кон-
ституційних прав громадян шляхом пере-
вірки судом законності й обґрунтованості 
дій і рішень посадових осіб та органів роз-
слідування, які обмежують ці права та сво-
боди в ході здійснення своєї діяльності -[7, 
с. 209-212].

Переважно зміст наукових дискусій з 
проблем судового контролю у сфері кримі-
нального провадження доводить, що одні 
автори вважають його особливою формою 
реалізації правосуддя на досудовому роз-
слідуванні, а прийняте за його результатами 
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судове рішення – актом правосуддя. Інші 
розуміють його як складову частину пра-
восуддя або один з його елементів. Треті 
– називають самостійною кримінально-про-
цесуальною функцією, що здійснюється за 
рамками кримінального правосуддя. 

Ми підтримуємо думку В.А. Азарова, 
Л.Д. Удалової та В.Я. Корсун про те, що су-
довий контроль на досудовому розслідуван-
ні представляє собою, з одного боку, само-
стійний напрям реалізації судової влади, а 
з іншого – самостійну кримінально-проце-
суальну функцію, що здійснюється під час 
досудового розслідування [8, с. 127-145; 1,        
с. 67 ].

Аналізуючи наявні визначення понят-
тя судового контролю, надані вченими, 
необхідно також наголосити, що всі ці ви-
значення сформульовано на підставі кри-
мінального процесуального законодавства, 
що втратило чинність, а тому пропонуємо 
своє визначення судового контролю, яке є 
актуальним на підставі чинного законодав-
ства. На нашу думку судовий контроль на 
досудовому розслідуванні є здійснюваною у 
встановленому законом порядку діяльністю 
слідчого судді, що ініціюється стороною об-
винувачення чи захисту або за власною іні-
ціативою слідчого судді з метою перевірки 
законності та обґрунтованості обмеження 
конституційних прав і свобод осіб у кримі-
нальному провадженні, а також недопущен-
ня їх порушень. 

Ми повністю погоджуємося з думкою 
С.Г. Герасименко, що підставами для судо-
вого контролю на стадії досудового розсліду-
вання мають бути: питання про обмеження 
конституційних прав громадян; застосуван-
ня незаконних методів проведення слід-
чих дій; розгляд скарг усіх зацікавлених 
учасників процесу за умов, коли органами 
досудового слідства, прокурором винесене 
рішення, яке перешкоджає руху справи; 
порушення чи умисне перешкоджання ре-
алізації прав учасниками процесу, які закрі-
плено в КПК України; відхилення клопо-
тань органами досудового слідства; відмова 
у прийнятті документів для приєднання до 
матеріалів кримінальної справи [9, с. 111].

Вважаємо, що судовий контроль детер-
міновано критеріями його правомірності, 

що визначають правову законність судово-
го контролю, яка закладена у низці норм 
КПК України. Загалом детермінація (лат. 
Determinatio – обмеження, визначення) у 
широкому значенні – визначення місця того 
або іншого явища, об’єкта за умовними па-
раметрами, його класифікуюча індивідуаль-
на характеристика у відповідній категорії 
(найчастіше з умовною відносною оцінкою 
й вказівкою первинного значення та місця в 
системі – через зіставлення з іншими її ана-
логічними одиницями). 

Отже, вважаємо, що необхідно визна-
чити єдність критеріїв судового контролю, 
що складаються з ознак, форм, видів та його 
меж на досудовому розслідуванні. 

Розглянемо позиції науковців щодо 
ознак судового контролю на досудовому 
розслідуванні. Так, на думку В.І. Чорнобук, 
Л.Д. Удалової, В.Я. Корсун ознаками інсти-
туту судового контролю є: регламентована 
Конституцією та КПК України криміналь-
но-процесуальна діяльність суду, сутність 
якої полягає в контролі за законністю та 
обґрунтованістю визначених у законі дій і 
рішень органів досудового розслідування; 
ця діяльність спрямована на врегулюван-
ня конфлікту між сторонами обвинувачен-
ня і захисту; предмет контролю і межі його 
розв’язання судом передбачені законом; іні-
ціатива розв’язання конфлікту виходить не 
від суду, а від зацікавлених осіб; результатом 
судового контролю є загальнообов’язкове, 
забезпечене примусовою силою держави су-
дове рішення у вигляді постанови судді [10, 
с. 29-30; 1, с. 70-71]. 

На думку Г.С. Русман, судовому контролю 
властиві характерні лише для нього ознаки. 
По-перше, це діяльність, здійснювана лише 
судом. По-друге, загальнобов’язковість рі-
шень, що виносяться судом у результаті 
здійснення судового контролю. По-третє, 
об’єктом судового контролю є конституцій-
ні й інші права й свободи громадян. По-
четверте, предметом судового контролю є 
дії або рішення осіб, які провадять досудо-
ве слідство, що обмежують або порушують 
конституційні права й свободи громадян 
[11, с. 34].

Вважаємо, що у зв’язку з суттєвими змі-
нами, що відбулися в кримінальному проце-
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суальному законодавстві України, визначені 
зазначеними вище науковцями ознаки судо-
вого контролю повністю не відповідають ви-
могам КПК України, оскільки законодавцем 
закріплено нових учасників кримінального 
провадження, які ініціюють судовий конт-
роль на досудовому розслідуванні, чітко 
визначено нового суб’єкта, який здійснює 
судовий контроль, процесуальні рішення, 
які приймаються сторонами кримінально-
го провадження при здійсненні контролю, 
тощо. На підставі цього, на нашу думку, 
ознаками судового контролю на досудовому 
розслідуванні є наступні:

1. Порядок здійснення судового конт-
ролю регламентовано кримінальним проце-
суальним законодавством України.

2. Судовий контроль здійснюється слід-
чим суддею.

3. Ініціатива щодо реалізації тієї чи ін-
шої форми судового контролю належить 
сторонам кримінального провадження, а 
також у визначених законом випадках слід-
чому судді.

4. Судовий контроль спрямований на 
врегулювання кримінального процесуаль-
ного конфлікту між сторонами криміналь-
ного провадження.

5. Результатом судового контролю є 
загальнообов’язкове, забезпечене примусо-
вою силою держави судове рішення у ви-
гляді ухвали слідчого судді.

Для кращого розуміння сутності право-
вого явища, що розглядається, необхідно 
дослідити існуючу в науці кримінального 
процесуального права класифікацію форм 
і видів судового контролю. Щодо цього пи-
тання серед учених не існує єдиної думки. 
Зокрема, І.В. Гловюк слушно зауважила, що 
в літературі немає єдності як у визначенні 
видів і форм судового контролю, так і у ви-
значенні того, що є видом судового конт-
ролю, а що формою [12, с. 48-49].

А.В. Смірнов та К.Б. Калиновський ви-
значали наступні форми судового контролю 
над органами досудового розслідування:

а) перспективний (попередній) судовий 
контроль, з допомогою якого  суд у ході до-
судового провадження приймає рішення: 
про обрання запобіжного заходу у вигляді 
тримання під вартою, домашнього арешту; 

про продовження строку утримання під 
вартою; про проведення огляду житла в 
разі відсутності згоди проживаючих у ньому 
осіб; про проведення обшуку, виїмки в жит-
лі, а також застосуванні ряду інших приму-
сових заходів і проведенні слідчих дій, що 
обмежують конституційні права громадян;

б) ретроспективний (наступний) судовий 
контроль, що на досудовому провадженні 
виявляється: у судовому порядку розгляду 
скарг учасників процесу, а також інших осіб 
на рішення й дії (бездіяльність) слідчого, 
прокурора, які здатні завдати шкоди кон-
ституційним правам і свободам учасників 
кримінального судочинства або ускладнити 
доступ громадян до правосуддя; у перевірці 
законності проведених невідкладних слід-
чих дій, а також вирішенні питань про не-
припустимість отриманих з процесуальни-
ми порушеннями доказів [13, с. 47].

Л.Д. Удалова, В.Я. Корсун судово-конт-
рольні дії на стадії досудового розслідування 
умовно поділяють на три види: 1) судовий 
контроль при наданні згоди на обмежен-
ня конституційних прав та свобод люди-
ни; 2) судовий контроль при розгляді су-
дом скарг на дії і рішення органів дізнання, 
слідчого, прокурора; 3) судовий контроль у 
зв’язку з оскарженням рішення про видачу 
особи (екстрадиція) [1, с. 72-73].

М.О. Колоколов вважає, що судовий 
контроль передбачає: 1) статутний конт-
роль, тобто розгляд матеріалів за умов, коли 
в установленому законом порядку уповно-
важеними на це суб’єктами кримінального 
процесу і оперативно-розшукової діяльності 
порушується питання про обмеження кон-
ституційних прав і свобод громадян, якщо 
таке обмеження допустиме не інакше, як на 
підставі судового рішення; 2) розгляд скарг 
усіх заінтересованих учасників кримінально-
го судочинства за умов, коли органами досу-
дового розслідування чи прокурором винесе-
но рішення, що перешкоджає руху справи до 
суду; 3) коли перелічені у кримінально-про-
цесуальному законі органи, що здійснюють 
відомчий і прокурорський нагляд, у встанов-
леному порядку не розглядають скарги на дії 
й рішення дізнавача, органу дізнання, слід-
чого чи нижчестоящого прокурора в окрес-
лені законом строки [14, с. 18-19]. 
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В.О. Лазарєва поділяє судовий контроль 
на попередній, який є засобом попереджен-
ня порушень і необґрунтованих обмежень 
конституційних прав і свобод особистості, 
що здійснюється лише за вмотивованим по-
данням органу кримінального пересліду-
вання про проведення деяких слідчих дій, 
і наступний – розгляд судом скарг учасни-
ків кримінального процесу на дії й рішення 
слідчого, органу дізнання чи прокурора, які 
порушують або в інший спосіб обмежують їх 
права і свободи під час досудового розсліду-
вання [15, с. 55]. 

Аналізуючи вищезазначені види чи фор-
ми судового контролю, на нашу думку, де-
які науковці точно не визначають різниці 
між формою та видом судового контролю. 
Крім того, вважаємо, що недостатньо є вда-
лими такі назви контролю, як статутний, 
попередній, наступний, перспективний, 
ретроспективний. Ці назви контролю не 
підкреслюють специфіки певного виду та 
не визначають часу, від якого починає іні-
ціюватися, здійснюватися та закінчуватися 
контроль.

Щоб розібратись, у чому відмінність фор-
ми від виду звернемось до Нового тлумач-
ного словника української мови. У ньому 
форма визначається як обриси, контури, 
зовнішні межі предмета [16, с. 693]. Вид – 
це окрема галузь роботи, заняття, різновид 
у ряді предметів, явищ і т. ін. [17, с. 279]. 
Тобто форма судового контролю має бути 
загальною, охоплювати початок і межі його 
здійснення, а вид має конкретизувати відпо-
відну форму.

Отже, на нашу думку, формами судового 
контролю є:

1. Судовий контроль, що здійснюється за 
клопотанням сторони обвинувачення. Ви-
дами цього контролю є:

- контроль при дачі дозволів на застосу-
вання заходів забезпечення кримінального 
провадження (напр., ч.ч. 1-2 ст. 132 КПК 
України);

- контроль при дачі дозволів на проведен-
ня слідчих (розшукових) дій, що пов’язані з 
суттєвим обмеженням конституційних прав і 
свобод особи (ч. 3 ст. 233, частини 2 і 3  ст. 234, 
ч. 2 ст. 237, ч. 5 ст. 240, ч. 1 ст. 244, ст. 245 
КПК України);

- контроль при дачі дозволів на прове-
дення негласних слідчих (розшукових) дій, 
що пов’язані з суттєвим обмеженням кон-
ституційних прав і свобод особи (ч. 2 ст. 246 
КПК України).

2. Судовий контроль, що здійснюється за 
клопотанням сторони захисту. Видами цьо-
го контролю є:

- контроль при дачі дозволів на прове-
дення слідчих (розшукових) дій (ч. 6 ст. 223, 
ч. 1 ст. 244 КПК України);

- контроль при розгляді скарг на рішен-
ня, дії чи бездіяльність органів досудового 
розслідування чи прокурора (§ 1 глава 26 
КПК України).

3. Судовий контроль, що здійснюється за 
власною ініціативою слідчого судді (ст. 206 
КПК України).

Кожна форма та види судового конт-
ролю, безумовно, мають свої процесуальні 
особливості.

Підводячи підсумок, зазначимо, що вве-
дення судового контролю на стадії досудово-
го розслідування робить кримінальне прова-
дження більш ефективним, забезпечує більш 
надійний захист конституційних прав його 
учасників, у тому числі права на недоторкан-
ність приватного життя. Разом з тим необ-
меженість судового втручання в діяльність 
органів досудового розслідування може як 
«паралізувати» їх діяльність, так і вплинути 
на об’єктивність судового провадження.
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АНОТАЦІЯ 
У статті узагальнено норми Криміналь-

ного процесуального кодексу України щодо сут-
ності судового контролю в кримінальному про-
вадженні, розкрито критерії судового конт-
ролю, що складаються з ознак, форм, видів та 
його меж на досудовому розслідуванні.

SUMMARY 
The paper summarizes the provisions of the 

Criminal Procedure Code of Ukraine regarding 
the nature of judicial review in criminal proceed-
ings, disclosed the criteria of judicial control, con-
sisting of signs, shapes, forms, and it borders on 
the pre-trial investigation.
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Актуальность статьи
С принятием нового уголовного про-

цессуального кодекса Украины каждый из 
участников процесса получил широкие пра-
ва и обязанности. Последние изменения в 
жизни нашей страны привлекают внимание 
к вопросу компенсации в уголовном процес-
се и обеспечения реализации прав и закон-
ных интересов граждан.

Возмещение в уголовно-процессуальном 
аспекте становится особенно актуальным, 
поскольку своевременность принятие реше-
ния является гарантией обеспечения прав 
участников уголовного производства.

На этапе современного развития госу-
дарства является необходимым изучения ос-
новных проблем реализации, защиты прав 
граждан и очертание путей их решения. 

Цель данной статьи лежит в разъяснении 
понятия права гражданина на судебную за-
щиту его прав и законных интересов в связи 
с причинением ему вреда противоправными 
действиями в уголовном производстве, ре-
шении основных проблем и перспектив раз-
вития этого института.

Вопрос компенсации исследовали ряд уче-
ных и практиков: Сироткина Н.В., Попов Г.В., 
Маляренко В.Т., Нежинская И.С., Протас И.Б. 
[3,7-10] и др.

Проблематика изучаемой темы есть недо-
статочно четким механизмом компенсации, что 
не содержит четкой процедуры и не способству-
ет защите прав и законны интересов сторон. 
Кроме того, предметом регулирования главы 
9 КПК Украины „Возмещения вреда в уголов-
ном производстве” являются разные по своей 
природе институты – возмещения вреда, при-
чиненного уголовным производством и причи-
ненного ограничением прав, свобод или инте-
ресов лиц во время уголовного производства.

Рассматривая вопрос возмещения, не-
обходимо определить место потерпевшего 

Определены основные понятия права 
гражданина на судебную защиту прав и за-
конных интересов граждан в связи с причине-
нием им ущерба вследствие противоправных 
действий в уголовном производстве. 

Приведены проблемы и перспективы раз-
вития этого института. 

Указаны категории случаев, в которых по-
является право на возмещение вреда, а также 
сформулирован ряд рекомендаций для устра-
нения недостатков.

Соблюдение права на полное и своевремен-
ное возмещение (компенсацию) причиненного 
общественно опасным деянием вреда являет-
ся важной составляющей защиты прав и ин-
тересов личности в уголовном производстве.

В статье указан механизм, который бу-
дет гарантировать соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина и, в свою очередь, бу-
дет способствовать восстановлению и защите 
в случае их нарушения.

Ключові слова: кримінальне правопорушення, за-
подіяна шкода, інститут, компенсація, процесуаль-
на форма відшкодування, основи відшкодування, ме-
ханізм, відповідальність, право громадянина.
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в рамках уголовного права и процесса, раз-
работать закон об обеспечении возмещения 
сторонам причиненного вреда, разработать 
механизм реализации прав на возмещения 
вреда, установить обьемы соответстующего 
бюджетного назначения в общем фонде го-
сударственного бюджета и т.д.

Конституцией Украины закреплено ряд 
положений, которые должны быть одни-
ми с приоритетных заданий нашей страны. 
Нормы ст.3 КУ указывают, что человек, его 
жизнь и здоровья, честь и достоинство, не-
прикосновенность и безопасность являются 
наивысшей социальной ценностью. Права и 
свободы человека и их гарантии определяют 
содержание и направленность деятельности 
государства. Государство отвечает перед че-
ловеком за свою деятельность. Утверждение, 
обеспечения прав и свобод человека являет-
ся главной обязанностью государства. Статья 
55 КУ гарантирует каждому право на обжа-
лование в суде решений, действий или без-
действий органов государственной власти, 
должностных и служебных лиц [14]. 

Для реализации вышеуказанных норм 
необходим механизм, который будет гаран-
тировать соблюдения прав и свобод чело-
века и гражданина и, в свою очередь, будет 
способствовать восстановлению и защите в 
случае их нарушения.

Соблюдение права на полное и своев-
ременное возмещение (компенсацию) при-
чиненного общественно опасным деянием 
вреда является важной составляющей защи-
ты прав и интересов личности в уголовном 
производстве.

Право на возмещение нарушенного пра-
ва отражается в ряде международных до-
кументов, среди которых можно выделить 
„Европейскую конвенцию по возмещению 
ущерба жертвам насильственных престу-
плений” от 24.11.1983 г., „Декларацию ос-
новных принципов правосудия для жертв 
преступлений и злоупотребления властью” 
от 29.11.1985, Рекомендацию R (85) 11 Коми-
тета министров государствам-членам относи-
тельно положения потерпевшего в рамках 
уголовного права и уголовного процесса от 
28.06.1985, которые способствуют реформи-
рованию национального законодательства в 
соответствии с международными стандарта-

ми в области защиты прав человека и граж-
данина.

Однако, следует отметить, что на прак-
тике наказания виновных в совершении 
общественно опасного деяния в уголовном 
судопроизводстве осуществляется, но редко 
восстанавливаются нарушенные права. 

Возмещение – один из главных институ-
тов современного уголовного процессуаль-
ного законодательства. Так, в ст. 9 Уголов-
но-процессуального кодекса Украины (далее 
– УПК) указаны основные формы возмеще-
ния (компенсации) ущерба. Согласно ч. 1 
ст. 127 УПК подозреваемый, обвиняемый, а 
также с его согласия любое другое физиче-
ское или юридическое лицо имеет право воз-
местить ущерб на любой стадии уголовного 
производства (добровольное возмещение) 
[5].

Но несмотря на то, что такое возмеще-
ние может осуществлять любое другое лицо 
(кроме юридических лиц, являющихся ли-
цами государственной или коммунальной 
собственности, финансирование из мест-
ного, государственного бюджета Украины, 
Автономной Республики Крым, относятся 
субьекты, находящееся в государственной 
или коммунальной собственности) инициа-
тива возмещения должна исходить от лица, 
совершившего уголовное преступление и ко-
торая по объективным причинам не смогла 
сделать это лично.

Так, потерпевший, которому в результате 
совершения преступления причинен имуще-
ственный, моральный или физический вред, 
имеет право на его возмещение путем предъ-
явления гражданского иска в уголовном про-
изводстве.

 На первый взгляд, все указанные дефи-
ниции в полном объеме восстанавливают 
право на возмещение (компенсацию) ущер-
ба, причиненного противоправными дей-
ствиями в уголовном производстве. И это 
так, если ущерб возмещает виновный. Одна-
ко, важна ситуация (о ней неоднократно упо-
минал Плачков), когда, например, личность 
преступника неизвестна, т.е. не установле-
на [1]. В таком случае следует обратиться к 
ст. 2 Европейской конвенции по возмеще-
нию ущерба жертвам насильственных пре-
ступлений 24.11.1983 г., в которой указано, 
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если возмещение убытков не может быть 
обеспечено из других источников, государ-
ство должно взять это обязательство на себя. 
Кроме того, в соответствии с Рекомендацией 
R (85) 11 Комитета министров государствам-
членам относительно положения потерпев-
шего в рамках уголовного права и уголовно-
го процесса от 28.06.1985 г., компетентные 
органы и должностные лица должны проин-
формировать потерпевшего о возможности 
компенсации со стороны государства. Право 
потерпевшего на компенсацию за ущерб, 
причиненный в результате совершения уго-
ловного преступления, закрепляет и Дирек-
тива Совета Европейского Союза 2004/80/
ЕС «О компенсации жертвам преступлений», 
принятая 29.04.2004 г. Возможность предо-
ставления пострадавшим лицам в исключи-
тельных и неотложных случаях временных 
выплат в порядке государственной компе-
тенции устанавливает и Резолюция N ( 77 ) 
27 Комитета министров Совета Европы « О 
компенсации потерпевшим от преступлений 
« от 28.09.1977 г. [2].

На сегодняшний день в Украине дей-
ствует Закон «О порядке возмещения ущер-
ба, причиненного гражданину незаконными 
действиями органов, осуществляющих опе-
ративно-розыскную деятельность, органов 
досудебного расследования, прокуратуры 
и суда», который направлен на соблюдение 
прав человека по возмещению вреда, при-
чиненного преступлением в соответствии с 
международными стандартами.

Возмещение государством потерпевшему 
вреда, причиненного преступлением, про-
водится лишь при наличии предусмотрен-
ных законом оснований, в частности: 1) по-
становления оправдательного приговора 
суда; 2) установление в обвинительном при-
говоре суда или ином решении суда (кроме 
определения суда о назначении нового рас-
смотрения) факта незаконного сообщение о 
подозрении в совершении уголовного пре-
ступления, незаконного взятия и содержа-
ния под стражей, незаконного проведения 
в ходе уголовного производства обыска, вы-
емки, незаконного наложения ареста на иму-
щество, незаконного отстранения от работы 
(должности) и других процессуальных дей-
ствий, ограничивающих или нарушающих 

права и свободы граждан, незаконного про-
ведения оперативно – розыскных меропри-
ятий; 3) закрытие уголовного производства 
при отсутствии события уголовного престу-
пления, отсутствия в деянии состава уголов-
ного преступления или неустановление до-
статочных доказательств для доказательства 
виновности лица в суде и исчерпанием воз-
можностей их получить; 4) закрытия дела об 
административном правонарушении. Следу-
ет отметить, что право на возмещение вреда, 
причиненного оперативно – розыскными 
мероприятиями, возникает при условии, что 
в течение шести месяцев после проведения 
таких мероприятий не было начато уголов-
ное производство по результатам этих меро-
приятий.

Поскольку в соответствии с международ-
ными стандартами государство несет ответ-
ственность за допущенное нарушение прав 
гражданина представителями власти, то в 
ст.4 этого закона указано, что возмещение 
вреда в случаях, предусмотренных пункта-
ми 1,3,4 и 5 ст. 3 этого Закона, проводится за 
счет средств государственного бюджета . 

 
Вывод 

Подытоживая, можно сделать вывод, что 
гражданин, жизнь и здоровье которого при-
знаются наивысшей социальной ценностью, 
потерпевший от преступления, безусловно, 
нуждается в реальной помощи, действенном 
содействии в защите его прав, в том числе и 
применении государственного воздействия. 

 Взятые государством обязанности воз-
местить ущерб, причиненный в результате 
совершения уголовного преступления, суще-
ственно повышает эффективность институ-
та возмещения вреда, кроме того, по моему 
мнению, будет способствовать восстановле-
нию веры в справедливость правосудия со 
стороны не только общества, а и отдельного 
индивида.
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АНОТАЦІЯ 
Визначено основні поняття права гро-

мадянина на судовий захист прав і законних 
інтересів громадян у зв’язку із заподіянням 
їм шкоди внаслідок протиправних дій у кримі-
нальному провадженні. 

Наведено проблеми та перспективи розви-
тку цього інституту. 

Зазначено категорії випадків, у яких 
з’являється право на відшкодування шкоди, а 
також сформульовано низку рекомендацій для 
усунення недоліків.

Дотримання права на повне і своєчасне 
відшкодування (компенсацію) заподіяного сус-
пільно небезпечним діянням шкоди є важли-
вою складовою захисту прав і інтересів особи в 
кримінальному виробництві.

У статті вказаний механізм, який гаран-
туватиме дотримання прав і свобод людини 
і громадянина і, у свою чергу, сприятиме від-
новленню і захисту у разі їх порушення.

SUMMARY 
The main terms of the defi nition of the right 

of the citizens for the court protection of the le-
gal rights and interests in the connection with the 
harm, which was caused them in accordance to 
the illegal actions in criminal procedure were de-
termined. 

The problems and the perspectives of the de-
velopment of this institution were eludicated. 

The categories of the cases, those which pro-
vide the right of compensation of the damage were 
admitted. Moreover, lots of recommendations for 
the vanishing of the disadvantages were proposed. 

Observance of right on a complete and timely 
compensation (indemnifi cation) caused publicly 
by the dangerous act of harm is important compo-
nent protection of rights and interests of person in 
a criminal production.

In the article the indicated mechanism, that 
will guarantee the observance of rights and free-
doms of man and citizen and, in turn, assist re-
newal and defence in case of their violation.
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Генеральний прокурор України Віталій 
Ярема 18.09.2014, виступаючи з вітальним 
словом на міжнародній конференції «Ефек-
тивне розслідування через співпрацю», ор-
ганізованій Генеральною прокуратурою 
України спільно з проектом Ради Європи 
«Пакет невідкладних заходів для України», 
зробив заяву, що Україна нарешті юридич-
но закріпила свій вибір бути частиною Єв-
ропи.

Також Генеральний прокурор України 
висловив вдячність представникам Ради 
Європи за допомогу у наближенні право-
охоронної системи України до міжнародних 
стандартів. Він наголосив, що співпраця з 
такою поважною інституцією має довготри-
валий характер та відзначається високою 
результативністю.

Віталій Ярема підкреслив, що “Шлях до 
євроінтеграції був для України тернистим. 

У боротьбі за європейські цінності та неза-
лежність загинуло багато патріотів. Вони 
стали жертвами тяжких злочинів проти лю-
дяності. Тому швидке та ефективне розслі-
дування цих злочинів – головне завдання 
правоохоронних органів”.

Події, які відбувались в Україні упро-
довж останніх років, особливо наприкінці 
2013 і упродовж цього року сколихнули світ. 
Світова громадськість стурбована силовим 
захопленням Автономної Республіки Крим, 
стимулюванням Російською Федерацією те-
рористів на сході України та веденням гі-
бридної війни проти України, а також масш-
табами корупції та викраденням державних 
коштів попередньою владою України.

За міжнародними оцінками рівня коруп-
ції в Україні згідно з рейтингом Transparency 
International, проведеним у 2012, Україна 
посідає за Індексом сприйняття корупції 
144 місце разом з Бангладешом, Камеруном, 
ЦАР, Республікою Конго та Сирією [1]. Для 
порівняння, Росія посіла 133 місце, Білорусь 
– 123, Габон – 102, Кабо-Верде – 39, США – 
17, Австралія та Норвегія – 7, а перше місце 
поділили Данія, Фінляндія та Нова Зелан-
дія. У 2006 Україна за цим рейтингом займа-
ла 99 місце [2].

Основними причинами виникнення ко-
рупції в Україні вважається:[3].

відсутність політичної волі на придушен-
ня корупції; відсутність моральних орієнти-
рів у населення (і, як наслідок, чиновників), 
байдужість; недосконалість системи судо-
устрою; непрозорість діяльності та неналеж-

В статье осуществлен анализ норм Уго-
ловно-процессуального кодекса Украины, 
которыми предусмотрено предоставление 
международной правовой помощи при проведе-
нии процессуальных действий и применении 
меры обеспечения уголовного производства в 
виде меры пресечения - содержание под аре-
стом при выдаче лиц, совершивших уголовное 
преступление (экстрадиции) на территории 
Украины.

Ключові слова: процесуальні дії, правова допо-
мога, видача осіб, екстрадиція, заходи, забезпечення, 
кримінальне провадження, запобіжний захід, три-
мання під вартою.
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ний рівень підзвітності державних органів; 
відсутність ефективної системи покарання 
хабарників; зручність для багатьох підпри-
ємців та простих громадян вирішувати свої 
проблеми з чиновниками за допомогою ха-
баря.

Антикорупційна політика в державі була 
такою, що ніби вживаються заходи для змен-
шення цього ганебного явища. Щорічно Мі-
ністерство юстиції України, спеціально упо-
вноважений орган з питань антикорупційної 
політики [4] , оприлюднює звіт про резуль-
тати проведення заходів щодо запобігання і 
протидії корупції (антикорупційний звіт) [5]. 
Верховна Рада України 14 травня 2013 року 
373 голосами прийняла в цілому закон про 
реалізацію державної антикорупційної полі-
тики [6]. З 1 липня 2011 року набрали чин-
ності нові антикорупційні Закони України 
«Про засади запобігання та протидії коруп-
ції» та «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо відповідальності 
за корупційні правопорушення», схвалені 
Верховною Радою України 7 квітня 2011 р. 
Зазначеними законами забезпечено приве-
дення законодавства про кримінальну та ад-
міністративну відповідальність за корупційні 
правопорушення у відповідність з міжнарод-
но-правовими актами.

Однак резонансні антикорупційні спра-
ви і їх розслідування, корупція в органах 
президентської влади є яскравими прикла-
дами сьогодення про корупцію у вищому 
керівництві держави. Зокрема, 11 розкіш-
них резиденцій Президента України Вікто-
ра Януковича, включаючи Межигір’я, які 
офіційно або корупційним шляхом фінансу-
валися з державного бюджету України [7] ; 
Побудова на київських пагорбах триповер-
хового гвинтокрильного майданчика для 
Віктора Януковича [8, 9]. Побудова у Каневі 
гвинтокрильного майданчика на 11 місць за 
87 млн грн. за державний бюджет [10] . На 
думку опизиційних депутатів, вона побудо-
вана не для Євро-2012, а для чиновників і 
наближених до них людей, які полюють у 
лісничих угіддях недалеко від цього май-
данчика [11].

Не менш поширеною була корупція в 
уряді. Наприклад, Павло Іванович Лаза-
ренко був засуджений за вироком у справі 

“Сполучені Штати Америки проти Павла 
Івановича Лазаренка” за відмивання гро-
шей на території США. У суді Лазаренко ви-
знав, що він вимагав 50% прибутку у формі 
відкату від будь-якого позитивного рішення 
для бізнесменів [12].

Купівля Міністром енергетики та вугіль-
ної промисловості України Юрієм Бойко бу-
рової платформи з переплатою у $150 млн, 
яка у народі отримала назву «Вишка Бойка» 
[13]. На думку українських журналістів, ці 
гроші були вкрадені з державного бюджету 
корупційним шляхом [14].

Як прикладом корупції в парламенті 
можна назвати таке явище, як «Тушки».

Як уже зазначалось, важливу роль у 
корупційних схемах відігравали так зва-
ні члени «Сім’ї Януковича» Олександр 
Янукович[15] – син екс-президента Украї-
ни; Віктор Янукович – молодший син екс-
президента України; Сергій Арбузов [16], 
[15] – екс-виконуючий обов’язки Прем’єр-
міністра України; Віталій Захарченко [15] 
– екс-Міністр внутрішніх справ України; 
Олександр Клименко [15] – екс-Міністр до-
ходів і зборів України; Сергій Тимченко – 
голова Державного агентства земельних 
ресурсів; Едуард Ставицький [17] – екс-
Міністр енергетики та вугільної промисло-
вості України; Курченко Сергій Віталійович 
– журналісти та деякі експерти називають 
його «п’ятим елементом Сім’ї» [18, 19, 20].

Політичний вплив на бізнес був очевид-
ним. За повідомленнями ЗМІ, бізнесмени 
з оточення Олександра Януковича масово 
скуповували підприємства одне за одним. 
Ці продажі описували як не зовсім добро-
вільні, враховуючи, що «сім’я» контролює 
правоохоронні органи, суди і податкову [21, 
22].

У сфері державних закупівель за дани-
ми Форбс на кінець 2012 року, безперечним 
тендерним чемпіоном у державних закупів-
лях був президент корпорації «Менеджмент 
ассетс компані» Олександр Янукович [23].  У 
2013 році в лідери вийшов Ринат Ахметов, 
на другому місці з незначним відставанням 
– Олександр Янукович, відрив від інших 
учасників в кілька разів (між 2 і 3 місцем – 
майже в 6 разів) [24].

У Банківській сфері сім’я також мала свої 
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інтереси. Зокрема, засновниками Всеукра-
їнського банку розвитку були Олександр 
Янукович і Валентина Арбузова (мати голо-
ви Нацбанку Сергія Арбузова), нині єдиним 
власником банку є Олександр Янукович. 
За два з половиною роки активи банку ви-
росли на 1240% і склали на 01.07.2012 – 2,5 
млрд грн. [25] . За оцінками спеціалістів, 
після приходу Януковича до влади ВБР 
отримав можливість фінансувати залізницю 
і видавав їй кредити під вигідні проценти 
[26]. Станом на 1 листопада 2013 року «ВБР» 
надав кредити регіональним залізницям та 
іншим держпідприємствам на суму близько 
866 млн грн [27].

За даними Форбс [28], банк «Юнісон» 
входить у групу Антона Клименка, брата ко-
лишнього міністра доходів і зборів Олексан-
дра Клименка. Антон Клименко заявив, що 
не має стосунку до цього банку. Разом з тим 
раніше Антон Клименко очолював компа-
нію «Юнісон Груп», яка володіла страховою 
компанією «Юнісон-гарант». Видавав кре-
дити під високі проценти ДТГО «Львівська 
залізниця» [27].

У власності сім’ї були наступні підпри-
ємства: ТОВ «Аквалайн Плюс» [29]; ТОВ 
«Будинок лісника» [30]; ПАТ «ВнєшБізнес-
Банк»[29]; ПАТ «Всеукраїнський банк розви-
тку», створений ТОВ «Донснабтара» [31, 32]; 
ТОВ «Донснабтара» (94% належить Олек-
сандру, ще 1,5% – матері Сергія Арбузова 
Валентині); ПрАТ «Марінсервіс», що володіє 
туристичним комплексом в Балаклаві [30]; 
МАКО – Менеджмент Ассетс Компані, влас-
ність Олександра, зареєстрована в червні 
2006 [33]; Єдине в Україні золоторудне родо-
вище – Мужіївське – належить «правій руці 
родини Захарченків у бізнесі», бізнесмену на 
прізвище Бредихін [34]; ТОВ «Український 
інвестиційний центр»; Банк «Юнісон» [28]; 
ТОВ «Фаворит Систем»; ТОВ «Кувейт Енер-
джі Юкрейн»; ТОВ «Голден Деррік».

Також у сім’ї були підконтрольні підпри-
ємства: Нафтогаз України [17] та за даними 
автобіографії Віктора Федоровича, у 2007 
році Олександр Янукович був заступником 
глави ВАТ «Донбаснафтопродукт» (15% 
українського бензинового ринку).

Крім того, сім’я мала засоби масової 
інформації. З ім’ям Віталія Захарченка 

пов’язують телевізійний канал «112 Укра-
їна», [35] а з липня 2011 року Янукович 
Олександр є власником пакету акцій теле-
каналу «Тоніс» [36].

Через австрійського адвоката Рейнхард-
та Прокша бізнес «Сім’ї» пов’язаний з бізне-
сом братів Клюєвих [37].

Рейнхардт Прокш деякий час був влас-
ником «Межигір’я» (через Blythe (Europe) 
Ltd), і фірми, яка забезпечувала авіаперельо-
ти президента Януковича (ТОВ «Центра-
віа») [38], а через Astute Partners Ltd і ТОВ 
«Будинок лісника» володів мисливськими 
угіддями Януковича в Сухолуччі (30 тисяч 
гектарів).

З братами Клюєвими Рейнхард Прокш 
має зв’язок через через Blythe (Europe) Ltd 
і через P&A Corporate Services Trust, філіал 
COMPASERVICE SE, який в 2009 році ку-
пив Activ Solar GmbH (Activ Solar вважають 
бізнесом братів Андрія та Сергія Клюєвих 
[39, 40, 41, 42]). Сергій Клюєв купив у ве-
ресні 2013 року ТОВ «Танталіт» (власник 
«Межигір’я») за 146,6 млн грн. (вартість ста-
тутного фонду) [37], за словами журналістів, 
Янукович фактично контролює всю терито-
рію «Межигір’я» [43] .

Опублікована інформація про ці зв’язки 
стала причиною звинувачень у відмиванні 
грошей [37] .

Колишні високопосадовці держави та-
кож призначались на посади за принципом 
кумівства. 

Після звернення Верховної Ради і уряду 
України, прокуратури Швейцарії, Ліхтенш-
тейну та Австрії почали кримінальну справу 
проти Віктора Януковича, його сина Олек-
сандра та їхнього оточення (Сергія Арбузо-
ва, Миколи Азарова та інших). Вони звину-
вачуються в корупції, «масовому відмиванні 
грошей» та підозрюються у злочинах проти 
людяності.

Їхні банківські рахунки в цих країнах 
заморожені, в офісах належним їм фірм, по-
чинаючи з 27 лютого цього року, пройшли 
обшуки з конфіскацією документів. Всього у 
списку прокуратур Швейцарії і Ліхтенштей-
ну фігурує 20 осіб, в австрійської прокурату-
ри 18 громадян України, проти яких розпо-
чаті кримінальні справи. Імена та прізвища 
інших фігурантів списку не розголошуються 
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у зв’язку з таємницею слідства [44, 45, 46].
За попередніми оцінками нового керів-

ництва України, Янукович зі своїм оточення 
вивів у офшорні рахунки близько $70 млрд., 
залишивши державну казну порожньою і 
пограбованою [47].

Для України, її суспільства і світового 
товариства важливим є встановити істину, 
розкрити зазначені вище масштабні коруп-
ційні злочини, виявити украдені активи, 
вилучити і повернути їх жертвам корупції, 
а також встановити місцеперебування зло-
чинців та вжити всіх необхідних заходів для 
їх видачі (екстрадиції) в Україну. Ці задачі 
можливо виконати за умови якісного міжна-
родного співробітництва.

Зараз, як ніколи, більшість держав сві-
ту заявила про свою готовність допомагати 
Україні в цьому. Про це чітко зазначили 
представники Посольства США в Україні, 
Департаменту юстиції США та Посольства 
Великобританії в Україні на практичному 
семінарі в квітні цього року з проблемних 
питань надання міжнародної допомоги в 
кримінальних провадженнях. У вказаному 
семінарі брали участь представники Мініс-
терства доходів та зборів, Державної служ-
би фінансового моніторингу України, Ге-
неральна прокуратура України, Робочий 
апарат Укрбюро Інтерполу, вищі навчальні 
заклади та Національна академія прокура-
тури України.

Сполучені Штати Америки взяли на себе 
зобов’язання вести глобальну боротьбу з 
корупцією і добиватися того, щоб корум-
повані чиновники не могли переховувати в 
США привласнені ними багатства, а украде-
ні активи вилучались і повертались жертвам 
корупції. У 2010 році Міністерство юстиції 
США розвернуло ініціативу по поверненню 
активів викрадених клептократами. Зага-
лом, починаючи з 2004 року, США у тісній 
співпраці з правоохоронними і судовими 
органами різних країн світу, конфіскували і 
повернули жертвам корупції за межами сво-
єї держави активи на суму понад 168 млн. 
доларів США. Багато справ перебуває на 
стадії розслідування або судового розгляду.

Для належного міжнародного співро-
бітництва Міністерством юстиції і Держде-
партаментом США розроблено практичне 

керівництво для міжнародного співробітни-
цтва „Механізми і процедури повернення 
активів в США” та пам’ятку щодо підготов-
ки запитів про надання взаємної правової 
допомоги. 

Міжнародне співробітництво між держа-
вами, на думку фахівців із США і Великобри-
танії, як спілкування між людьми повинно 
в документах бути простим, коротким, але 
достатнім з юридичної точки зору для отри-
мання допомоги. Необхідно уникати тех-
нічних термінів або пояснювати їх, а також 
використання додатків, якщо це можливо. 
Фахівці наполягають на тому, що запитуюча 
сторона повинна бути  більш конкретною.

Сферу запиту необхідно обмежити тим, 
що насправді потрібно, оскільки дуже часто 
запит щодо багатьох речей призводить до 
того, що у відповідь не отримується нічого.

Також необхідно чітко описувати ті кро-
ки, вжиття яких очікується від іноземних 
органів для виконання запиту та отримання 
відповідних доказів.

Важливе значення має отримання по-
чаткової інформації, яку можна отримати 
шляхом неофіційного спілкування з тією 
особою, яка буде виконувати запит. У цієї 
особи можна з’ясувати, що і в який спосіб 
вона може зробити і що для цього необхідно 
зробити запитуючій стороні.

Зазвичай, частіше необхідно застосову-
вати багатостороннє міжнародне законодав-
ство, а не двохсторонні угоди.

Якщо немає угоди про екстрадицію кра-
їна може не видавати особу але є хороша 
можливість розшукати особу, та за необхід-
ності звернутися із запитом про надання 
міжнародної правової допомоги при прове-
денні процесуальних дій, а відтак для пере-
йняття кримінального провадження.

Важливим у міжнародному співробітни-
цтві є правильний і точний переклад. Його 
повинні здійснювати фахівці, які розуміють 
„поліцейську роботу”.

Отже, повинен бути дієвий контроль 
якості запиту і фахового перекладу. Сам за-
пит необхідно розмістити на 3-4 сторінках, 
не більше.

Обов’язково необхідно показати зв’язок, 
чому докази, які просять здобути, важливі 
для розкриття злочинної діяльності особи.
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Крім іншого, запит необхідно написати, 
наче розповідати історію. За принципом 
хтось зробив те і те, а тому потрібно зробити 
наступне. Іноземні фахівці стверджують, що 
запит не повинен бути наче поліцейський 
протокол. Докази необхідно приводити 
тільки ті, які необхідні для виконання запи-
ту. Як уже відмічалось, непотрібно додатків, 
краще з’ясувати у тій країні, що запитується, 
що необхідно зробити для того, щоб запит 
виконали швидко і ефективно. Слід акцен-
тувати увагу на тому, що чим більше про-
сять, тим менше роблять. Тому необхідно 
у запиті просити тільки те, що насправді є 
важливим і необхідним. Також якщо немає 
в цьому потреби, то не потрібно просити но-
таріального засвідчення процесуальних дій, 
оскільки це сильно ускладнює виконання 
запиту.

Обов’язково у запиті необхідно вказува-
ти контактну інформацію, щоб можна було 
мати зворотній зв’язок.

На думку іноземних фахівців, необхідно 
телефонувати і цікавитись проходженням і 
виконанням запиту, в іншому разі такий за-
пит може тривалий час перебувати без ви-
конання.

На цей час для України є важливим не 
зволікати з розслідуванням злочинів та сво-
єчасно запитувати злочинців і звертатись із 
запитом про міжнародну правову допомогу 
при проведенні процесуальних дій з метою 
повернення коштів, викрадених з України. 
Адже затягування у часі може призвести 
до розблокування рахунків корупціонерів, 
втрати державою значних коштів, про що 
неодноразово повідомлялось у європей-
ських засобах масової інформації.
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АНОТАЦІЯ 
Здійснено аналіз норм Кримінального про-

цесуального кодексу України, якими передбаче-
но надання міжнародної правової допомоги 
при проведенні процесуальних дій та застосу-
ванні заходу забезпечення кримінального про-
вадження у виді запобіжного заходу – триман-
ня під вартою при видачі осіб, які вчинили 
кримінальне правопорушення (екстрадиції) на 
території України.

SUMMARY 
In the article the analysis norms of the Crimi-

nal Procedural Code of Ukraine, which provides 
for international legal assistance during the pro-
ceedings and of ensuring the application of the 
criminal proceedings in the form of a preventive 
measure - detention during the extradition of per-
sons who have committed a criminal offense (ex-
tradition) on territory of Ukraine.



107

Ô³ëîíåíêî Ã.Ì. - Âïëèâ ñ³ì’¿ òà íàéáëèæ÷îãî îòî÷åííÿ íà æ³íîê...

ÂÏËÈÂ Ñ²Ì’¯ ÒÀ ÍÀÉÁËÈÆ×ÎÃÎ ÎÒÎ×ÅÍÍß ÍÀ 
Æ²ÍÎÊ, ßÊ² Â×ÈÍßÞÒÜ ÇËÎ×ÈÍÈ Ó Ñ²ÌÅÉÍÎ-

ÏÎÁÓÒÎÂ²É ÑÔÅÐ²

 Ô²ËÎÍÅÍÊÎ Ãàííà Ìèõàéë³âíà - çäîáóâà÷ ÕÍÓÂÑ 
ÓÄÊ 343.914

Вивчення детермінації злочинності – це 
центральна проблема всієї кримінології, 
адже визначення причин злочинності до-
зволяє зрозуміти, що таке злочинність, чому 
вона зростає і як ефективно їй запобігати. 
Цілком очевидно, що чоловіча та жіноча 
злочинність породжується загальними для 
них причинами та умовами,  їх вивчення є 
глобальною проблемою. Особливо гостро 
останнім часом постає проблема зростання 
жіночої злочинності, значну кількість якої 
складають злочини, що вчиняються жінка-
ми у сімейно-побутовій сфері. Розглянути 
увесь комплекс детермінант жіночої злочин-
ності у сімейно-побутовій сфері в рамках од-
нієї статті вкрай важко через існуючі обме-
ження до об’єму статті, тому у нашій статті 
ми хотіли детально розглянути лише одну 
детермінанту – це вплив сімейного та най-
ближчого оточення жінки на кримінальну 

поведінку жінок у сімейно-побутовій сфері. 
Проблеми жіночої злочинності та її детермінант 
розглядалися багатьма вченими, серед яких 
Ю.М. Антонян, Д.А. Шестаков, В.О. Глушков, 
Г.А. Панфілов, А.І. Долгова, Ф.А. Лопушан-
ський,-  О.В. Старков, А.Б. Блага, Л.О. Шев-
ченко, М.В. Стрюк та інші. Однак окремі 
аспекти детермінації жіночої злочинності 
залишаються недостатньо опрацьованими 
і потребують поглибленого вивчення, до 
таких аспектів, на нашу думку, відносить-
ся криміногенний вплив сім’ї на поведінку 
жінки.

Загальновідомо, що первинна соціалі-
зація людини відбувається у сім’ї, де вона 
зростає і виховується. Сім’я традиційно роз-
глядається як первинний та основний осе-
редком суспільства, її складають особи, які 
спільно проживають, пов’язані спільним 
побутом, мають взаємні права та обов’язки. 
У соціології сім’я – це соціальний інститут 
(з точки зору суспільного санкціонуван-
ня шлюбно-сімейних відносин) і разом з 
тим мала соціальна група, що володіє істо-
рично означеною організацією, члени якої 
пов’язані шлюбними або родинними від-
носинами, спільністю побуту та взаємною 
моральною відповідальністю, соціальна 
необхідність у якій обумовлена потребою 
суспільства у фізичному та духовному від-
творенні населення [1, с. 131]. Особливістю 
сімейних відносин є не тільки те, що вони 
засновані на родинних зв’язках. У сім’ї фор-
муються і підтримуються матеріальні і ду-
ховні потреби людини, певні традиції, від-

В статье рассматривается влияние се-
мьи и ближайшего окружения на женщин, со-
вершающих преступления в семейно-бытовой 
сфере. Особое внимание уделяется влиянию 
родительской семьи женщины. Рассмотрены 
типичные негативные факторы формирова-
ния личности в семье. К тому же исследова-
но влияние ближайшего окружения, которое 
протекает в рамках неформального межлич-
ностного общения между родственниками, 
друзьями, знакомыми, соседями.

Ключові слова: сім’я, жінка, жіноча злочинність, 
вплив, найближче оточення.
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бувається становлення особистості[2, с. 8]. 
Однак при цьому нерідко виникають і різні 
протиріччя, найбільш гострі з яких при пев-
ному збігу обставин переходять у конфлік-
ти, а останні іноді переростають у злочинні 
посягання. 

Тобто, якщо сім’я виявляється небла-
гополучною, то у дитини набагато більша 
ймовірність отримання негативних якостей 
особистості. По-перше, через спостереження 
за поведінкою вихователів і копіюванням її, 
по-друге, через досвід дізнавання насильства 
з боку вихователів і отримання відповідного 
відбитку на свідомості/підсвідомості у вигляді 
психологічних проблем. Кримінологами на-
віть запропонований спеціальний термін, що 
описує дане явище – «сімейна десоціалізація», 
який означає певний криміногенний процес, 
котрий відбувається в сім’ї й обумовлений, 
зрештою, зовнішніми соціальними явищами, 
у тому числі різними недосконалостями со-
ціального середовища, має своїм наслідком 
формування члена сім’ї антисоціальних якос-
тей, що в певній ситуації можуть зумовити 
вчинення ним злочину[3, с.194-195]. 

Але не слід всю вину перекладати на 
сім’ю, недарма А.П. Закалюк застерігає 
від поспішної і помилкової спроби зводи-
ти пояснення обумовленості ворожо-сило-
вої мотивації в особи лише до порушень 
структурних функцій та взаємовідносин у 
батьківській сім’ї[4, с.45]. Адже насправді 
між часом виховання у батьківської сім’ї і 
часом вчинення злочину протікає певний 
більш-менш тривалий період, протягом 
якого особистість формується і набуває сво-
їх індивідуальних якостей. Тим не менше 
вплив сім’ї на формування особистості та її 
основних життєвих установок величезний і 
применшувати її (сім’ї) роль – означає недо-
оцінювати її.

Вплив батьківської сім’ї найбільш зна-
чущий саме у дитинстві і в юнацькі роки. 
Зв’язок недоліків сімейного виховання і 
протиправної поведінки осіб простежується 
як у теоретичних дослідженнях, так і у пра-
воохоронній практиці. Формування особис-
тості залежать не тільки від батьківського 
виховання, прикладів соціальної поведінки, 
а також від соціального стану та рівня ма-
теріальної забезпеченості, ступеня культури 

й моральності батьків. Як не прикро визна-
вати, але на сьогодні із числа малозабезпе-
чених та бідних родин у першу чергу фор-
мується прошарок дисфункційних сімей, 
вихованці яких опиняються у складних 
життєвих обставинах[5, с. 263].

Таким чином, вплив батьківської сім’ї 
проявляється у двох напрямках: 1) шляхом 
цілеспрямованого педагогічного виховного 
впливу, формування у дитини певних мо-
ральних принципів і способів поведінки;    
2) як стихійний вплив на особистість шля-
хом проживання дитини тим способом жит-
тя, який типовий для даної сім’ї. У зв’язку з 
цим вкрай цікавою й інформативною є ти-
пологія родин, як можна віднести до групи 
ризику вчинення насильства в сім’ї, розро-
бленою А.Б. Благою. Автором виділяються 
наступні типи родин: 1. Сім’ї, які неналежно 
виконують виховну та соціалізучу функції.

1.1. Сім’ї з недостатнім виховним потен-
ціалом та виховними ресурсами;

1.2. Сім’ї, де батьки нехтують проблема-
ми дітей;

1.3. Сім’ї з аморальним вихованням дітей 
та загрозами для життя і здоров’я дитини;

1.4. Сім’ї з антисоціальним вихованням 
дітей.

2. Сім’ї з наявністю залежностей у чле-
нів сім’ї.

2.1. Сім’ї алкозалежних;
2.2. Сім’ї наркозалежних або хворих на 

токсикоманію;
2.3. Сім’ї осіб з ігровою, комп’ютерною, 

Інтернет-залежністю.
3.Сім’ї із наявністю у членів родини хро-

нічних соматичних або психічних захворю-
вань.

3.1. Сім’ї, члени яких мають інвалідність;
3.2. Сім’ї, члени яких мають психічні за-

хворювання або розлади поведінки;
3.3. Сім’ї, члени яких хворі на хронічні 

захворювання.
4. Сім’ї, які вирізняються за віком бать-

ків, а також складом та повнотою.
4.1. Сім’ї дуже молодих та дуже літніх 

батьків;
4.2. Неповні сім’ї;
4.3. Сім’ї з прийомними дітьми;
4.4. Сім’ї, які мають дітей-вихованців 

(дитячі будинки сімейного типу);
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4.5. Опікунські сім’ї.
5. Сім’ї, які мають специфічні проблеми.
5.1. сім’ї, члени яких були раніше засу-

джені;
5.2. Сім’ї, члени яких входять до складу 

релігійних сект та конфесій;
5.3. Сім’ї, члени яких входять до складу 

радикальних угруповань;
5.4. Сім’ї з різним рівнем матеріальної 

забезпеченості;
5.5. Сім’ї мігрантів, біженців [6, с. 172-

186].
Зазначені типи сімей групи ризику щодо 

вчинення насильства або жорстокого пово-
дження вбачаються актуальними і для суто 
жіночої злочинності у сімейно-побутовій 
сфері. Деякі типи родин менш характерні 
для злочинності жінок у сімейно-побутовій 
сфері, до таких віднесемо сім’ї, члени яких 
входять до складу радикальних угруповань, 
сім’ї мігрантів, біженців.

На формування особистості у батьків-
ській сім’ї негативно впливають наступні 
фактори:

1) негативні та аморальні форми поведін-
ки безпосередньо у сімейному середовищі 
(алкоголізм, пияцтво, сварки, бійки, ігнору-
вання інтересів). Дійсно, алкогольні тради-
ції дотримуються значною частиною сімей, 
на жаль, ці традиції передаються підростаю-
чому поколінню;

2) батьківські антигромадські погляди й 
установки; 

3) відсутність психологічного й емоціо-
нального контакту між батьками і дітьми; 

4) безнаглядність дітей та невиконання 
функцій контролю за її станом і поведінкою.

Виховання у неблагополучній сім’ї ство-
рює великі ризики ранньої алкоголізації і 
наркотизації, потрапляння до сфери вулич-
ного впливу, залучення до неформальних 
криміногенних груп. Діти ніби навчаються 
злочинній/маргінальній поведінці, а потім 
у подальшому житті продукують наслідки 
такого навчання у вигляді суспільно небез-
печної поведінки. У таких сім’ях і батьки 
сприймають сферу побуту як сферу, де мож-
на відпочити від суспільних вимог, правил 
та обов’язків і поза полем дії соціального 
контролю будувати своє «приватне» життя. 
Дефекти правосвідомості, що породжують 

антигромадські установки, передаються ді-
тям від батьків.

Окремо слід зупинитись на питанні сі-
мейного насильства. Не дивлячись на існу-
вання у цій сфері великої кількості законів 
та підзаконних нормативно-правових актів, 
серед яких Закони «Про попередження на-
сильства в сім’ї», «Про охорону дитинства», 
відповідні статті Кримінального кодексу, в 
Україні випадки домашнього насильства не 
є рідкістю. Жертвою домашнього насиль-
ства може стати будь-хто: жінка, яку постій-
но сварить і б’є її чоловік, дівчинка-підліток, 
що страждає від сексуальних переслідувань 
свого вітчима, хлопчик, якого лупцює ма-
ти-алкоголічка, старенька бабуся, яку не-
навидять власні діти та відбирають пенсію 
силою. Тривалий час проблема насильства 
в сім’ї вважалася прерогативою звичаїв та 
традицій і залишалася поза сферою право-
вого регулювання. Будь-яке втручання в 
сімейні стосунки з боку держави та суспіль-
ства вважалося грубим порушенням таєм-
ниці приватного життя й категорично не 
припускалося. Таке становище призвело до 
певного свавілля у сфері сімейних відносин 
та перетворення їх на сферу латентних пра-
вопорушень, які залишалися поза увагою 
компетентних органів державної влади[7, 
с.11]. 

Як встановлено кримінологічними до-
слідженнями, жінки-злочинниці, які вчини-
ли тяжкі насильницькі злочини, практично 
в половині випадків самі ставали жертвами 
домашнього насильства з боку батьків, ро-
дичів чи осіб, які їх замінюють. Всі жінки, 
які вчинили злочини в стані афекту, показали, 
що в процесі виховання в їх сім’ях застосову-
валося насильство в різних формах[8, с. 48]. 
Насильство у будь-якій формі негативно по-
значається на формуванні психіки дитини. 
Насильство, ініціатором якого стають члени 
сім’ї, залишає глибокий слід в особистос-
ті, що формується. Залякуванням у дитини 
можна виростити брехливість, лицемірство, 
відчуження, формуючи при цьому також 
боягузтво, озлобленість, жорстокість і мсти-
вість. Неблагополуччя виховного процесу 
у сім’ї може бут пов’язане із застосуванням 
насильства як виховного заходу, тобто з 
усвідомленим неправомірним вихованням, 
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а іноді воно проявляється неусвідомленою 
демонстрацією антисуспільної поведінки, 
яка притаманна батькам. 

На моральний розвиток і поведінку ді-
тей значний вплив здійснює психологічний 
мікроклімат сім’ї. По силі та інтенсивності 
впливу на емоційний стан дитини, на сис-
тему цінностей, на ставлення до оточуючих 
і до самої себе, психологічний мікроклімат 
сім’ї можна з повним правом назвати голо-
вним фактором морального розвитку дітей 
в сім’ї. Погляди, переконання, ставлення до 
праці, навчання, до людей, до оточуючого 
середовища, почуття совісті, справедливос-
ті, формуються та розвиваються в процесі 
життя дитини в сім’ї, впливу на неї особис-
тості та поведінки кожного з батьків, став-
лення членів сім’ї один до одного.

Обивательською є думка, що діти, які ви-
росли у малозабезпечених сім’ях, більш ві-
рогідно поповнять лави злочинців. Але кри-
мінологами доведено, що злочин можуть 
скоювати як особи, що виросли у сім’ях з не-
високим матеріальним рівнем, так і ті, жит-
тєвий рівень яких був достатньо високий[9, 
с. 21]. Причому все більше проявляється не-
гативний вплив на формування особистості 
так званих благополучних у матеріальному 
плані сімей. Напевне, має значення не тіль-
ки рівень матеріальної забезпеченості сім’ї, 
але і суспільна спрямованість сім’ї, психоло-
гічний клімат у ній. 

Слід підкреслити, що для жінки роль 
сім’ї і сімейних стосунків багато в чому є 
визначальною. Вплив сім’ї у ряді випадків 
є більш сильним, ніж вплив школи, побу-
тового оточення, трудового колективу. Усі 
наявні дані кримінологічних досліджень 
підтверджують, що конфлікти в сім’ї не-
рідко сприяють виникненню конфліктів з 
законом. Як правило, переважна кількість 
злочинниць свого часу зростали у неблаго-
получних сім’ях, у несприятливих умовах, з 
неналежним вихованням з боку батьків і не-
достатньою увагою. Приклади аморальності 
та зразки криміногенної поведінки засвою-
валися в якості норми, критичному та етич-
ному осмисленню не піддавалися.

На сьогодні кримінологами переважно 
не пов’язується підвищена криміногенність 
осіб з фактом зростання у неповній сім’ї. Ви-

хідці з обох видів сімей вчиняють злочини, 
ось чому слід враховувати не кількість бать-
ків-вихователів, а їх якість. Цікавим є той 
факт, що пияцтво та аморальна поведінка 
батьків згубно впливає на дітей будь-якої 
статі, але неоднаковою мірою, на дівчатах 
цей негативний вплив позначається значно 
більше, ніж на хлопцях.За статистикою, до 
80% дівчат, у яких батько був залежним від 
алкоголю, вибирають собі в супутники жит-
тя чоловіка-алкоголіка[10, с.277]. 

Крім батьківської сім’ї, на жінку суттє-
во впливає і власна сім’я. Сім’я, чоловік, 
діти значною мірою зумовлюють поведінку 
жінки, її ставлення до людей, мають вели-
кий вплив на її психологічний стан, вибір 
конкретного варіанта поведінки[11, с. 201]. 
Сім’я значно впливає на побут жінки, розви-
ток її особистості і опосередковано стимулює 
до позитивної або негативної поведінки. У 
жінок, що вчинили злочин у сімейно-по-
бутовій сфері, як правило, простежується 
зв’язок між сімейним неблагополуччям і 
вчиненим злочином. Сімейне неблагопо-
луччя проявляється у деформації сімейних 
зв’язків і відносин, послабленні або руйну-
ванні сім’ї, домінуванні примітивних інте-
ресів та паразитичного способу життя. Така 
деформація призводить до поступової де-
градації ролі жінки, вона взагалі припиняє 
виконувати або виконує неналежним чином 
свої обов’язки: не піклується про добробут, 
не займається вихованням дітей,починає 
вести розгульний спосіб життя тощо. Жінки 
можуть відчувати себе чужими і непотрібни-
ми, але разом з тим створювати обстановку 
постійних конфліктів і свар. Ті жінки, які 
перестають відчувати свій зв’язок із сім’єю, 
вже не орієнтуються на її традиційні ціннос-
ті і ведуть маргінальний спосіб життя. 

Складовою мікросередовища окрім сім’ї 
є найближче побутове оточення. Це друзі, 
знайомі, сусіди, з якими індивід контактує 
постійно і безпосередньо. Вплив такої малої 
групи іноді буває значно сильнішим та ін-
тенсивнішим, ніж позитивний вплив з боку 
сім’ї, особливо серед дівчат юнацького віку, 
коли авторитет батьків стрімко знижується. 
При наявності негативних установок, цін-
ностей, інтересів та систематичного пору-
шення вимог закону, таке середовище може 
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бути криміногенним і втягувати особу у зло-
чинну активність. Вплив криміногенних 
груп особливо помітний відносно неповно-
літніх дівчат, вони з легкістю переймають 
негативні звички та установки членів групи, 
щоб завоювати їх авторитет, ствердитись у їх 
очах. Це насамперед стосується проведен-
ня вільного часу та дозволу учасників та їх 
манери поведінки: йдеться про алкоголі-
зоване й наркотизоване дозвілля членів 
криміногенних груп, аморальна поведінка 
з елементами сексуальної розбещеності. 
Б.М. Головкін описав таку градацію мотивів 
захоплення алкогольними напоями та нар-
котиками: компенсаторні (зняти напругу, 
забути про проблеми, підняти самооцінку), 
гедоністичні (отримати відчуття ейфорії, 
підняти настрій, цінувати безтурботність і 
розважальні форми спілкування), статусні 
(бажання утвердитися в колі еталонної гру-
пи, підняти свій статус і зайняти належне 
місце в груповій ієрархії, вирізнитися із на-
товпу тощо) [12, с. 270]. Для неповнолітніх 
дівчат провідними мотивами вживання ал-
коголю та наркотичних засобів є самоствер-
дження, підняття самооцінки бажання бути 
не гіршою за інших, у жінок – зняття напру-
ги, «забування» проблем, підняття настрою 
тощо. 

Постійне спілкування людини у кри-
міногенних групах, як правило, призво-
дить до послаблення контролю з боку сім’ї 
і школи, формування асоціальних та анти-
суспільних інтересів і потреб, перешкоджає 
підвищенню освітнього і культурного рівня 
особистості, ускладнює встановлення нею 
нових соціально корисних зв’язків. Вплив 
найближчого оточення має місце не лише 
на неповнолітніх дівчат з боку криміно-
генних груп, а й на дорослих жінок. Цей 
вплив відбувається у неформальному між-
особистісному спілкуванні між родичами, 
друзями, знайомими, сусідами. Друзі, при-
ятелі, сусіди – це коло людей, яких особа 
сама собі обирає, на відміну від родичів. За 
яким принципом відбувається формування 
такого кола близьких людей? Звісно, за ін-
тересами, поглядами, способами проведен-
ня дозвілля і взагалі за схожістю способу 
життя. У зв’язку з цим жінки, які вчинили 
злочин у сімейно-побутовій сфері, прагнули 

потрапити у таке середовище, де мораль-
но-етичні правила та норми поведінки осіб 
були схожими з її. Проживаючи у неблаго-
получній сім’ї, жінка поступово переживає 
деформацію потреб і інтересів, позитивні 
соціальні зв’язки слабіють або розривають-
ся, деформується правосвідомість, бажання 
вирватися з болота, втрачається і відбува-
ється деградація особистості. Тому такі жін-
ки тяжіли до маргінальних людей та компа-
ній, які по суті були побутово-дозвільними 
мікрогрупами, що створювалися на засадах 
міжособистісного спілкування поза сім’єю у 
колі деморалізованих осіб, які характери-
зувалися антигромадськими соціальними 
позиціями, алкоголізацією, кримінальни-
ми нахилами та ін. Причини потрапляння 
жінки у таке коло людей необхідно шукати 
в нахилах самої особи, в її антисуспільній 
спрямованості. Але свою роль також відграє 
загальний низький культурний рівень насе-
лення з сумнівними моральними нормами 
поведінки та примітивними поглядами на 
проведення дозвілля, поширення кримі-
нальної субкультури. На цю обставину дав-
но звернули увагу провідні кримінологи, 
так, Ю.М. Антонян зазначає: «На злочини 
та проступки жінок пагубний вплив робить 
сучасний стан суспільної моральності, якій 
необхідно аналізувати і оцінювати у кон-
тексті загальної кризи, що переживає наше 
суспільство. Падіння норову пов’язано з 
економічними труднощами, зростанням на-
пруженості у відносинах між людьми, посла-
бленням основних соціальних інститутів і в 
першу чергу сім’ї » [13, с. 62].

Підводячи підсумок, слід зазначити, що 
сім’я та найближче оточення мають суттє-
вий вплив на жінок, які вчиняють злочини 
у сімейно-побутовій сфері, перш за все це 
вплив батьківської сім’ї, у якій зростає та ви-
ховується дитина, по-друге, вплив власної 
сім’ї жінки і, нарешті, вплив друзів, сусідів, 
приятелів. Відповідно профілактичні за-
ходи повинні зосереджуватися у тій же по-
слідовності, до того ж профілактична робота 
повинна мати комплексний та системний 
підхід. Підвищена суспільна небезпечність 
жіночої злочинності у сімейно-побутовій 
сфері полягає саме в тому, що вона залишає 
незгладимий відбиток на сім’ї та на дітях.
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглядається вплив сім’ї та 

найближчого оточення на жінок, які вчиня-
ють злочини у сімейно-побутовій сфері. Осо-
бливу увагу приділено впливу батьківської сім’ї 
жінки. Розглянуті типові негативні фактори 
формування особистості у сім’ї. До того ж 
досліджено вплив найближчого оточення, що 
протікає в рамках неформального міжособис-
тісного спілкуванні між родичами, друзями, 
знайомими, сусідами.

SUMMARY 
The infl uence of family and close associates 

on women who commit crimes in the family and 
domestic sphere is regarded in the article. Partic-
ular attention is paid to the infl uence of paren-
tal family of woman. Typical negative factors of 
identity formation in the family are considered. In 
addition, the effect of the close associates isinvesti-
gated, which takes place in the informal interper-
sonal communication between relatives, friends, 
acquaintances, neighbors.
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У період розбудови незалежної демо-
кратичної держави, її правових основ та 
формування громадянського суспільства іс-
торичне минуле й правова спадщина укра-
їнського народу відіграють важливу роль. 

Ретроспективне дослідження різних со-
ціальних явищ завжди цікавило науковців 
з точки зору встановлення діалектичного 
взаємозв’язку між часовими категоріями – 
минуле – дійсність – майбутнє. Не є виклю-
ченням і кримінально – виконавча політика, 
як соціально – обумовлений феномен. В іс-
торичному аспекті його вивчали такі вчені 
як Б.Ф. Водолазський, А.П. Гель, О.М. Джу-
жа, А.І. Зубков, І.В. Іваньков, С.С. Кузьмін, 
О.М. Литвак, Г.О. Радов та ін. Вирішення 
актуальних проблем, пов’язаних з рефор-
муванням та вдосконаленням правової 
системи сучасної України, великою мірою 
залежить саме від дослідження та засвоєн-
ня історичного досвіду, знання тих право-

творчих процесів, які мали місце в Україні 
раніше, адже тільки після здобуття неза-
лежності з’явилася можливість об’єктивно 
дослідити історію державності українського 
народу в контексті загальноєвропейських і 
світових цивілізаційних процесів з форму-
вання кримінально-виконавчої політики.

Її зміст завжди був відображенням пану-
ючих у тому чи іншому суспільстві поглядів 
на засоби боротьби зі злочинністю. На дум-
ку О. М. Джужи, науково-практичну ціка-
вість до походження в межах кримінальної 
політики її компонентів можна задовольни-
ти шляхом спостережень упродовж певних 
історичних періодів. З цією метою дослід-
ником запропоновано власну концепцію 
такої періодизації у хронологічних межах 
від другої половини ХІХ ст. до сьогодні, у 
якій виділено умовно три основні етапи.

Перший етап – зародження і форму-
вання основ кримінальної політики (друга 
половина ХІХ ст. – 1917 р.), коли знані то-
гочасні юристи (Е. Феррі, Ф. Лист, М. По-
лянський, С. Гогель, М. Чубинський та ін.) 
уперше визначили кримінальну політику 
як вчення про наявні заходи боротьби зі 
злочинністю, розкрили її зміст і намітили 
перспективи розвитку.

Другий етап – формування радянської 
кримінальної політики (20-ті рр. – кінець 
80-х рр. ХХ ст.), коли завдяки працям ві-
домих учених (Н. Кириленко, А. Піонтков-
ський, Н. Скрипник, А. Трайнін, А. Естрін, 
В. Владимиров, Ю. Ляпунов та ін.) напрями 
і масштаби кримінальної політики значно 

Рассмотрен ряд вопросов касательно 
исторических этапов развития уголовно – ис-
полнительной политики Украины, как соци-
ального феномена. Акцентировано внимание 
на диалектической связи и взаимообусловлен-
ности этого явления с единой политикой го-
сударства в разные периоды его развития (в 
прошлом, в настоящее время и в перспективе 
на будущее).

Ключові слова: історичне минуле, реформуван-
ня правової системи, пенітенціарне правотворення, 
нормотворення у сфері кримінально – виконавчої по-
літики, ресоціалізація засуджених.
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розширилися за рахунок більш сучасного 
кримінального, кримінально-процесуаль-
ного і виправно-трудового законодавства.

Третій етап – формування кримінальної 
політики у пострадянський період (поча-
ток 90-х рр. ХХ ст. і дотепер), визначення 
на державному рівні нового змісту та сут-
ності кримінальної політики, що регулює 
цінності правової держави: безпеку особи, 
суспільства і держави, права і свободи лю-
дини та громадянина, законність, гуманізм 
і справедливість [1, c.167].

Разом з тим цілком очевидним є той 
факт, що кримінальні покарання від епохи 
до епохи втрачають свою соціальну ефек-
тивність і змушують шукати шляхи їх удо-
сконалення. Це повною мірою є характер-
ним як для України, так і для інших країн. 
Незважаючи на те, що кримінально-вико-
навча система України тільки у ХХ століт-
ті (з березня 1917 р. по квітень 1998 р.) у 
контексті організаційної побудови та під-
порядкування пережила кілька періодів 
так званого реформування, суттєвих змін 
у реалізації задекларованої у законодавстві 
політики виконання покарань не відбулося 
[2, c.7].

Ще на початку ХХ століття ухвалюва-
лися важливі нормативно-правові акти, які 
в еволюційному контексті пенітенціарних 
правотворень удосконалювали процес ре-
гламентації діяльності місць ув’язнення в 
Російській імперії. Серед них слід назвати 
Загальну тюремну інструкцію, прийняту 1 
березня 1912 р. [3, c. 133].

Останнім важливим нормативно-право-
вим актом, ухваленим в Росії у 1916 р., були 
Правила внутрішнього тюремного розпо-
рядку, які дійсно можна вважати першими 
правилами такого зразка в історії кримі-
нально-виконавчої політики Росії та Укра-
їни. Хоча ці Правила діяли недовго, вони 
все ж таки відіграли свою позитивну роль 
у розвитку кримінально-виконавчого зако-
нодавства тих і пізніших часів.

У перші роки радянської доби почалося 
радикальне реформування старої тюрем-
ної системи на нових засадах, притаманних 
ідеалам більшовизму. Розпочалося воно з 
перебудови органів управління місцями 
позбавлення волі. Замість головного управ-

ління у справах місць ув’язнення, створе-
ного у квітні 1917 р. Тимчасовим урядом 
на базі колишнього Головного тюремного 
управління, спочатку було утворено тюрем-
не управління при наркоматі юстиції, потім 
тюремну колегію, пізніше – центральний 
каральний відділ наркомату юстиції, а зго-
дом – центральний виправно-трудовий від-
діл наркомату юстиції РРФСР. Серед пер-
ших нормативних актів того періоду були 
Постанова наркомату юстиції РРФСР «Про 
тюремні робітничі команди», Тимчасова 
інструкція «Про позбавлення волі як міру 
покарання та порядок відбування такого», 
Положення про організацію розподільчих 
комісій, ухвалені упродовж 1918–1919 рр. 
[4, c.18] та ін.

Пріоритетні напрями діяльності орга-
нів та установ виконання покарань визна-
чалися декретами Ради народних комісарів 
України. Організаційно вони належали до 
Народного комісаріату юстиції. У 1920 р. 
створюється центральний орган управлін-
ня місцями ув’язнення – Центральний тю-
ремно-каральний відділ народного коміса-
ріату України. 

У серпні 1922 р. в Україні було ухвалено 
перший Кримінальний кодекс, який визна-
чив систему кримінальних покарань. 

У главі ІІІ Загальної частини КК роз-
глядалось поняття покарання як «обо-
ронної міри», встановлювались основні 
принципи визначення міри покарання, 
перелічувались конкретні види покарань – 
вигнання за межі УРСР, позбавлення волі, 
примусові роботи і т. ін. Розстріл вважався 
винятковою, екстраординарною мірою по-
карання, але застосовувався часто, зокрема 
до так званих «ворогів народу» [5, c. 403]. 
Таким чином, йшлося про захист у першу 
чергу, держави та існуючого ладу.

Після видання Тимчасової інструкції 
про режим тримання ув’язнених у виправ-
но-трудових таборах від 2 серпня 1939 р. та 
Тимчасової інструкції про режим тримання 
ув’язнених у виправно-трудових колоніях 
від 4 липня 1940 р., які мали таємний харак-
тер, правове регулювання функціонування 
місць ув’язнення НКВС СРСР остаточно 
набуло вузьковідомчого підконтрольного 
характеру [6, c. 29]. У розпорядженні цієї 
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системи в Україні перед початком Великої 
Вітчизняної війни перебувало 53 виправ-
но-трудові табори, 425 виправно-трудових 
колоній та 392 загальні тюрми [7, c. 52]. У 
повоєнний період структура управління 
місцями позбавлення волі залишилась, го-
ловним чином, без істотних змін. 

На базі Основ кримінального законо-
давства СРСР та союзних республік Верхо-
вною радою УРСР 28 грудня 1960 р. було 
ухвалено КК УРСР [8], який набув чинності 
з 1 квітня 1961 р. і діяв понад 40 років – до 
1 вересня 2001 р.

Другий в історії радянської держави 
кодифікований нормативний акт у галузі 
виконання покарань – Основи виправно-
трудового законодавства СРСР і союзних 
республік – було ухвалено у 1969 р. Про-
тягом 1970–1971 рр. відповідно до Основ 
і на їх базі були підготовлені й затвердже-
ні ВТК союзних республік, зокрема і ВТК 
УРСР, ухвалений Верховною Радою УРСР 
23 грудня 1970 р., який набув чинності з 1 
червня 1971 р. [9] і діяв на території УРСР, 
а потім і незалежної України майже 33 роки 
– аж до 1 січня 2004 р., коли набув чинності 
новий КВК України [10].

Соціально-політичні процеси кінця 80-х 
років ХХ ст. дозволили по-новому подиви-
тись на кримінально-виконавчу систему, 
яка існувала, як уже згадувалось раніше, на 
принципах суворого централізму й адміні-
стративно-командного управління. Розпад 
СРСР створив сприятливі економічні й по-
літичні умови для формування нової кри-
мінально-виконавчої політики, позбавленої 
застарілих консервативних методів управ-
ління системою виконання покарань, на за-
садах демократизму, захисту прав і свобод 
людини та громадянина. 

У 1990–1991 рр. МВС України за по-
годженням із Генеральною прокуратурою 
України розробило й ухвалило цілу низку 
нормативних актів, які, по суті, започат-
кували реформування кримінально-ви-
конавчої системи України. На урядовому 
рівні вона була визначена і затверджена 
Постановою Кабінету Міністрів України 
від 11 липня 1991 р. № 88 «Про Провідні 
напрями реформи кримінально-виконавчої 
системи в Українській РСР» [11]. В її осно-

ву були покладені Декларація про держав-
ний суверенітет України, ухвалені ООН 
Мінімальні стандартні правила поводжен-
ня з в’язнями, Загальна декларація прав 
людини, Європейські стандарти утриман-
ня в’язнів та інші міжнародні угоди й до-
кументи.

В цей період почала діяти перша загаль-
нодержавна кримінологічна програма на 
1993–1996 рр., затверджена Постановою Вер-
ховної Ради України від 25 червня 1993 р. 
«Про державну програму боротьби із зло-
чинністю» [12]. 

Під впливом демократичних процесів, 
що відбувалися в країні, враховуючи курс 
України на інтеграцію до європейської 
спільноти, законодавча і виконавча гілки 
влади більш активно залучилися до проце-
су законо – і нормотворення у сфері кримі-
нально-виконавчої політики, практичним 
результатом якого була ціла низка норма-
тивно – правових актів, спрямованих на до-
сягнення забезпечення прав і свобод гро-
мадян, прийнятних у передовій практиці 
розвинених країн. 

У 1996 році відбулось ухвалення Кон-
ституції України – базового джерела та 
юридичної основи розвитку вітчизняного 
законодавства, у т. ч. і кримінально-вико-
навчого. У ч. 3 ст. 63 Конституції України 
встановлено, що засуджені користуються 
всіма правами людини і громадянина, за 
винятком обмежень, які визначено зако-
ном і встановлено вироком суду. 

З метою подальшого реформування 
кримінально-виконавчої системи та вико-
нання зобов’язань, узятих Україною під час 
вступу до Ради Європи, Указом Президен-
та України від 22 квітня 1998 р. «Про утво-
рення Державного департаменту Укра-
їни з питань виконання покарань» [13] 
на базі Головного управління виконання 
покарань МВС України як центральний 
орган виконавчої влади з тимчасовим під-
порядкуванням МВС утворено ДДУПВП. 
Указом Президента від 31 липня 1998 р. 
№ 344/98 затверджено Положення про 
Державний департамент України з пи-
тань виконання покарань. Згідно з Указом 
Президента від 12 березня 1999 р. новоут-
ворений ДДУПВП виведено з підпоряд-
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кування МВС України і підпорядковано 
безпосередньо Кабінету Міністрів Украї-
ни.

Важливою подією стало ухвалення 5 
квітня 2001 р. нового КК України. Із за-
твердженням КК України процес реформу-
вання кримінально-виконавчої системи на-
був більш чіткого визначення, що знайшло 
своє конкретне відображення в Програмі 
подальшого реформування та державної 
підтримки кримінально-виконавчої систе-
ми на 2002–2005 роки, затвердженої По-
становою Кабінету Міністрів України від 15 
лютого 2002 р. № 167 [14]. Один із шести 
її розділів (розділ 2) передбачав удоскона-
лення законодавчої бази системи виконан-
ня покарань.

Логічним результатом реалізації заходів, 
передбачених у другому розділі цієї програ-
ми, стало ухвалення 11 липня 2003 р. Вер-
ховною Радою України КВК України, який 
набув чинності з 1 січня 2004 р. На думку 
вчених і практиків, основними новелами 
КВК України можна вважати те, що впер-
ше на законодавчому рівні:

– закріплено систему принципів кри-
мінально-виконавчого законодавства, ви-
конання і відбування покарань (ст. 5);

– визначено зміст таких базових 
понять кримінально-виконавчого пра-
ва, як «виправлення засудженого» та 
«ресоціалізація»(ст. 6);

– закріплено основні права та 
обов’язки засуджених (ст. 8–10).

Крім того, КВК України містить ще цілу 
низку інших статей, спрямованих на гума-
нізацію процесу відбування покарання за-
судженими.

Підводячи підсумок викладеному, 
слід відмітити, що процес становлення і 
розвитку такого соціального явища, як 
кримінально – виконавча політика, відбу-
вався в суспільстві в залежності від єди-
ної правової політики держави на певних 
історичних етапах. Кримінально – вико-
навча політика відображає результати 
еволюції суспільства, держави та їх ін-
ститутів і відповідає певним періодам їх 
функціонування. 
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АНОТАЦІЯ 
Розглянуто ряд питань стосовно історич-

них етапів розвитку кримінально – виконавчої 
політики України як соціального феномену. 
Акцентовано увагу на діалектичному зв’язку 
та взаємообумовленості цього явища з єдиною 
політикою держави в різні часи її розвитку (у 
минулому, в теперішній час та в перспективі 
на майбутнє).

SUMMARY 
Considered a number of issues concerning 

the historical development stages of the criminal 
- executive policy of Ukraine, as a social phenom-
enon. Emphasize the dialectical relationship and 
interdependence of this phenomenon with a single 
state policy in different periods of its development 
(in the past, now and in the future for the future).
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ÓÄÊ 343.2:343.4(477)

Інформаційна безпека є невід’ємною 
складовою кожної зі сфер національної без-
пеки. Водночас інформаційна безпека є 
важливою самостійною сферою забезпечен-
ня національної безпеки. Саме тому розви-
ток України як суверенної, демократичної, 
правової та економічно стабільної держави 
можливий тільки за умови забезпечення на-
лежного рівня її інформаційної безпеки [1].

Проблематика правового регулювання 
кіберзлочинності досліджувалася такими 

науковцями, як В. Б. Клаверов, В. Номоко-
нов, М.В. Салтевський, М.Г. Чернец та ін. У 
цій статті ми спробуємо максимально чітко 
відобразити основні засади правового регу-
лювання кіберзлочинності та виявити його 
недоліки для розробки подальшої стратегії 
щодо запобігання кіберзлочинності орга-
нами внутрішніх справ України. 

Збільшення об’ємів інформації, 
комп’ютерних мереж та кількості користу-
вачів, спрощення доступу до інформації, 
що циркулює у мережах, суттєво збільшує 
ймовірність викрадення або знищення цієї 
інформації.

На сучасному етапі значимість пробле-
ми захисту інформаційних ресурсів визна-
чається наступними факторами:

- розвитком світових та національних 
комп’ютерних мереж та нових технологій, 
що забезпечують доступ до інформаційних 
ресурсів;

- переводом інформаційних ресурсів 
на електронні носії та концентрацією їх в 
інформаційних системах;

- збільшення вартості інформації, що 
створюється та накопичується;

- розробка та удосконалення інфор-
маційних технологій, що можуть ефек-
тивно використовуватися кримінальними 
структурами [2].

Фахівці виокремлюють наступні на-
прямки правового регулювання Інтер-
нет-відносин: захист особистих даних та 
приватного життя у мережі; регулювання 
електронної комерції та інших операцій 

В статье изложен анализ норматив-
но-правовых актов Украины относительно 
деятельности органов внутренних дел, на-
правленных на выявление и предупреждение 
киберпреступности. Установлено, что в на-
стоящее время не существует единого основно-
го законодательного акта, который бы четко 
регулировал деятельность органов внутрен-
них дел в сфере предупреждения киберпреступ-
ности. На основании проведенного анализа 
определено, что в результате одновременного 
действия нескольких нормативных актов в 
указанной сфере существуют несогласован-
ности относительно заданий, функций и по-
рядка взаимодействия подразделений органов 
внутренних дел; отсутствие законодательно 
разработанных понятий относительно пред-
упреждения киберпреступности. Также ис-
следованием установлено несогласованность 
некоторых правовых актов Украины с между-
народными актами.

Ключові слова: кіберзлочинність, запобігання, 
нормативно-правове регулювання.
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і забезпечення їх безпеки; захист інтелек-
туальної власності; боротьба проти проти-
правного змісту інформації та протиправної 
поведінки у мережі; правове регулювання 
електронних повідомлень [3].

У ряді міждержавних нормативно-пра-
вових актів визнано, що кіберзлочинність 
сьогодні становить загрозу не тільки наці-
ональній безпеці окремих держав, а загро-
жує людству та міжнародному порядку.

За оцінками Інтерполу, прибутки 
комп’ютерних злочинців у світі посідають 
третє місце після доходів наркоділків та не-
легальних постачальників зброї.

У той самий час в Україні відсутня кон-
цепція стратегії реалізації державної полі-
тики щодо боротьби з кіберзлочинністю, у 
зв’язку з чим наявність цієї проблематики 
та її розуміння в контексті державної та 
міжнародної безпеки на загальнодержав-
ному рівні обумовлює необхідність вчинен-
ня дійових заходів, з боку вищих органів 
державної влади, спрямованих на проти-
дію злочинним проявам у цій сфері.

Зазначене вище обумовлює необхід-
ність розроблення відповідних норматив-
но-правових актів, удосконалення чинного 
законодавства і, в першу чергу, законодав-
чого закріплення діяльності правоохорон-
них органів у сфері державної політики 
щодо боротьби з кіберзлочинністю.

Проблеми кіберзлочинності, у контексті 
інформаційної безпеки як складової націо-
нальної безпеки, розглядалися неоднора-
зово Радою національної безпеки і оборони 
України. Про це, зокрема, свідчать укази 
Президента України: Про рішення Ради 
національної безпеки і оборони України 
від 17 червня 1997 року «Про невідкладні 
заходи щодо впорядкування системи здій-
снення державної інформаційної політики 
та удосконалення державного регулюван-
ня інформаційних відносин» від 21 липня 
1997 р. № 663/97 [4]; Про рішення Ради на-
ціональної безпеки і оборони України від 
31 жовтня 2001 року «Про заходи щодо вдо-
сконалення державної політики та забезпе-
чення інформаційної безпеки України» від 
6 грудня 2001 р. № 1193/2001 [5]; «Про за-
ходи щодо зміцнення банківської системи 
України та підвищення її ролі у процесах 

економічних перетворень» від 14 липня 
2000 р. № 891[6]; «Про заходи щодо роз-
витку національної складової глобальної 
інформаційної мережі Інтернет та забез-
печення широкого доступу до цієї мережі в 
Україні» від 31 липня 2000 р.                          № 
928/2000 [7]; «Про деякі заходи щодо захис-
ту державних інформаційних ресурсів у ме-
режі передачі даних» від 24 вересня 2001 р. 
№ 891/2001[8] та інші.

Однак, діяльність правоохоронних та 
інших органів влади щодо протидії кі-
берзлочинності не регламентується одним 
нормативно-правовим актом, що зумовлює 
неузгодженість у правовому регулюванні 
діяльності не лише окремих їх підрозділів, 
а й інших суб’єктів протидії.

Міністерство внутрішніх справ України 
організовує діяльність підрозділів міліції та 
здійснює низку заходів, спрямованих на за-
побігання кіберзлочинності відповідно до 
загальнодержавних програм і планів щодо 
протидії окремим видам злочинів. 

Перелічені завдання і функції викону-
ються не Міністерством внутрішніх справ 
України загалом, а відповідними підроз-
ділами його центрального апарату. Отже, 
вказане міністерство відповідно до свого 
положення реалізує завдання безпосеред-
ньо та через утворені в установленому по-
рядку головні управління, управління в 
Автономній Республіці Крим, областях, 
містах Києві та Севастополі, управління 
на залізницях, районні, районні у містах, 
міські управління і відділи, а також через 
внутрішні війська, підприємства, установи 
і організації, що належать до сфери його 
управління.

Діяльність цих структурних підрозділів 
щодо попередження злочинності має суттє-
ві відмінності. Якщо для одних управлінь, 
служб та підрозділів (які виконують контр-
ольно-дозвільні функції) попередження є су-
путнім завданням у межах правоохоронної 
діяльності чи супутнім результатом функці-
ональної діяльності, то для інших – однією 
із функцій у межах правоохоронної роботи 
(управління, служби і підрозділи, які без-
посередньо проводять боротьбу з загаль-
нокримінальною і організованою злочин-
ністю і для яких її попередження є однією 
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із функцій у межах правоохоронної діяль-
ності міліції), а для третіх – функціональна 
діяльність включає в себе й попередження 
(органи, для яких попередження злочи-
нів є процесуально-правовим обов’язком у 
межах досудового розслідування) [9].

В Україні окремого нормативно-право-
вого акта, який би визначав діяльність ор-
ганів і підрозділів внутрішніх справ щодо 
запобігання кіберзлочинності немає. На 
нашу думку, розроблення і затверджен-
ня окремого нормативно-правового акту 
МВС, який би регламентував в Україні ді-
яльність органів і підрозділів внутрішніх 
справ щодо запобігання злочинам, пози-
тивно вплинуло б на організацію та ефек-
тивність такої діяльності.

Стосовно нормативного регулювання 
діяльності органів у сфері протидії кібер-
злочинності, на наш погляд, доцільно про-
аналізувати наступні нормативно-правові 
акти.

Правову основу діяльності правоохо-
ронних органів у сфері протидії кіберзло-
чинності складає Конвенція Ради Європи 
«Про кіберзлочинність», прийнята 23 лис-
топада 2001 р. та ратифікована Верховною 
Радою України 7 вересня 2005 р.

Відповідно до положень зазначеного 
нормативно-правового акту держави учас-
ники впевнені, що ця Конвенція є необ-
хідною для зупинення дій, спрямованих 
проти конфіденційності, цілісності і до-
ступності комп’ютерних систем, мереж і 
комп’ютерних даних, а також зловживан-
ня такими системами, мережами і даними, 
шляхом встановлення кримінальної від-
повідальності за таку поведінку, описано у 
Конвенції, надання повноважень, достат-
ніх для ефективної боротьби з такими кри-
мінальними правопорушеннями шляхом 
сприяння їхньому виявленню, розслідуван-
ню та переслідуванню як на внутрішньо-
державному, так і на міжнародному рівнях, 
і укладення домовленостей щодо швидкого 
і надійного міжнародного співробітництва 
[10].

У зазначеному нормативно-правовому 
акті міститься перелік та тлумачення по-
нять, що стосуються кіберзлочинності, пе-
релік діянь, за вчинення яких необхідно 

передбачати відповідальність, у тому числі 
відповідальність юридичних осіб, співро-
бітники яких вчиняють зазначені діяння, 
положення відносно діяльності та повно-
важень уповноважених державних органів 
у цій сфері, положення відносно міжнарод-
ного співробітництва.

Аналіз положень вказаного норматив-
ного акту та положень національного за-
конодавства дозволяє зробити висновок, 
що між ними є певні розбіжності. Так, на-
приклад, розбіжності відносно діянь, за 
вчинення яких необхідно передбачити 
відповідальність, відносно законодавчого 
закріплення повноважень відповідних дер-
жавних органів у цій сфері тощо.

Необхідно зазначити, що у структурі 
Міністерства внутрішніх справ України, 
відповідно до вимог Закону України «Про 
центральні органи виконавчої влади» від 
17 березня 2011 р. та Положення про Мі-
ністерство внутрішніх справ України, за-
твердженого Указом Президента України 
від 6 квітня 2011 року № 383/2011 створене 
Управління боротьби з кіберзлочинністю 
Міністерства внутрішніх справ України. 
Метою діяльності зазначеного управління є 
забезпечення, відповідно до законодавства 
України, реалізації державної політики у 
сфері боротьби з кіберзлочинністю, у тому 
числі організація та здійснення оператив-
но-розшукової діяльності [11]. Управління 
у своїй діяльності керується Конституцією 
України, законами України, міжнародними 
договорами, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України, актами 
Президента України та Кабінету Міністрів 
України, нормативно-правовими актами 
МВС, а також Положенням про Управлін-
ня боротьби з кіберзлочинністю Міністер-
ства внутрішніх справ України.

Основними завданнями зазначеного 
управління є:

- участь у формуванні та забезпеченні 
реалізації державної політики щодо попе-
редження та протидії злочинам і правопо-
рушенням, механізм підготовки, вчинення 
або приховування яких передбачає вико-
ристання електронно-обчислювальних ма-
шин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних 
мереж і мереж електрозв’язку, а також ін-
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шим злочинам та правопорушенням, учи-
неним з їх використанням;

- попередження та протидія злочи-
нам і правопорушенням у сфері викорис-
тання електронно-обчислювальних машин 
(комп’ютерів), систем та комп’ютерних ме-
реж і мереж електрозв’язку;

- попередження та протидія злочи-
нам і правопорушенням, механізм підго-
товки, вчинення або приховування яких 
передбачає використання електронно-
обчислювальних машин (комп’ютерів), 
систем та комп’ютерних мереж і мереж 
електрозв’язку (у сферах платіжних сис-
тем; обігу інформації протиправного ха-
рактеру із використанням електронно-
обчислювальних машин (комп’ютерів), 
систем та комп’ютерних мереж і мереж 
електрозв’язку (далі – протиправного кон-
тенту); економіки, яка включає в себе фі-
нансові та торгові транзакції, що здійсню-
ються за допомогою мереж електрозв’язку 
чи комп’ютерних мереж, а також протидія 
забороненим видам господарської діяль-
ності у цій сфері (далі – електронної комер-
ції); надання телекомунікаційних послуг; 
а також шахрайствам і легалізації (відми-
ванню) доходів, одержаних від зазначених 
вище злочинів);

- сприяння іншим підрозділам МВС 
України у проведенні заходів, спрямова-
них на запобігання, протидію, розкриття 
та розслідування злочинів, які відносяться 
до їх компетенції, у порядку, передбачено-
му законодавством та іншими нормативно-
правовими актами [12].

Крім того, у вказаному нормативно-пра-
вовому акті визначаються функції та повно-
важення зазначеного управління.

Отже, на підставі зазначеного можна ді-
йти до висновку, що зазначене вище управ-
ління є головним структурним підрозділом 
Міністерства внутрішніх справ України, 
який, відповідно до чинного законодав-
ства, здійснює протидію кіберзлочинності.

Доцільно також зауважити, що на під-
ставі аналізу нормативно закріплених по-
ложень про структурні підрозділи кримі-
нальної міліції можна зробити висновок, 
що до суб’єктів протидії кіберзлочинності 
слід віднести: Департамент боротьби з не-

законним обігом наркотиків МВС Укра-
їни, Департамент кримінальної міліції у 
справах дітей, Державну службу боротьби 
з економічною злочинністю, Департамент 
карного розшуку. У Положенні про Дер-
жавну службу боротьби з економічною зло-
чинністю відсутні норми щодо запобіган-
ня кіберзлочинності. Хоча таку діяльність 
служба здійснює, а саме протидіє злочинам, 
що вчиняються в економічній сфері за до-
помогою електронно-обчислювальних ма-
шин (комп’ютерів). У Положенні про кри-
мінальну міліцію у справах дітей окремо не 
зазначено такий напрям роботи, як запо-
бігання кіберзлочинності. Однак у ньому 
вказано, що кримінальна міліція у справах 
дітей виявляє дорослих осіб, які займають-
ся виготовленням та розповсюдженням по-
рнографічної продукції, видань, що пропа-
гують насильство, жорстокість, сексуальну 
розпусту, тобто діянь, що можуть вчиняти-
ся за допомогою технічних засобів, у тому 
числі комп’ютерів. У нормативно-правових 
актах, що регламентують діяльність Депар-
таменту карного розшуку, також відсутні 
посилання на боротьбу з кіберзлочинністю, 
однак ураховуючи, у багатьох випадках, ор-
ганізований характер кіберзлочинності, на 
вказаний Департамент та його структурні 
підрозділи покладаються завдання із запо-
бігання кіберзлочинності.

Крім того, правову основу діяльності 
правоохоронних органів у сфері боротьби 
зі кіберзлочинністю складають наступні 
нормативно-правові акти.

Закон України «Про захист інформації 
в інформаційно-телекомунікаційних систе-
мах» від 05 квітня 1994 р. Зазначений нор-
мативно-правовий акт містить визначення 
понять, що використовуються у сфері ін-
формаційно-телекомунікаційних систем. 
Регламентує об’єкти захисту, суб’єктів від-
носин, що виникають у вказаній сфері та 
порядок поводження з інформацією, що 
міститься у цих системах тощо.

Безпосередньо, що стосується діяльнос-
ті правоохоронних органів, вказаний доку-
мент регламентує повноваження спеціаль-
но уповноваженого центрального органу 
виконавчої влади з питань організації спе-
ціального зв’язку та захисту інформації та 
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його регіональних органів, якими є:
- розробка пропозиції щодо держав-

ної політики у сфері захисту інформації та 
забезпечення її реалізації в межах своєї 
компетенції; 

- визначення вимог та порядоку ство-
рення комплексної системи захисту інфор-
мації, яка є власністю держави, або інфор-
мації з обмеженим доступом, вимога щодо 
захисту якої встановлена законом; 

- організація проведення державної 
експертизи комплексних систем захисту 
інформації, експертизи та підтвердження 
відповідності засобів технічного і крипто-
графічного захисту інформації; 

- здійснення контролю за забезпе-
ченням захисту інформації, яка є власністю 
держави, або інформації з обмеженим до-
ступом, вимога щодо захисту якої встанов-
лена законом; 

- здійснення заходів щодо виявлення 
загрози державним інформаційним ресур-
сам від несанкціонованих дій в інформацій-
них, телекомунікаційних та інформаційно-
телекомунікаційних системах та надання 
рекомендації з питань запобігання такій 
загрозі [13].

У разі виявлення уповноваженими осо-
бами вказаного органу порушень захисту 
зазначеної інформації, порядку поводжен-
ня з цією інформацією звертаються до від-
повідних органів, у тому числі до органів 
внутрішніх справ, з метою притягнення ви-
нних осіб до відповідальності.

Наступним нормативно-правовим ак-
том, що регламентує діяльність правоохо-
ронних органів у зазначеній сфері, є Закон 
України «Про захист суспільної моралі» 
від 20 листопада 2003 р. Зазначений нор-
мативно-правовий акт містить визначення 
понять, що використовуються у сфері сус-
пільної моралі, основні напрями державно-
го регулювання обігу інформаційної про-
дукції, що негативно впливає на суспільну 
мораль тощо.

Безпосередньо, що стосується діяльнос-
ті правоохоронних органів, вказаний доку-
мент регламентує завдання Національної 
експертної комісії України з питань захисту 
суспільної моралі, якими є:

- координація розробки концепції 

захисту суспільної моралі, розробка засад 
державної політики з обігу продукції сек-
суального характеру та регулювання відпо-
відних відносин; 

- аналіз процесів і тенденцій, що від-
буваються у сфері захисту суспільної мора-
лі, розробка рекомендацій для органів дер-
жавної влади та місцевого самоврядування 
по їх правовому регулюванню; 

- контроль за дотриманням чинного 
законодавства України у сфері захисту сус-
пільної моралі; 

- участь у розробці міжнародних до-
говорів України з питань захисту суспільної 
моралі [14].

У разі виявлення уповноваженими осо-
бами вказаного органу порушень обігу ін-
формації, що є предметом у вказаній сфері, 
в тому числі за допомогою використання 
комп’ютерних технологій, вони повинні 
звертатися до зазначених вище підрозділів 
органів внутрішніх справ з метою припи-
нення останніми даних фактів та притяг-
нення винних осіб до відповідальності.

Безпосередньо, що стосується діяль-
ності правоохоронних органів, у тому 
числі підрозділів по боротьбі з кіберзло-
чинністю, вказаний документ визначає їх 
завдання у зазначеній сфері відносно роз-
витку міжнародного співробітництва, пе-
рейняття зарубіжного досвіду, розроблен-
ня пропозицій відносно удосконалення їх 
діяльності.

Наступним документом, який є право-
вою основою діяльності правоохоронних 
органів у сфері боротьби з кіберзлочинніс-
тю, є Указ Президента «Про заходи щодо 
забезпечення захисту прав і законних ін-
тересів дітей» від 05 травня 2008 р. № 
411/2008.

На підставі вивчення зазначених нор-
мативних актів, на нашу думку, можна зро-
бити висновок, що правове регулювання 
діяльності правоохоронних органів у сфері 
протидії кіберзлочинності має наступні не-
доліки:

- відсутня чітка регламентація захо-
дів протидії кіберзлочинності, а саме від-
сутність єдиного нормативно-правового 
акту Міністерства внутрішніх справ Украї-
ни відносно протидії аналізованому прояву 
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злочинності;
- відсутність законодавчо розробле-

ного понятійного апарату щодо визначен-
ня понять у зазначеній сфері;

- неузгодженість завдань і функцій 
стосовно протидії кіберзлочинності серед 
підрозділів органів внутрішніх справ;

- неузгоджений порядок взаємодії 
підрозділів органів внутрішніх справ у вка-
заній сфері;

- неузгодженість існуючих держаних 
нормативно-правових актів з міжнародни-
ми, що були ратифіковані Верховною Ра-
дою України;

- неузгоджений порядок міжнарод-
ного співробітництва уповноважених орга-
нів з органами інших держав у цій сфері.
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АНОТАЦІЯ 
У статті проведено аналіз нормативно-

правових актів України щодо діяльності орга-
нів внутрішніх справ, направленої на виявлен-
ня та запобігання кіберзлочинності. Вста-
новлено, що на теперішній час не існує єдиного 
основного законодавчого акту, який би чітко 
регулював діяльність органів внутрішніх справ 
у сфері запобігання кіберзлочинності.

На підставі проведеного аналізу визначено, 
що в результаті одночасної дії декількох нор-
мативних актів у зазначеній сфері існують 
неузгодженості щодо завдань, функцій та по-
рядку взаємодії підрозділів органів внутрішніх 
справ; відсутність законодавчо-розроблених 
понять щодо запобігання кіберзлочинності. 
Також дослідженням виявлено неузгодже-
ність деяких правових актів України з між-
народними актами.

SUMMARY 
The article describes the analysis of legal acts 

of Ukraine concerning the activities of internal 
affairs aimed at the detection and prevention of 
cybercrime. It was found that at present there is no 
single primary legislation that would clearly regu-
late the activities of law-enforcement bodies in the 
area of prevention of cybercrime. Based on this 
analysis, it is determined that the simultaneous ac-
tion of several regulations in this area, there are 
inconsistencies regarding the tasks, functions, and 
procedures of interaction of divisions of internal 
affairs; the absence of legislation on the preven-
tion of the developed concepts of cybercrime. Also, 
the study found some inconsistency of legal acts of 
Ukraine with international acts.
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Личность преступника, в которой отража-
ются все признаки и особенности уголовного 
деяния, играет важнейшую роль в сложном 
взаимодействии многих обстоятельств, обу-
славливающих преступление [1, c.5]. Харак-
теристика личности преступника, совер-
шающего бандитизм, изучение его свойств 
и признаков позволяет правильно опре-
делить характер и степень общественной 
опасности преступного деяния, установить 
причины конкретного преступления и пре-
ступности в целом, разработать научно-обо-
снованный прогноз и программу предупре-
дительных мер.

Проблема личности преступника в крими-
нологии по своей значимости относится к чис-
лу ведущих. Значительный вклад в развитие 
учения о личности преступника внесли уче-
ные-криминологи Ю. М. Антонян,  А. М. Бан-
дурка, Ю. Д. Блувштейн, В. М. Бурлаков,  

Л.М. Давыденко, П. С. Дагель, А. М. Джужа, 
А. И. Долгова, А. П. Закалюк, А. Ф. Зелин-
ский, В. Н. Кудрявцев, Н. Ф. Кузнецова, А.Н. 
Литвинов, Г. М. Миньковский и другие.

В то же время в криминологической на-
уке существуют различные точки зрения 
относительно этого вопроса в том числе о 
самом понятии «личность преступника», ко-
торое относится к числу дискуссионных.

В зависимости от социально-историче-
ских условий, социальных требований и 
уровня развития науки по-разному подни-
мался вопрос о том, что такое личность пре-
ступника, существует ли она вообще, в чем 
заключается ее специфика и ее роль в со-
вершении преступления. В трудах ученых 
с времен античности и до середины XIX в. 
можно найти только попытку анализа раз-
личных аспектов того, кого мы называем 
«личностью преступника» [2, c. 9].

 Среди них следует выделить Сократа, Го-
мера, Ф. Бэкона, Т. Гоббса, А. Кетле, Ч. Лом-
брозо, Е. Дюркгейма, И. Ланге, - Г.. Кранца,    
Фрейда и других выдающихся ученых раз-
личных эпох и направлений, теории кото-
рых основывались на достижениях в таких 
областях знаний, как антропология, меди-
цина, социология, философия, психофизио-
логия, экономика и другие. Их значитель-
ный вклад в развитие теории о личности 
преступника, ее социальной обусловлен-
ности и сущности стали базой дальнейшего 
прикладного изучения этой проблематики. 

Современные исследователи личности 
преступника стали уделять больше внима-

Рассмотрены научные взгляды относи-
тельно личности преступника, совершающего 
бандитизм, а также ее социальные и демогра-
фические характеристики и их особенности. 
Акцентировано внимание на типичности 
свойств лица, совершающего бандитизм, а 
также общественно опасных тенденциях рас-
пространенности данного вида преступной де-
ятельности на современном этапе развития 
общества.

Ключевые слова: личность преступника, 
насильственные преступления, морально – психоло-
гическая характеристика, бандитская группировка, 
мотивация, возрастные особенности.
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ния лицам, совершающим насильственные 
преступления. Они предлагают считать лич-
ность преступника совокупностью крими-
нологически значимых свойств человека, 
обуславливающих совершение им преступле-
ния, то есть определенных качеств личности, 
которые являются предпосылками к совер-
шению противоправных деяний [3, c. 80-81].

Изучение личности преступника, совер-
шающего бандитизм, в настоящее время 
приобретает особое значение. Тот факт, что 
лица, совершающие бандитизм, имеют свои 
характерные черты, ни у кого не вызывает 
сомнений. Все особенности связываются с 
морально-психологической характеристи-
кой личности, мотивацией соответствую-
щего преступного поведения. Рост уровня 
агрессивной преступности, обострение ее 
качественных характеристик позволяют 
ученым выдвинуть гипотезу о том, что в 
самой личности преступника содержится 
комплекс специфических черт и качеств, ко-
торые отличают ее от других категорий пре-
ступников. Поэтому необходимо выделить 
лицо, совершающее бандитизм, в самосто-
ятельный тип в структуре учения о лично-
сти преступника. Причем, если последняя 
является общей категорией, то лицо агрес-
сивного преступника будет рассматриваться 
как ее составляющая, структурный элемент 
определенного рода, а лицо, например, 
участник бандитской группировки - под-
структурный элемент на правах отдельного.

Личность преступника наиболее полно 
характеризуется именно в момент соверше-
ния преступления, и здесь прослеживаются 
криминологические особенности поведения 
определенной категории преступников. В 
частности, лицо, совершающее бандитизм, 
отличается набором признаков, характер-
ных только для него, а именно - специфи-
ческих навыков, умений, комплекса инте-
ресов и других существенных и устойчивых 
свойств, закономерно сформировавшихся 
под влиянием негативных элементов со-
циальной среды, которые реализовались 
в таких формах, как организация банды, 
участие в ней или в совершаемых ею напа-
дениях. Все это в полной мере относится к 
характеристикам изученных нами лиц, со-
вершающих бандитизм.

Исследование архивных уголовных дел 
и уголовных производств о бандитизме по-
казывает, что среди лиц, совершивших эти 
преступления, подавляющее большинство 
составляют мужчины (98%). По данным 
других авторов, этот показатель равен 89-
95%. [4, c. 69] Очевидно, что разногласия не 
очень существенны, и, по нашему мнению, 
они не выражают тенденцию уменьшения 
удельного веса женщин в данном виде пре-
ступлений, а является, скорее всего, след-
ствием статистической девиантности. Стой-
кое количественное преимущество мужчин 
обуславливается характером преступной 
деятельности.

Определенный интерес представляют 
особенности возрастных характеристик рас-
сматриваемого типа преступников, посколь-
ку на каждом возрастном этапе развития 
социальный смысл личности меняется. В 
криминологическом плане большое значе-
ние имеет и то, в каком возрасте человек на-
чинает совершать преступления: чем рань-
ше он нарушает криминальный закон, тем 
выше вероятность рецидива в будущем.

По данным нашего исследования, сре-
ди осужденных возрастные характеристики 
имеют явно выраженную специфику. Для 
несовершеннолетних характерно соверше-
ние спонтанных преступлений. Но есть и 
другие случаи. Современные агрессивные 
преступники имеют определенный жизнен-
ный опыт, авторитет, навыки совершения 
преступлений, способность к достижению 
преступных целей с помощью насилия, хоро-
шо физически подготовленные и тому подоб-
ное. Уголовную активность чаще проявляют 
лица от 18 до 30 лет, доля которых составля-
ет 61% от общего числа изученных лиц.

Наблюдается рост удельного веса лиц, 
старше 30 лет: с 21% до 26%.

Из этого следует, что достаточно боль-
шая часть осужденных за бандитизм - это 
лица, которые вполне сформировались на 
почве явной антиобщественной направлен-
ности личности.

Содержание интересов и стремлений, их 
развитие и изменения зависят, как правило, 
от уровня образованности. Низкий образо-
вательный уровень в большинстве случаев - 
показатель ограниченного круга интересов, 
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но это вовсе не означает, что человек из-за 
этого является преступником. Такие инте-
ресы служат лишь благоприятной почвой 
для развития негативных свойств и качеств 
личности.

Распространенная в подростково-моло-
дежной среде азартно-игровая зависимость, 
мода на легкие наркотики и энергетические 
фармстимуляторы, престижно-брендовые 
торговые марки одежды и т.д. является 
сверхмощным генератором криминогенной 
мотивации молодежи из малообеспеченных 
семей.

Подобного рода занятия формируют 
готовность перейти к насильственным фор-
мам обогащения, полностью реализовать 
юношеский максимализм. Среди участни-
ков криминогенных групп всегда находят-
ся лица, склонные к применению насилия 
в различных жизненных ситуациях. Имен-
но из их числа и возникает соучастие лиц, 
эмоционально зараженных идеей неотлож-
ного обогащения насильственным путем [5, 
c. 128].

Однако среди них наблюдается рост об-
разовательного уровня: каждый третий име-
ет высшее или среднее специальное обра-
зование, каждый второй – среднее. Можно 
назвать ряд обстоятельств, которые обусло-
вили указанную выше тенденцию. Опреде-
ляющей среди них, на наш взгляд, является 
девальвация образования, как средне спе-
циального, так и высшего. Нельзя игнори-
ровать также вовлечение в преступность 
лиц из числа интеллигенции, которые стали 
главной «жертвой» процесса обнищания в 
результате либерализации экономики.

Брак, семья является важным регулято-
ром поведения человека. Семейный статус 
лиц, совершивших преступления, влия-
ет на формирование личностных качеств, 
определяет направленность и устойчивость 
преступного поведения. Полученные нами 
данные показывают, что большинство этих 
преступников (61%) не были женаты, раз-
ведены или живут в дезорганизованных 
семьях, т.е. в браке, но с семьей не прожи-
вают.

Из числа семейных четко выделяется 
категория лиц в возрасте 25-29 лет, многие 
из которых имеют детей. Для них преступ-

ный промысел - это сознательно выбранный 
способ материально обеспечить свою семью. 
Постулат о ценности родителей, жен и де-
тей, составляющих семью, присутствует в 
системе ценностей членов организованных 
преступных групп.

Интерес представляет и род занятий 
рассматриваемого типа преступников. На 
основании проведенного исследования 
нами установлено, что для их большинства 
характерно наличие такого соединяющего 
момента, как похожий профессиональный 
уровень. В 52% случаев профессиональный 
состав участников банд был одинаковым. 
Это естественно, поскольку люди, которые 
имеют одинаковый род занятий, легче сбли-
жаются.

Изучение судебно-следственной практи-
ки показало, что в течении периода, пред-
шествующего общей преступной деятель-
ности, часть участников банд хорошо знали 
друг друга по месту жительства (более 40%) 
или через совместный досуг (23%). Некото-
рые из этих лиц были знакомы еще с юно-
шеского возраста: вместе учились в средней 
школе, училище, посещали занятия в спор-
тивной секции. В ряде случаев преступники 
ранее работали на одном предприятии, от-
бывали наказание в одном исправительном 
учреждении. Но чаще всего конечно общим 
является корыстный мотив преступной дея-
тельности. 

Показательным является тот факт, что 
на протяжении 90-х годов среди осужден-
ных за бандитизм уменьшилась доля как ра-
бочих, так и служащих: их удельный вес, по 
нашим данным, сейчас составляет соответ-
ственно 13% и 18%. Эти изменения, на наш 
взгляд, обусловлены сворачиванием отече-
ственного производства, развитием частно-
го сектора с государственных предприятий. 
Удельный вес студентов составляет 6%.

Кроме того, более половины (56%) лиц, 
совершающих бандитизм, не имеют по-
стоянного источника дохода. В результате 
трагических событий на востоке страны эта 
армия безработных становится все больше. 
К сожалению, у людей не будет другого спо-
соба прокормить себя и свои семьи, кроме 
как «выходить на большую дорогу». На се-
годняшний день никакого облегчения жиз-
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ни нет ни для мелкого бизнеса, ни для раз-
вития фермерства, ни для строительства и 
тому подобного. Есть огромное количество 
трудовых ресурсов, которые легко могут 
превратиться в ресурсы уголовные. Государ-
ство должно дать этой армии безработных 
возможность легально прокормить себя.

Таким образом, можно отметить следую-
щие типичные свойства личности преступ-
ника, который совершает бандитизм:

1. В современную агрессивную преступ-
ность, в частности, бандитизм, активно во-
влекаются лица молодого возраста (от 18 до 
З0 лет), не нашедшие своего места в жизни 
и выбравшие криминальный способ суще-
ствования. Увеличивается удельный вес лиц 
зрелого возраста, которые выполняют, как 
правило, функции лидеров.

2. Уменьшается доля рабочих и слу-
жащих, в то же время растет количество 
представителей частного бизнеса и ком-
мерческих структур. Резко увеличивается 
удельный вес лиц, не имеющих легального 
источника доходов. Последняя тенденция 
в полной мере отражает возникновение в 
нашем обществе особой прослойки, кото-
рая является наиболее криминогенной, и 
определяет на сегодняшний день как осо-
бенности отечественной преступности, так 
и личностные характеристики преступни-
ков.

3. Наблюдается достаточно высокий об-
разовательный уровень преступников, что 
обуславливает их поведение. Сформировал-
ся новый имидж агрессивного преступника 
(члена организованной, бандитской груп-
пы). Составляющими нового «образа» явля-
ются компетентность в преступном бизнесе 
и авторитет в преступной среде.

4. Преобладающими мотивами лиц, со-
вершающих бандитизм, являются: накопле-
ние денег и ценностей, владение ценными 
вещами, проведения досуга в престижных 
местах, создание достойного уровня обеспе-
ченности семьи. При этом на большинство 
преступников довольно сильное социаль-
но-психологическое влияние оказывает «во-
ровская» идеология.

Подводя итоги, следует отметить, что 
бандитизм с древнейших времен и до на-
ших дней является одним из наиболее об-

щественно опасных преступных деяний. К 
сожалению, можно констатировать тот факт, 
что это уже не просто статья криминально-
го кодекса, а целая жизненная философия 
значительной части общества, криминаль-
ная субкультура агрессии и беззакония. Но 
преступление совершает человек. Поэтому 
крайне важным является вопрос, касаю-
щийся личности преступника, совершаю-
щего бандитизм. Именно глубокое и всесто-
роннее изучение этого феномена позволит 
выработать наиболее эффективные пути 
противодействия рассматриваемому виду 
преступной деятельности. 
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SUMMARY 
It is considered scientifi c views on the identity 

of the offender committing banditry, as well as its 
social and demographic characteristics and their 
features. The attention is focused on the typical 
properties of the person committing banditry, as 
well as socially dangerous tendencies of the preva-
lence of this type of criminal activity at the present 
stage of development of society.



129

Êðàâ÷åíêî Î.ª. - Ïðîêóðîðñüêèé íàãëÿä çà ïðîâåäåííÿì íåãëàñíèõ...

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÜÊÈÉ ÍÀÃËßÄ ÇÀ ÏÐÎÂÅÄÅÍÍßÌ 
ÍÅÃËÀÑÍÈÕ ÑË²Ä×ÈÕ (ÐÎÇØÓÊÎÂÈÕ) Ä²É Ó 

ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÌÓ ÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍ²

 ÊÐÀÂ×ÅÍÊÎ Î.ª. - àñï³ðàíò êàôåäðè êðèì³íàëüíî-ïðàâîâèõ äèñöèïë³í 
ôàêóëüòåòó ïðàâà òà ìàñîâèõ êîìóí³êàö³é Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ 

ÓÄÊ 343.131

В останні роки впровадження в повсяк-
денну практику правоохоронних органів 
значної кількості технічних засобів  різного 
призначення прискорилося настільки, що 
чинне законодавство не встигає адаптува-
тися до постійно мінливих умов, за рахунок 
чого утруднюється використання іннова-
ційних розробок у боротьбі зі злочинністю. 
Тим часом ефективна робота з розкриття 
та розслідування злочинів без законодавчої 
підтримки застосування нових технічних за-
собів практично неможлива. Недостатність, 
суперечливість, а іноді і відсутність правової 
бази використання технічних засобів у сфері 
кримінального судочинства призводить до 
виникнення правових і процесуальних про-

блем, які суттєво впливають на якість прове-
дення слідчих дій, розгляду кримінального 
провадження у суді, і тим самим порушують-
ся права та свободи громадян.

Прокурорський нагляд відіграє важливу 
роль у поліпшенні захисту інтересів держави 
та прав громадян, тому вивчення особливос-
тей прокурорського нагляду є однією з клю-
чових завдань сучасної української юридич-
ної науки.

Прокурорський нагляд – це особливий 
вид державної діяльності, здійснюваної спе-
ціально уповноваженими державними орга-
нами або посадовими особами – Генеральним 
прокурором України та підпорядкованими 
йому прокурорами – у межах їх компетенції 
та наданих повноважень, визначених Кон-
ституцією України, Законом України «Про 
прокуратуру» та іншими нормативно-право-
вими актами, спрямований на утвердження 
верховенства закону і зміцненню правопо-
рядку в державі.

Виключно прокурор має право прийня-
ти рішення про проведення такої неглас-
ної слідчої (розшукової) дії, як контроль за 
вчиненням злочину. Кодексом втілюється 
концептуальне положення про процесуаль-
не керівництво прокурором усім досудовим 
провадженням, у тому числі й проведенням 
негласних слідчих (розшукових) дій, з його 
початку до завершення.

Так, прокурор, здійснюючи нагляд за до-
держанням законів під час проведення до-
судового розслідування у формі процесуаль-
ного керівництва, уповноважений доручати 

В статье исследуется возможности про-
курорского надзора за использованием тех-
нических средств, как наиболее востребован-
ных инновационных разработок в борьбе с 
преступностью. Предлагается авторское 
определение понятия технических средств, 
применяемых в уголовном производстве. На 
основании анализа научных взглядов, также 
уголовного процессуального законодательства, 
предоставляются предложения по изменению 
действующего законодательства, которые не-
обходимы для повышения эффективности ис-
пользования технических средств в уголовном 
процессе.

Ключові слова: технічні засоби, науково-техніч-
ні засоби, фіксація доказової інформації, боротьба 
зі злочинністю, правоохоронні органи, кримінальне 
правопорушення, оперативно-технічні засоби.
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слідчому, органу досудового розслідування, 
відповідним оперативним підрозділам про-
ведення у встановлений прокурором строк 
негласних слідчих (розшукових) дій, давати 
вказівки щодо їх проведення (ст. 36 КПК 
України).

Сучасними вченими постійно вказується 
на необхідність більш широкого використан-
ня наукового потенціалу суспільства в кримі-
нальному процесі.

Так, І.О. Ієрусалимов, розглядаючи на-
уково-технічний потенціал слідчої діяльності 
у якості сукупності матеріальних та інтелек-
туальних ресурсів (таких як техніка, наука, 
освіта та ін.), які реалізуються з метою най-
більш ефективного розкриття, розслідування 
та попередження кримінальних правопору-
шень [1, с. 9], пропонує узагальнити науко-
во-технічні досягнення і створити систему 
інформаційного забезпечення співробітників 
правоохоронних органів про досягнення на-
уково-технічного прогресу.

О.О. Пунда, розвиваючи ідею попере-
днього дослідника щодо необхідності вико-
ристання різноманітних технічних засобів у 
процесах розслідування кримінальних пра-
вопорушень, обґрунтовує необхідність закрі-
плення за даними, одержаними в результа-
ті застосування науково-технічних засобів у 
кримінальному процесі, значення джерела 
доказової інформації [2].

Визначаючи напрями підвищення ре-
зультативності інформаційного забезпечення 
в стадії досудового слідства, Є.Д. Лук’янчиков 
доводить, що одним із них є своєчасне і по-
вне використання сучасних можливостей і 
досягнень наукового і технічного прогресу. 
Підкреслюється, що оскільки ці досягнення 
використовуються у специфічній сфері піз-
навальної діяльності, на законодавчому рівні 
мають бути чітко визначені форми, суб’єкти і 
порядок їх використання. Це також вимагає 
чіткої визначеності самих науково-технічних 
засобів [3, с. 18].

У дисертаційному дослідженні В.В. Бі-
рюкова визначається роль та функція на-
уково-технічних засобів у процесі фіксації 
криміналістично значимої інформації, а та-
кож можливості використання з цією метою 
комп’ютерних технологій [4]. На прикладі 
даного дослідження ми бачимо появу нових 

форм фіксації та комплексне використання 
технічних, програмних та програмно-техніч-
них засобів у слідчий практиці.

Підтвердженням важливості науково-
технічних засобів у кримінальному процесі 
є також дослідження Д.Д. Бєгова, у якому 
розглядаються сучасні технології в судовій 
акустиці. По-перше, у роботі визначається 
важливість самих засобів фіксування звуко-
вої інформації (цифрових, аналогових). По-
друге, підкреслюється значення звукових 
сигналів, зафіксованих технічними засобами 
на матеріальних носіях, як джерела інформа-
ції, що має криміналістичне значення. По-
третє, доводиться необхідність створення 
автоматизованих систем експертних дослі-
джень на базі сучасних комп’ютерних техно-
логій [5, с. 4-5].

У дослідженні Ю.О. Пілюкова, присвя-
ченому проблематиці застосування інформа-
ційних систем в експертних підрозділах, за-
провадження й ефективного використання 
нових інформаційних технологій, автомати-
зованих робочих місць за напрямками екс-
пертних досліджень, сучасних автоматизо-
ваних інформаційно-пошукових систем для 
ведення та формування криміналістичних 
обліків, інформаційно-аналітичного забез-
печення та підготовки для них прикладних 
програм [6] доведено, що найбільш важли-
вим для етапу формування інформаційного 
забезпечення експертних досліджень є ство-
рення логічної основи систематизації інфор-
маційних систем, виявлення їх складових 
частин, визначення їх координації і субор-
динації на горизонтальному і вертикальному 
рівнях відносно багаторівневої класифікацій-
ної конструкції.

Об’єктивна необхідність застосування в 
кримінальному провадженні технічних за-
собів визначається не тільки прагненням 
учасників кримінального процесу спростити 
і прискорити процес розслідування кримі-
нальних правопорушень, але також і власти-
востями останніх значно розширювати діа-
пазон можливостей людського сприйняття.

Зокрема, В.В. Бірюковим у ході дослі-
дження принципів фіксації зорової інформа-
ції цифровими фотокамерами було відзначе-
но, що як теоретично, так і практично вони 
забезпечують досить повне й об’єктивне відо-
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браження ознак об’єктів фіксації. З огляду на 
специфіку фіксації й контролю за зображен-
ням у цифровій фотокамері безпосередньо в 
процесі фіксації можна майже на 100 відсо-
тків гарантувати одержання якісних зобра-
жень об’єктів, що знімаються. Комп’ютерні 
технології дозволяють складати графічну і 
текстову інформацію в одному документі. 
При їх застосуванні стирається тимчасове 
розірвання в оформленні результатів фікса-
ції [4, с. 9].

Здатність об’єктивно відображати події, 
що відбуваються, запам’ятовувати їх з дріб-
ними подробицями, довгостроково зберігати 
і багаторазово відтворювати, робить технічні 
засоби найважливішим інструментом забез-
печення об’єктивного розслідування справ і 
фактором, що сприяє дотриманню прав і сво-
бод громадян [7, с. 2].

При вивченні проблем, пов’язаних з ви-
користанням технічних засобів у криміналь-
ному провадженні, необхідно в першу чергу 
з’ясувати, що розуміється під терміном «тех-
нічні засоби» у тих випадках, коли він вико-
ристовується в нормативно-правових актах, 
що відносяться до кримінально-процесуальної 
діяльності. Це одне з найважливіших питань, 
яке потребує вирішення, оскільки криміналь-
не судочинство (маючи на увазі суворе дотри-
манні процесуальної форми) не допускає ви-
користання понять, значення яких неясне або 
тлумачення – неоднозначне [8, с. 123].

У нормативно-правових актах, що ре-
гламентують порядок використання техніч-
них засобів у кримінальному провадженні, 
можна зустріти такі поняття, як «технічні за-
соби», «криміналістична техніка», «спецтех-
ніка», «спеціальна техніка», «засоби спецтех-
ніки по боротьбі зі злочинністю», «спеціальні 
засоби», «спеціальні технічні засоби», «опера-
тивна техніка» тощо. Однак, практично кож-
не з них не має чіткого визначення і вказівки 
на те, про які саме «науково-технічні засоби» 
йде мова. У деяких нормативних документах 
одночасно використовуються два або більше 
з перерахованих вище термінів, частіше без 
відповідних коментарів і роз’яснень, що по-
рушує логіко-смислову структуру тексту [7, с. 
3].

У чинному КПК України [9] поняття 
«технічний засіб» застосовується досить ши-

роко (наприклад: у статтях 27 (обов’язковість 
фіксування судового провадження технічни-
ми засобами), 42 (права підозрюваного на за-
стосування технічних засобів при проведенні 
процесуальних дій), 56 (права потерпілого на 
застосування технічних засобів при прове-
денні процесуальних дій), 71 (права спеціа-
ліста на користування технічними засобами), 
73 (обов’язки секретаря судового засідання 
щодо фіксування засідання технічними за-
собами), 99 (визначення у якості документів 
носіїв інформації, на яких за допомогою тех-
нічних засобів зафіксовано процесуальні дії), 
103 (форми фіксування кримінального про-
вадження) тощо) однак його загальне визна-
чення відсутнє.

Досить часто термін «спеціальні техніч-
ні засоби» використовується в законодавчих 
і нормативних актах, що відносяться до ді-
яльності Служби безпеки України. Тут мова 
в основному йде про технічні засоби, які за-
стосовуються для проведення оперативно-
розшукової діяльності й призначені для не-
гласного отримання інформації, а також у 
зв’язку з функціями органів Служби безпеки 
України щодо ліцензування не уповноваже-
них на здійснення оперативно-розшукової 
діяльності фізичних і юридичних осіб, що 
пов’язана з розробленням, виготовленням 
спеціальних технічних засобів для зняття 
інформації з каналів зв’язку, інших засобів 
негласного отримання інформації, торгівлею 
спеціальними технічними засобами для знят-
тя інформації з каналів зв’язку, іншими засо-
бами негласного отримання інформації.

Ситуація, за якої термін «технічні засо-
би» використовується у кримінальному про-
цесуальному законодавстві, однак його чітке 
визначення у нормативних актах відсутнє, є 
характерною не лише для України.

Так, М.В. Капустіна, досліджуючи пи-
тання процесуальної регламентації фіксації 
доказової інформації Україні та інших дер-
жавах (Білорусь, Вірменія, Казахстан, Узбе-
кистан, Киргизька Республіка, Росія) [10], 
встановила, що такого роду визначення є 
лише в Кримінально-процесуальних кодек-
сах країн Центральної Азії – Казахстану, 
Узбекистану, Киргизії. Зокрема, в КПК Ка-
захстану та Киргизії дається визначення по-
няття науково-технічних засобів, під якими 
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розуміються прилади, спеціальні пристосу-
вання, матеріали, що правомірно застосову-
ються для виявлення, фіксації, вилучення й 
дослідження доказів. У КПК Узбекистану в 
ч. 2 ст. 91 «Допоміжні засоби закріплення до-
казів. Додатки до протоколів» дається таке 
загальне визначення НТЗ – це апарати, при-
бори, прилади, матеріали [10, с. 109].

У Кримінально-процесуальних кодексах 
інших країн, що аналізувалися, терміни «на-
уково-технічній засіб» або «технічний засіб» 
лише використовуються, проте їх загального 
визначення не запропоновано [10, с. 110].

За цих умов, слід погодитися з І.Ф. Харабе-
рюшем, який вважає, що синонімами поняття 
«технічні засоби» виступають технічні, про-
грамно-технічні, програмні засоби, пристрої, 
автоматизовані системи, речовини [7, с. 4].

Окремі питання використання науково-
технічних засобів у розкритті та розслідуванні 
кримінальних правопорушень були розгляну-
ті авторами: В.Г. Гончаренком, В.Т. Нором, 
М.Є. Шумилом [11]; С.В. Ківаловим, С.В. Мі-
щенком, В.Ю. Захарченком [12]; О.М. Бандур-
кою, Є.М. Блажівським, Є.П. Бурдолем [13] та 
іншими ученими у ході надання коментарів 
до відповідних статей чинного КПК України. 

Існують також дослідження цілковито 
присвячені даній тематиці.

Так, О.О. Пундою, за результатами до-
слідження можливостей використання да-
них, одержаних у результаті застосування 
науково-технічних засобів, для доказування 
в кримінальному процесі [2], було сформо-
ване визначення технічних засобів у якості 
сукупності приладів, пристроїв, апаратури, 
інструментів та матеріалів, що застосовують-
ся відповідно до закону спеціально уповно-
важеними особами для досягнення науково 
обґрунтованого результату, який сприяв би 
захисту прав та законних інтересів учасників 
кримінального процесу, повному та швидкому 
розкриттю кримінальних правопорушень і ви-
криттю осіб, винних у їх вчиненні [2, с. 8].   До-
сліджуючи застосування науково-технічних 
засобів під час здійснення оперативно-роз-
шукових заходів для доказування в кримі-
нальному процесі, науковець вводить понят-
тя спеціальний науково-технічний засіб, не 
пояснюючи значення терміну «спеціальний» 
і не визначаючи особливості цих засобів.

Досліджуючи питання використання опе-
ративно-технічних засобів у протидії злочи-
нам, що вчиняються у сфері нових інформа-
ційних технологій, колектив авторів у складі 
І.Ф. Хараберюша, В.Я. Мацюка, В.А. Некра-
сова, О.І. Хараберюша звертає увагу на те, 
що виходячи із сучасних поглядів науковців 
в інформаційній сфері та оперативно-розшу-
ковій діяльності та враховуючи, що за допо-
могою програмних та програмно-технічних 
засобів можливо виявити та задокументувати 
злочини у сфері нових інформаційних техно-
логій, слід включити програмні та програм-
но-технічні засоби, які використовуються 
для протидії злочинам у сфері нових інфор-
маційних технологій, до поняття «спеціальна 
техніка» [14, с. 31].

За цих умов цілком логічною виглядає 
позиція І.Ф. Хараберюша, який пропонує 
використовувати термін «спеціальна техні-
ка», під яким треба розуміти сукупність тех-
нічних, програмно-технічних та програмних 
засобів, спеціальних пристроїв, автоматизо-
ваних систем, речовин та науково обґрунто-
ваних способів і тактичних прийомів їх ви-
користання правоохоронними органами із 
суворим дотриманням принципу законності 
для протидії злочинності [7, с. 4].

Підсумовуючи викладене, пропонується 
наступне визначення технічних засобів, що 
застосовуються у кримінальному провадженні 
– це сукупність технічних, програмно-техніч-
них та програмних засобів, спеціальних при-
строїв, автоматизованих систем, речовин та 
науково обґрунтованих способів і тактичних 
прийомів їх використання, що застосовують-
ся відповідно до закону спеціально уповно-
важеними особами для досягнення науково 
обґрунтованого результату, який сприяв би 
захисту прав та законних інтересів учасників 
кримінального процесу, повному та швидко-
му розкриттю кримінальних правопорушень 
і викриттю осіб, винних у їх вчиненні.

З урахуванням того, що проблематика 
правового регулювання використання тех-
нічних засобів у сфері боротьби зі злочин-
ністю тривалий час залишалися поза увагою 
науки кримінального процесуального права 
і відповідні дослідження здебільшого про-
водили в аспекті криміналістичної науки, 
авторський аналіз окресленого кола питань 
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у розрізі науки кримінального процесуаль-
ного права уможливив розробку пропозицій 
щодо удосконалення нормативно-правової 
бази, яка регулює відносини, пов’язані із за-
стосуванням технічних засобів у процесі роз-
слідування кримінальних правопорушень, і, 
як наслідок, підвищення ефективносты ви-
користання таких засобів у практичній діяль-
ності правоохоронних органів.

У процесі проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій здійснюється доказування, 
обов’язок якого щодо обставин, передбаче-
них ст. 91 КПК, за винятком випадків, пе-
редбачених ч. 2 ст. 92 КПК, покладається на 
слідчого, прокурора. Доказування полягає у 
збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою 
встановлення обставин, що мають значення 
для кримінального провадження.

Аналіз повноважень прокурора при про-
веденні окремих негласних слідчих (розшу-
кових) дій свідчить, що прокурор вирішує за-
вдання як щодо реалізації наглядової функції, 
спрямованої на забезпечення вимог закону і 
попередження можливих порушень консти-
туційних прав і свобод громадян, так і щодо 
дотримання положень закону про фіксацію 
перебігу і результатів таких дій, збереження 
інформації, отриманої внаслідок їх проведен-
ня з подальшим її використанням для цілей 
кримінального провадження, у тому числі як 
докази для обвинувачення особи у вчиненні 
злочину під час судового розгляду.

Наприклад, тільки прокурор має право 
прийняти рішення про проведення такої не-
гласної слідчої (розшукової) дії, як контроль 
за вчиненням тяжкого або особливо тяжкого 
злочину, що готується або вчиняється, у фор-
мі контрольованої поставки, контрольованої 
та оперативної закупки, спеціального слідчо-
го експерименту, імітування обстановки зло-
чину (ст. 271 КПК України). 

Тобто прокурор, якщо не забороняє або 
не припиняє проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій, фактично погоджується з 
обґрунтованістю їх проведення і несе відпо-
відальність за порушення прав і законних 
інтересів осіб, допущених у зв’язку з їх про-
веденням.

Формування пропозицій щодо удоско-
налення чинної нормативно-правової бази 
має реалізовуватися на підставі детального 

аналізу чинних норм законодавства з питань 
застосування технічних засобів у криміналь-
ному провадженні шляхом визначення осно-
вних проблемних моментів, пов’язаних із не-
досконалістю положень як КПК України, так 
і інших законів та підзаконних актів.

Підходячи до висновків, треба відмітити 
наступне: основними напрямами розвитку та 
удосконалення чинного кримінального-про-
цесуального законодавства у напрямі підви-
щення ефективності використання техніч-
них засобів у кримінальному провадженні є:

1) удосконалення правового регулю-
вання використання у кримінальному про-
вадженні наявних і нових видів обліків із 
використанням сучасних інформаційних тех-
нологій, а саме бази даних за прізвищами; 
обліки невпізнаних трупів; безвісно зниклих 
осіб; обліки за даними про прикмети розшу-
куваних осіб і способами вчинення ними кри-
мінальних правопорушень; за графічними і 
композиційними портретами розшукуваних 
осіб та черепом невпізнаних трупів з ознака-
ми насильницької смерті; за зразками для по-
дальших генотипоскопічних досліджень; усі 
види дактилоскопічних обліків і картотека 
для підвищення ефективності встановлення 
розшукуваних осіб і невпізнаних трупів.

2) удосконалення правового регулю-
вання використання у кримінальному про-
вадженні інтегрованих інформаційно-по-
шукових систем із можливістю віддаленого 
доступу, котрі могли б містити якомога біль-
ший об’єм інформації криміналістичного 
призначення. Розробка таких систем потре-
бує об’єднання зусиль не лише науковців у 
галузі правоохоронної діяльності, але і в га-
лузі теорії інформації, кібернетики тощо.
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SUMMARY 
The article explores the possibility of prosecu-

torial supervision over the use of technical means 
as the most innovative developments in the fi ght 
against crime. The author has given his defi nition 
of the technical tools, which is used in criminal 
proceedings. Based on the analysis of scientifi c 
views, and criminal procedural law, are proposals 
to change the current legislation, are required to 
improve effi ciency in the use of technical means in 
criminal proceedings.

АНОТАЦІЯ 
У статті досліджується можливості про-

курорського нагляду за використанням тех-
нічних засобів, як найбільш потрібних інно-
ваційних розробок у боротьбі зі злочинністю. 
Надається авторське визначення поняття 
технічних засобів, що застосовуються у кри-
мінальному провадженні. На підставі аналізу 
наукових поглядів, також кримінального про-
цесуального законодавства, надаються пропо-
зиції щодо зміни чинного законодавства, які 
необхідні для підвищення ефективності вико-
ристання технічних засобів у кримінальному 
процесі.
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Події останніх часів в Україні, на жаль, 
дають усі підстави констатувати, що шлях 
до цивілізованого суспільства внаслідок пе-
ребудови України як правової, демократич-
ної, соціальної держави пов’язаний не лише 
з впровадженням ринкових, економічних і 
соціальних перетворень, а й необхідністю за-
хищати обраний нашим суспільством шлях 
від зовнішньої агресії з боку Росії і підпоряд-
кованим їй деструктивним елементом всере-
дені країни. Втім надскладна ситуація в якій 
ми знаходимось, не виключає, а навпаки, ак-
центує увагу до одного з головних чинників, 
що лежить в основі досягнення економічного 
успіху – дослідження правової природи ри-
зикових (алеаторних) відносин у сфері гос-
подарювання в контексті супроводження ін-
вестиційних договорів, як однієї з головних 
ознак інноваційної діяльності. 

Наявність чи відсутність запобігання гос-
подарського ризику є невід’ємною складо-
вою кінцевого успіху суб’єкта господарюван-
ня, що покликані нівелювати або зменшити 
ймовірні збитки, а їх специфічні форми, по-
требують своєрідних умов правового регулю-

вання. Від так, запобігання ризику є однією з 
найважливіших у процесі формування інно-
ваційної моделі розвитку економіки України. 

Наразі визначаючи відсутність у законо-
давстві України як дієвих способів захисту, 
так і конкретних механізмів реалізації прав 
субєктів господарсько-правових відносин 
у сфері інноваційної діяльності, щодо запо-
бігання або зменшення ризиків, створюють 
певні проблеми і для суб’єктів господарюван-
ня і для країни в цілому, гальмуючи прогре-
сивні зміни. На підставі зазначеного, а також 
досліджуючи розвиток ризикових відносин 
у сфері інноваційної діяльності (становлен-
ня, шляхи розвитку), вбачається за доцільне 
впровадження у чинне законодавство норм і 
положень, що створювали б більш сприятли-
ві умови для розвитку підприємництва і ці-
лісного уявлення про ризик, як об’єктивний 
з точки зору існування, елемент інновацій-
них відносин та дійовим правовим прийомам 
впливу на його можливі наслідки, враховую-
чи складну економіко-політичну ситуацію в 
Україні.

Визначаючи об’єктом дослідження сукуп-
ність наукових поглядів, ідей і понять право-
вого захисту суб’єктів господарювання від 
негативних економічно-правових наслідків 
з приводу недосконалої системи правових 
норм, що регулюють інноваційні відносини, 
маємо констатувати, що ступінь достовірнос-
ті дослідження має також включати враху-
вання морально-психологічних особливос-
тей людини, як природньої істоти, за даних 
обставин. 

Исследование посвещено особенностям 
хозяйственно-правового регулирования инно-
вационных соглашений и их алеаторного ха-
рактера в условиях инновационного развития 
Украины.

Ключові слова: інтелектуальний потенціал, ін-
новаційна політика, промислова власність, суб’єкт 
господарювання, фінансові угоди, інноваційні догово-
ри, господарський ризик, алеаторність.
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Втім, повертаючись до «правового» рус-
ла, слід зазначити, що увага правовому забез-
печенню алеаторних (ризикових) договорів в 
українському законодавстві досліджувалася та-
кими вченими, як: Майданик Р.А., Тімуш І.С., 
Карпунь І.Н., Іщенко С. В., Петрук О.М., Пе-
регуда В.В., Подрєза С.М., Кузнєцова Т.В., 
Партын Г.О., Шереметьєва О.Ю., Слободян О.А. 
та інші, однак низка питань, пов’язаних із вищев-
казаною проблемою, потребує більшої уваги.

Досліджуючи теоретико-правові аспек-
ти виникнення несприятливих ситуацій для 
суб`єктів господарських відносин при здій-
сненні інноваційних відносин, базовими є 
поняття інноваційності та її «природньої» 
алеаторності, де: 

- інновації – новостворені (застосовані) 
і (або) вдосконалені конкурентоздатні тех-
нології, продукція або послуги, а також ор-
ганізаційно-технічні рішення виробничого, 
адміністративного, комерційного або іншого 
характеру, що істотно поліпшують структуру 
та якість виробництва і (або) соціальної сфери;

- інноваційна діяльність – діяльність, що 
спрямована на використання і комерціаліза-
цію результатів наукових досліджень та роз-
робок і зумовлює випуск на ринок нових кон-
курентоздатних товарів і послуг [1], поряд з 
цим стаття 4 Закону України “Про наукові 
парки” визначає однією з функцій наукового 
парку залучення і використання у своїй ді-
яльності ризикового (венчурного) капіталу, 
підтримка наукоємного виробництва [15];

- інноваційний ризик – утрати, пов’язані 
з конкурентними умовами науково-технічної 
та інноваційної діяльності людини та підпри-
ємств [4].

 Тож реалізація інновацій завжди 
пов’язана з ризиком – можливістю виник-
нення у процесі реалізації проекту неспри-
ятливих ситуацій та їх наслідків, та поряд із 
значною кількістю публікацій, проблема не-
визначеності і ризику ще не достатньо дослі-
джена в Україні [2; с. 203].

 У теорії і практиці господарювання по-
няття «ризик» є складним багатофактор-
ним явищем, природа якого знаходиться у 
взаємозв’язку з такими поняттями, як «неви-
значеність», «імовірність», «умови невизначе-
ності», «умови ризику» тощо. В економічному 
– «ризик»- означає втрати (збитки), імовір-

ність яких пов’язана з наявністю невизначе-
ності (нестачі або недостовірності інформації), 
а також зиск і прибуток, отримати які можли-
во лише завдяки діям, пов’язаним із ризиком. 
Достовірнішу і повнішу сутність економіч-
ного розвитку підприємства розкривають за 
допомогою інноваційної функції ризику, яка 
діє як стимулятор пошуку нетрадиційних рі-
шень проблем підприємцями. Більшість під-
приємств, компаній досягає успіху, стає кон-
курентоспроможними завдяки ризикованій 
інноваційній діяльності, яка приводить до 
більш ефективного виробництва, від якого ви-
грають і підприємці, і споживачі, і суспільство 
загалом [2; с. 203]. Ризиковим (алеаторним) 
зобов’язанням особливої уваги приділено у 
фундаментальній праці «Аномалії в цивільно-
му праві» за редакцією доктора юридичних 
наук, професора, академіка НАПрН Р.А. Май-
даника [14], де системно аналізуються понят-
тя «ризик», «ризикові зобов’язання», питання 
еволюції ризикових зобов’язань за законодав-
ством України та зарубіжних країн. З іншого 
боку, враховуючи новизну і недослідженість 
інститутів спільного інвестування, вчені про-
довжують обходити своєю увагою ризикову 
природу спільного інвестування [13; с. 153; 
17]. 

Варто зазначити, що під господарськими 
ризиками діяльності підприємства ми розу-
міємо вірогідність виникнення непередбаче-
них фінансових або майнових втрат в умовах 
невизначеності. Ризики, супроводжуючі гос-
подарську діяльність, створюють портфель 
ризиків підприємства, який визначається 
загальним поняттям – «Господарські ризи-
ки», які, в свою чергу, є об’єктивним яви-
щем у діяльності будь-якого підприємства. 
Тому ідентифікація ризиків, оцінка ступеня 
вірогідності ризиків, визначення можливих 
фінансових або майнових втрат і встановлен-
ня гранично допустимого рівня ризику, стає 
важливим елементом у системі дослідження 
господарських операцій [3].

 Усе вищезазначене свідчить про те, що 
ефективне (раціональне) функціонування 
інноваційної моделі економічного розвитку 
в умовах ризику та невизначеності повинно 
ґрунтуватися на науково-обґрунтованому 
відповідному інституційному забезпеченні, 
виваженій державній політиці, що в підсумку 
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дає змогу без втрат і прорахунків досягти по-
ставлених цілей інноваційного спрямування 
[5; с. 206].

Досліджуючи правову природу ризиків, 
доцідьно виділити: 

- ризики, які можуть бути застраховані 
задля відшкодування втрат – прямі майнові і 
непрямі збитки [17];

- ризики, що підлягають обов’язковому 
страхуванню (від нещасних випадків на ви-
робництві, від захворювань, від пошкоджен-
ня майна, від викрадання транспортних за-
собів) [2; с. 204];

- ризики специфічні, що здійснюється 
в умовах фундаментальної невизначеності 
(помилкового вибору інноваційного проекту 
як одного з видів ризиків інноваційної діяль-
ності або необґрунтованого визначення прі-
оритетів економічної та ринкової стратегії 
[16].

- ризики інноваційні – «підвищені», що 
підлягають управлінню[2; с.205]. 

Управління ризиками – це процес, за до-
помогою якого суб’єкт господарських відно-
син у сфері інвестиційної діяльності виявляє 
(ідентифікує) ризики, проводить оцінку їх 
величини, здійснює їх моніторинг і конт-
ролює свої ризикові позиції, а також врахо-
вує взаємозв’язки між різними категоріями 
(видами) ризиків. Мета управління ризика-
ми – сприяти підвищенню вартості власного 
капіталу (основних фондів), одночасно забез-
печуючи досягнення цілей багатьох зацікав-
лених сторін, а саме: клієнтів та контраген-
тів, керівників, працівників, спостережньої 
ради акціонерів (власників), органів госпо-
дарського нагляду, рейтингових агентств, ін-
весторів та кредиторів, інших сторін.

 У науковій літературі існує чотири 
методи управління ризиками:

 - скасування – полягає у відмові від 
здійснення ризикового заходу. Але для під-
приємництва скасування ризику, звичайно, 
скасовує і прибуток;

 - запобігання втратам і контроль пе-
редбачає певний набір превентивних і по-
дальших дій, які обумовлені необхідністю 
запобігти негативним наслідкам, уберегтися 
від випадковостей, контролювати їх розмір, 
якщо втрати вже мають місце або неминучі;

 - страхування полягає у тому, що 

суб’єкт господарської діяльності готовий від-
мовитися від частки свого доходу на користь 
страхової компанії, лише б уникнути ризи-
ку, тобто він готовий сплатити за зниження 
ризику до нуля. Великі підприємства, зви-
чайно, вдаються до самострахування, тобто 
до процесу, при якому організація, що час-
то піддається однотипному ризику, наперед 
відкладає засоби, з яких у результаті покри-
вається збиток. Тим самим прагнути уникну-
ти дорогої операції зі страховою фірмою;

- поглинання полягає у визнанні допус-
тимого збитку і відмови від його страхуван-
ня. До поглинання вдаються тоді, коли сума 
передбачуваного збитку мала та нею можна 
нехтувати [3].

Найбільш поширеним інструментом 
управління ризиками в діяльності підпри-
ємств є страхування. Страхування ризиків як 
захід зниження ризику не зменшує розміру 
можливих збитків чи можливості їх настан-
ня. Розмір ризику лишається незмінним, але 
відшкодування збитків, які можуть мати міс-
це при настанні несприятливої ситуації, пе-
рекладається на «покупця» ризику – страхову 
компанію. При цьому розмір ризику, який 
несе підприємство, зменшується на передану 
страховій компанії частину ризику.

 Ризикова функція страхування є голов-
ною, тому що страховий ризик безпосеред-
ньо пов’язаний з основним призначенням 
страхування – відшкодування матеріального 
збитку потерпілим. З огляду на це, страху-
вання можна розглядати як ефективний спо-
сіб зниження фінансових ризиків підприєм-
ства [7; с. 218].

 Проте у контексті інноваційної діяль-
ності, ризики мають розглядатись на основі 
аналізу чинників його виникнення:

 - є наслідком взаємовідносин між 
суб’єктами – так званий « людський фактор» [4];    
- є наслідком власного ризику – реальні 
надходження грошових коштів будуть від-
різнятися від запланованих;

– є наслідком корпоративного або вну-
трішнього стану даного суб’єкта господарю-
вання; – є наслідком ринкового ризику – змі-
на ринкової вартості акцій підприємства [4]. 
– є наслідком фінансового ризику – відноси-
ни підприємства з фінансовими інститутами 
[15]: кредитний ризик – небезпека несплати 
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підприємством основного боргу і відсотків по 
ньому; процентний ризик – небезпека втрат, 
пов’язана із зростанням вартості кредиту; 
ризик упущеної вигоди – вірогідність непря-
мого збитку або неотримання розрахунково-
го прибутку через нездійснення будь-якого 
заходу або зупинки господарської діяльнос-
ті); інвестиційний ризик – це вірогідність 
того, що вилучення фінансових ресурсів з 
поточного обороту може принесе збитки або 
зменшити прибуток, ніж очікувалося. По-
датковий ризик – упереджене відношення 
до об’єкту підприємницької діяльності [3]; 
Валютний ризик – це імовірність фінансо-
вих втрат у результаті зміни курсу валюти, 
яка може відбутися в період між укладанням 
контракту і фактичним здійсненням розра-
хунків по ньому [6; с.131]. Спираючись на 
наукові дослідження валютних ризиків та ва-
лютних відносин, поняття валютного ризику 
як правової категорії [10], визначають голо-
вним  стан курсу валют у їх паперово-грошо-
вій формі, за яким сторони валютних право-
відносин домовилися здійснювати платежі, 
виконувати взаєморозрахунки або інші дії з 
використанням валюти. [12; с. 113; 18].

Таким чином, можна дійти висновку 
про те, що основною ланкою правового ме-
ханізму управління валютними ризиками є 
міждержавна і державна регламентація та 
правове регулювання відносин з викорис-
тання іноземних валют в межах національної 
економіки для відвернення можливих ризи-
кових ситуацій та мінімізації негативних на-
слідків у разі їх настання [11; с. 70; 18].

 Інноваційно-активні підприємства ви-
користовують комбіновану форму венчур-
ного інвестування, за яким частина коштів 
вноситься до акціонерного капіталу, а інша 
– надається у вигляді інноваційного кредиту, 
що дозволяє для кредитних установ підви-
щувати шанс великих доходів від реалізації 
перспективних інноваційних проектів [4]. 
Про важливість принципу розподілу ризиків 
свідчить його закріплення в європейському 
законодавстві. Зокрема, ст. 1 (2) Директиви 
Ради 85/611/ЄЕС «Про узгодження законів, 
підзаконних та адміністративних положень, 
що стосуються інститутів спільного (колек-
тивного) інвестування в цінні папери, що 
підлягають обігу (ICI)»[13; C. 157].

Переходячи до фінальної частини нашо-
го дослідження, а саме до комплексної оцін-
ки алеаторності, як об’єктивної реальності 
інвестиційних договорів, слід звернутись до 
загальноприйнятих визначених понять, на 
яких воно базується, а саме:

– аналіз ризиків, як процес систематизо-
ваного оброблення наявної інформації щодо 
ризиків з метою прийняття управлінського 
рішення, і має кількісну або якісною оцінку;
 – допустимий ризик, як визначення ризику, 
на який суб’єкт погоджується йти для досяг-
нення мети і визначається у внутрішніх по-
ложеннях та планах; хеджування як процес 
пом’якшення ризику[18], компенсації збит-
ків від об’єкта хеджування за рахунок при-
бутку від інструменту хеджування, які вини-
кають за одних і тих самих умов чи подій. [9]; 
– юридичний ризик як потенційний ризик, 
який виникає через порушення або недотри-
мання вимог законів, нормативно-правових 
актів, угод, прийнятої практики, двозначно-
го тлумачення встановлених законів або пра-
вил.

Аналіз вищезазначеного дозволяє зроби-
ти наступні висновки:

1) складна економіко-політична ситу-
ація в Україні вимагає концентрації зусиль 
субєктів господарювання і консолідації сус-
пільства для інноваційного шляху розвитку 
економіки як єдиного можливого, що забез-
печить можливість інтеграції України в еко-
номічний простір Євросоюзу;

2) інноваційна діяльність за своєю право-
вою природою є алеаторною і має забезпечу-
ватись комплексним управлінням ризиками, 
що повинна передбачати: розробку внутріш-
ніх нормативних документів, відображаючи 
місію, цілі, завдання та стратегію роботи щодо 
управління ризиками, концепції управління 
ризиками, політики щодо управління окре-
мими категоріями ризиків та бізнес-плани їх 
впровадження, регламентні документи коле-
гіальних органів, функціональних та терито-
ріальних підрозділів, посадові інструкції, лімі-
ти та повноваження [8; с. 195]; 

3)  у свою чергу, комплекс дій з нівелю-
вання ризиків має забезпечити досягнення 
таких цілей: ризики мають бути зрозумілими 
та усвідомлюватися суб’єктом; ризики мають 
бути в межах толерантності; відповідати стра-
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тегічним завданням суб’єкта господарюван-
ня; рішення з прийняття ризику мають бути 
конкретними і чіткими; [9] очікувана дохід-
ність має компенсувати прийнятий ризик; 
розподіл капіталу має відповідати розмірам 
ризиків; стимули для досягнення результатів 
узгоджуватися з рівнем толерантності до ри-
зику.[18]
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SUMMARY 
Research is devoted to the features of legal 

regulation of innovative agreements, its aleatory 
character in terms of innovative development of 
Ukraine.

АНОТАЦІЯ 
Дослідження присвячене особливостям 

господарсько-правового регулювання іннова-
ційних договорів і їх алеаторного характеру в 
умовах інноваційного розвитку України.
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Â ÓÊÐÀ¯Í²: ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-

ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÀÑÏÅÊÒ

Постановка проблеми
Право землекористування, як один з важ-

ливих правових інститутів, знайшло своє за-
кріплення в нормах Конституції України 
[1], Земельного кодексу України [2], законах 
України «Про охорону навколишнього при-
родного середовища» [6], «Про оренду землі» 
[3], «Про концесії» [4], «Про особливості утво-
рення публічного акціонерного товариства 
залізничного транспорту загального користу-
вання» [5] та інших. Відповідно до зазначених 
нормативно-правових актів земля є об’єктом 
права власності українського народу як части-
на природного середовища.

Інститут права землекористування є по-
хідним від інституту права власності на землі 

в Україні. Звичайно, приватизація земель, по-
ступове формування ринку землі та законо-
давче закріплення форм власності на земельні 
ділянки у нашій країні дещо звузили сферу 
застосування права землекористування, але 
воно і досі залишається актуальним. Як слуш-
но зазначає А.П. Гетьман, втілення землеко-
ристування виступає юридичною формою 
реалізації конкретних інтересів землекористу-
вачів та власників земельних ділянок, а також 
деякою мірою інтересів держави як власника 
значної частини земель [8].

Актуальність теми
У результаті аналізу сучасного стану до-

тримання принципів землекористування, за-
безпечення прав та обов’язків суб’єктів земле-
користування можна дійти до висновку, що у 
цій сфері існує багато проблемних питань, які 
потребують свого невідкладного вирішення. 
Необхідність вироблення дієвого механізму 
дотримання вимог чинного законодавства 
при використанні земель в Україні є, насам-
перед, найсуттєвішим й першочерговим за-
вданням, на вирішення якого мають бути 
спрямовані зусилля відповідних органів дер-
жавної влади в Україні. У цьому сенсі, з огля-
ду на значущість визначення системи прав та 
обов’язків землекористувачів, актуальність 
теми даної роботи не викликає сумнівів. 

Аналіз останніх публікацій 
та досліджень

Дослідженню деяких аспектів правово-
го регулювання суб’єктів землекористуван-

Статья посвящена анализу содержания 
права землепользования в Украине в админи-
стративно-правовом аспекте. Рассмотрены и 
проанализированы такие понятия, как «субъ-
ект», «землепользование», «субъект землеполь-
зования». Определено, что благодаря привати-
зации земель, постепенному формированию 
рынка земли и законодательному закреплению 
форм собственности на земельные участки, в 
нашей стране усовершенствована сфера при-
менения права землепользования. Подчеркну-
то, что особого внимания требует соблюдение 
принципа рационального использования и ох-
раны земель, закрепления перечня субъектов 
землепользования, круга их прав и обязанно-
стей относительно своего права на землю.

Ключові слова: суб’єкт, землекористування, суб’єкт 
землекористування, права, обов’язки, земельні ресурси.
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ня присвятили свої праці такі вітчизняні до-
слідники, як О.Ф Скакун [11], М. В. Шульга, 
-Г.В. Анісімов, Н.О. Багай [10], А.П. Гетьман 
[8], М.Г. Ковтун [9] та інші. Віддаючи належне 
проведеним дослідженням, які, незважаючи 
на внесення численних змін і доповнень до 
законодавства України щодо правового регу-
лювання прав і обов’язків суб’єктів землеко-
ристування, значною мірою зберігають свою 
актуальність та наукову значущість, все ж слід 
зауважити, що представлена проблема потре-
бує подальшого вивчення. 

Метою статті є необхідність з’ясування 
сутності права землекористування в Україні, 
що дозволить розробити дієвий механізм до-
тримання вимог чинного законодавства при 
використанні земель в Україні, підвищити 
ефективність регулювання суспільних відно-
сини з приводу користування земельних ре-
сурсів.

Виклад основного матеріалу
Конституцією України визначено право 

кожного громадянина на користування при-
родними об’єктами (землями, лісами, водами 
тощо) відповідно до закону (ст.13) [1]. Тобто 
земля є об’єктом права власності українського 
народу як частина природного середовища. 
Зміст права на використання земельних діля-
нок складають права і обов’язки відповідних 
суб’єктів цього права (землекористувачів). Ці 
права й обов’язки в загальному або спеціаль-
ному виді включаються до інституту права 
землекористування, охоплюються конкрет-
ними правомочностями землекористувачів 
і реалізуються в правових відносинах. Тому 
їх часто називають суб’єктивними правами і 
юридичними обов’язками осіб, які є землеко-
ристувачами.

Перш ніж перейти до визначення переліку 
прав та обов’язків суб’єктів землекористуван-
ня, слід з’ясувати зміст категорії «землекорис-
тування». Так, поняття «землекористування» 
в об’єктивному розумінні становить «сукуп-
ність земельних правових норм, які регулю-
ють суспільність відносини з користування 
земельних ресурсів». А ось у суб’єктному розу-
мінні – це сукупність правомочностей, вини-
каючих з приводу володіння та користування 
суб’єкта земельною ділянкою» [7]. 

Тобто поняття «землекористування» мож-
на розглядати як, по-перше, правовий інсти-
тут у вигляді сукупності однорідних правових 
норм, які регулюють підстави, умови та по-
рядок виникнення, здійснення, зміни та при-
пинення права на використання земельних 
ресурсів та, по-друге, як суб’єктивне право, як 
забезпечена та гарантована державою право-
ва можливість конкретної особи набувати у 
встановленому порядку права на добування 
корисних можливостей землі [9]. 

Для того, щоб мати уявлення про повне 
тлумачення поняття «землекористування», 
слід визначити види землекористування: по-
стійне, орендне та конфесійне. Слід зазначи-
ти, що поняття «землекористування» включає 
в себе ще й користування чужою ділянкою 
для сільськогосподарських потреб (емфітев-
зис) і право користування чужою земельною 
ділянкою для забудови (суперфіцій); у тому 
числі й земельний сервітут – право власника 
або землекористувача земельної ділянки на 
обмежене платне або безоплатне користуван-
ня чужою земельною ділянкою. Усі переліче-
ні види землекористування регулюються нор-
мами Земельного кодексу України [2].

Так, ст. 92 Земельного кодексу України 
надає термін «право постійного користуван-
ня» як володіння і користування земельною 
ділянкою, що перебуває в державній або ко-
мунальній власності, без встановлення строку. 
Загальновідомо, що право на законодавчому 
рівні визначається терміном «користування», 
а ось зміст цього поняття охоплює також пра-
вомочність володіння земельною ділянкою 
[2]. 

Статтею 93 Земельного кодексу України 
надано поняття «право оренди земельної ді-
лянки» – це засноване на договорі строкове 
платне володіння і користування земельною 
ділянкою, необхідною орендареві для прова-
дження підприємницької та іншої діяльності. 
Тобто оренда землі – це така форма землеко-
ристування, за якої власник земельної ділян-
ки (орендодавець) передає земельну ділянку 
іншій особі (орендареві) за оренду плату з ме-
тою провадження певної діяльності [3].

Згідно зі ст. 92 Земельного кодексу Укра-
їни та ст. 1 Закону України «Про концесії» [4] 
«концесія» – це право на надання з метою за-
доволення громадських потреб уповноваже-
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ним органом виконавчої влади чи органом 
місцевого самоврядування на підставі кон-
цесійного договору на платній та строковій 
основі юридичній або фізичній особі (суб’єкту 
підприємницької діяльності) права на ство-
рення (будівництво) та (або) управління (екс-
плуатацію) об’єкта концесії (строкове платне 
володіння), за умови взяття суб’єктом підпри-
ємницької діяльності (концесіонером) на себе 
зобов’язань для будівництва або управління 
об’єктом концесії, майнової відповідальності 
та можливого підприємницького ризику.

Чинним Земельним кодексом України за-
кріплено право землекористування у вигляді 
похідного права власності на землю [2], отже, 
характер користування землі у деякому сенсі 
збігається з правом власності на землю [10]. 
Це означає, що власник земельної ділянки 
не тільки має право використовувати її за ці-
льовим призначенням, але й набуває права 
визначати її юридичну долю. Таким чином, а 
також з урахуванням принципу обов’язкового 
використання земельних ділянок, крім тих, 
що можуть перебувати у стані консервації чи 
рекультивації, власник самостійно використо-
вує свою земельну ділянку або може переда-
вати її у користування (наприклад, на умовах 
оренди) іншій особі – землекористувачеві. У 
такому випадку до останнього переходять усі 
дві правомочності – право користування та 
право володіння переданою земельною ді-
лянкою.

Суб’єктами права постійного землекорис-
тування є юридичні особи, які у встановленому 
законом порядку набули цього права для до-
сягнення відповідних цілей і мають у зв’язку з 
цим певні земельні права та обов’язки [2]. Від-
повідно до ст. 92 Земельного кодексу України 
право постійного землекористування можуть 
здійснювати лише підприємства, установи та 
організації, що належать до державної або 
комунальної власності. До складу суб’єктів, 
які можуть набувати права постійного корис-
тування землею, закон відносить лише деякі 
види юридичних осіб, які належать до юри-
дичних осіб публічного права [2]. 

Юридичною особою в Україні вважається 
організація, створена і зареєстрована у вста-
новленому законом порядку. Серед юридич-
них осіб, залежно від порядку їх створення, 
закон розрізняє юридичних осіб приватного 

права та юридичних осіб публічного права. 
Останні можуть набувати статусу постійних 
землекористувачів. Вони створюються розпо-
рядчими актами Президента України, органу 
державної влади або органу місцевого само-
врядування. Створені розпорядчим способом 
юридичні особи, як постійні землекористува-
чі, функціонують для здійснення завдань пу-
блічного характеру [7].

Як бачимо, правом постійного землеко-
ристування окремих громадян України ві-
тчизняне законодавство не наділяє. У той 
же час землі сільськогосподарського призна-
чення можуть надаватися у користування 
громадянам України для ведення особистого 
селянського господарства, садівництва, горо-
дництва, сінокосіння та випасання худоби, 
ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва.

Наявність просто факту «існування» фі-
зичної особи та наявність у неї земельної 
правосуб’єктності вже є передумовою на-
дання земельних ділянок сільськогосподар-
ського призначення для ведення особистого 
селянського господарства, садівництва, горо-
дництва, сінокосіння та випасання худоби 
землекористування. Але це стосується лише 
випадків оренди землі. Для отримання зе-
мельної ділянки у власність вже необхідне 
громадянство України. Інших вимог до фі-
зичних осіб вітчизняне законодавство не ви-
значає. Це важлива норма, адже за Основним 
Законом нашої країни – земля є власністю 
українського народу [1].

Тобто, «земельна правосуб’єктність» – це 
свого роду така ланка земельного права, яка 
включає до себе здатність особи бути носієм 
відповідних земельних прав і обов’язків, тим 
самим набувати можливість й здатність від 
свого імені нести юридичну відповідальність 
за свої дії.

У юридичній літературі право землекорис-
тування розглядається як правовий інститут, 
що охоплює сукупність однорідних земельно-
правових норм, що закріплюють і регулюють 
підстави, умови та порядок надання, зміни і 
припинення засад використання земельних 
ресурсів. 

Таким чином, на нашу думку, право зем-
лекористування становить систему правових 
норм, закріплених у чинному законодавстві 



143

Øâåöü Â.Ä. - Çì³ñò ïðàâà çåìëåêîðèñòóâàííÿ â Óêðà¿í³...

(як земельному, так і адміністративному), що 
регулюють суспільні відносини, пов’язані з 
одержанням корисних властивостей земель-
них ресурсів.

Водночас право землекористування мож-
на розглядати як правовідносини, що вклю-
чають сукупність наданих прав і покладених 
обов’язків, пов’язаних зі здійсненням земле-
користування. У цьому зв’язку право земле-
користування має комплексний характер, що 
систематизує законодавчі вимоги і поєднує їх 
у адміністративно-правовий інститут, а також 
охоплює правомочності суб’єктів – користува-
чів земельних ділянок та регламентує їх пра-
ва і обов’язки, що реалізуються у конкретних 
правовідносинах.

Право землекористування є правомочніс-
тю фізичної або юридичної особи щодо ко-
ристування земельною ділянкою, що виникає 
в процесі використання земельних ресурсів. 
Правомочність, як суб’єктивне право земле-
користувача, надає його володарю можливос-
ті для добування корисних властивостей кон-
кретної земельної ділянки.

Важливо відмітити, що право землекорис-
тування базується на фундаментальних кон-
ституційних положеннях, вимогах адміністра-
тивного та земельного законодавства. Йому 
притаманні певні принципи як основні за-
сади його правового регулювання. Основни-
ми принципами права землекористування є: 
його похідність від права власності на землю; 
використання земельних ділянок за основним 
цільовим призначенням; раціональне вико-
ристання й ефективна охорона земельних ре-
сурсів; поєднання особливостей використан-
ня землі як основного засобу виробництва, 
просторово-територіального базису і природ-
ного ресурсу; пріоритетність екологічної без-
пеки при використанні земельних ресурсів; 
гарантованість прав на земельні ділянки і 
прав землекористувачів тощо. Не всі ці прин-
ципи належать виключно до права землеко-
ристування, і тому не дістали повного відо-
браження у адміністративному законодавстві. 
Це обумовлює необхідність розгляду деяких з 
них стосовно прав і обов’язків суб’єктів земле-
користування.

Так, згідно з ч. 2 ст. 92 Земельного кодек-
су України права постійного користування 
земельною ділянкою із земель державної та 

комунальної власності набувають підприєм-
ства, установи та організації, що належать до 
державної або комунальної власності, а також 
громадські організації інвалідів України, під-
приємства (об’єднання), установи та органі-
зації (наприклад, державні сільськогосподар-
ські, промислові, будівельні та транспортні 
підприємства, комунальні житлово-експлуа-
таційні підприємства, що здійснюють управ-
ління житловими комплексами та надають 
комунальні послуги, природоохоронні, оздо-
ровчі та наукові установи і навчальні заклади 
державної або комунальної власності, лісогос-
подарські та водогосподарські організації, ор-
гани державної влади і місцевого самовряду-
вання тощо) [2].

Таким чином, розглянувши зміст права 
землекористування, можна дійти до висновку, 
що землекористування – це забезпечена та га-
рантована державою можливість конкретного 
суб’єкта володіти, користуватись, у тому чис-
лі й розпоряджатися земельною ділянкою в 
умовах встановлених законодавством. 

З приводу суб’єктів землекористування 
необхідно врахувати, що під ними слід розу-
міти таких осіб, які наділені чинним законо-
давством правами та обов’язками, достатніми 
для участі в тих чи інших земельних право-
відносинах [9]. До виключного кола суб’єктів, 
які можуть набувати права постійного корис-
тування земельною ділянкою, закон відно-
сить лише деякі види юридичних осіб, які на-
лежать до юридичних осіб публічного права.

Загалом, слід сказати, що суб’єктами права 
постійного землекористування можуть бути 
тільки державні та комунальні підприємства, 
установи і організації.

Законом передбачена можливість установ, 
підприємств та організацій, окремих грома-
дян бути самостійними суб’єктами землеко-
ристування, що представляє собою їх земель-
ну правоздатність, яка, зі свого боку, повинна 
відповідати цілями та завданням діяльності 
закріплених у відповідних документах (стату-
тах). Так, наприклад, існуючі юридичні особи, 
зокрема державні і комунальні сільськогоспо-
дарські підприємства, установи та організації, 
обов’язково повинні виступати носіями відпо-
відних прав та обов’язків щодо використання 
землі. І якщо діяльність зазначених осіб не 
пов’язана з використанням земель, то вони 
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не наділяються земельною правоздатністю 
[12]. Таким чином, поняття земельної право-
здатності застосовується лише до суб’єктів, які 
здійснюють землекористування.

За українським законодавством інозем-
ні юридичні особи не можуть виступати по-
стійними землекористувачами. Адже закон 
визнає право постійного землекористування 
лише за підприємствами, установами та ор-
ганізаціями, що належать до державної або 
комунальної власності. Звідси випливає, що 
іноземні юридичні особи тільки на умовах 
оренди мають право використовувати відпо-
відні земельні ділянки. Питання щодо мож-
ливості передачі таким суб’єктам сільськогос-
подарського землекористування, як іноземні 
громадяни та особи без громадянства, земель 
сільськогосподарського призначення в орен-
ду (при наявності у них спеціальної земельної 
правосуб’єктності) не викликає ніякого запе-
речення та ускладнення. 

Отже, перейдемо безпосередньо до ана-
лізу основних прав і обов’язків суб’єктів зем-
лекористування. Відповідно до ст. 95 Земель-
ного кодексу України землекористувачі, якщо 
інше не передбачено законом або договором, 
мають право: самостійно господарювати на 
землі (п. «а» ч. 1), що означає право земле-
користувачів без втручання інших осіб ви-
користовувати земельні ділянки в межах їх 
цільового призначення з метою, визначеною 
договором оренди;

- власності на посіви і насадження сіль-
ськогосподарських та інших культур, на виро-
блену продукцію (п. «б» ч. 1); 

- використовувати у встановленому поряд-
ку для власних потреб наявні на земельній 
ділянці загальнопоширені корисні копалини, 
торф, ліси, водні об’єкти, а також інші корисні 
властивості землі. Тут слід зазначити, винят-
ком є природокористування, яке має дозвіль-
ний характер та здійснюється відповідно до 
Водного кодексу України, Лісового кодексу 
України, Кодексу України про надра тощо;

- на відшкодування збитків у випадках, пе-
редбачених законом;

- споруджувати житлові будинки, вироб-
ничі та інші будівлі і споруди, в тому числі 
згідно з ч. 1 ст. 375 Цивільного кодексу Укра-
їни власних земельної ділянки має право зво-
дити на ній будівлі та споруди, створювати 

закриті водойми, здійснювати перебудову, а 
також дозволяти будівництво на своїй ділянці 
іншим особам. 

До прав землекористувачів також нале-
жить й право вимагати усунення будь-яких 
порушень, що пов’язані зі здійсненням ним 
землекористування (ч. 2 ст. 95 Земельного ко-
дексу України). 

Наведені права є загальними правами, які 
надані земельним законом усім землекористу-
вачам не залежно від підстав та видів землеко-
ристування [2].

Слід звернути увагу на те, що лише деякі 
з перерахованих прав землекористувачів збі-
гаються з правами власників земельних діля-
нок, які володіють більш широким обсягом зе-
мельних прав. Так, ст. 95 Земельного кодексу 
України визначає права землекористувачів -
(ч. 1 ст. 95), що в деякій мірі збігається з пра-
вами власників земельних ділянок, зазначених 
у ст. 90 Земельного кодексу України, а також 
правами землекористувачів, закріплених у ст. 
25 Закону України «Про оренду землі» [3]. 
Крім того, слід звернути увагу, що в цьому 
переліку відсутня вказівка на правомочності 
володіння та користування земельною ділян-
кою, що безпосередньо притаманно суб’єктам 
землекористування. Особливу увагу слід звер-
нути на те, що відповідно до чинного законо-
давства порушені права землекористувачів 
підлягають відновленню в порядку, встанов-
леному законом [2].

Стосовно ж обов’язків землекористувачів, 
то у ст. 96 Земельного кодексу України наданий 
перелік таких обов’язків, які складаються із:

- забезпечення використання землі за ці-
льовим призначенням та за свій рахунок при-
водити її у попередній стан у разі незаконної 
зміни її рельєфу, за винятком випадків неза-
конної зміни рельєфу не власником такої зе-
мельної ділянки;

- додержання вимог законодавства про 
охорону довкілля; 

- своєчасного сплачування земельний по-
даток або орендну плату; 

- недопускання порушення прав власни-
ків суміжних земельних ділянок та землеко-
ристувачів; 

- підвищення родючості ґрунтів та збері-
гання інших корисних властивостей землі; 

- своєчасного надання відповідним орга-
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нам виконавчої влади та органам місцевого 
самоврядування даних про стан і використан-
ня земель та інших природних ресурсів у по-
рядку, встановленому законом; 

- дотримання правил добросусідства та об-
межень, пов’язаних з встановленням земель-
них сервітутів та охоронних зон; 

- збереження геодезичних знаків, проти-
ерозійних споруд, мереж зрошувальних і осу-
шувальних систем [2]. 

Отже, на основі здійсненого дослідження 
можна зробити наступні висновки:

По-перше, земельна реформа, яка покла-
ла початок перерозподілу земель країни, на-
була нового значення. Адже завдяки рефор-
мі, землі, які раніше перебували виключно 
в державній власності, тепер можуть бути у 
користуванні юридичних та фізичних осіб, 
а також можуть передаватися у приватну та 
колективну власність. Відтепер землі можуть 
не тільки використовуватися за раціональ-
ним призначенням, але й матимуть достатній 
рівень охорони, рівноправний розвиток усіх 
форм власності на землю та господарювання 
на ній, що неодмінно приведе до підвищення 
ефективного користування земельним фон-
дом України.

По-друге, Земельний кодекс України, як 
й інші законодавчі акти, не надають повного 
визначення поняття «землекористування», 
але ми можемо погодитись, що в умовах фор-

мування ринкових відносин право землеко-
ристування постійно змінюється, маючи при 
цьому стійку тенденції до розширення повно-
важень суб’єктів землекористування. Таким 
чином, завдяки оновленню адміністратив-
ного законодавства, а саме: внесення змін до 
переліку прав та обов’язків суб’єктів земле-
користування, встановлення платності землі, 
розширення договірної форми землекористу-
вачів, використання виключно за раціональ-
ним призначенням земельних ресурсів – при-
водить до необхідності вироблення дієвого 
механізму раціонального використання, охо-
рони земель та користування земельними ре-
сурсами.
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена аналізу змісту 

права землекористування в Україні в адмі-
ністративно-правовому аспекті. Розгля-
нуті та проаналізовані такі поняття, як 
«суб’єкт», «землекористування», «суб’єкт 
землекористування», «земельні ресурси». Ви-
значено, що завдяки приватизації земель, 
поступовому формуванню ринку землі та за-
конодавчому закріпленню форм власності на 
земельні ділянки у нашій країні удосконалено 
сферу застосування права землекористуван-
ня. Наголошено, що особливої уваги потребує 
дотримання принципу раціонального вико-
ристання та охорони земель, закріплення 
та з’ясування переліку суб’єктів землекорис-
тування, кола їх прав та обов’язків відносно 
свого права на землю.
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ÎÁÎÂ’ßÇÊÎÂÎ¯ ÐÅªÑÒÐÀÖ²¯ ÐÅ×ÎÂÈÕ ÏÐÀÂ ÍÀ 
ÍÅÐÓÕÎÌÅ ÌÀÉÍÎ

Питання щодо застосування такого спо-
собу захисту прав, як віндикація, щодо зе-
мельних ділянок було предметом досліджен-
ня у низці робіт та публікацій, у тому числі 
нещодавніх, таких авторів, як Р.І. Марусен-
ко, А.М. Мірошниченко, Ю.В. Мягкоход, 
Ю.Ю. Попов, А.І. Ріпенко [2 c. 120-124; -
3 c. 24; 4; 7 c. 544]. Водночас, дане питання 
ще далеке від свого остаточного вирішення, 
про що свідчить хоча б той факт, що одна з 
останніх статей з даного питання (авторства 
А. Мірошниченка, Ю. Попова та А. Ріпенка) 
[3 c. 24] написана у формі дискусії між авто-
рами.

Вивчення судової практики свідчить, що 
позовні вимоги щодо віндикації земельних 
ділянок заявляються порівняно нечасто. 
Якщо, наприклад, при безпідставному заво-
лодінні рухомим майном його власник най-
частіше намагається захистити своє право 
шляхом подачі віндикаційного позову, то в 
аналогічній ситуації щодо земельної ділян-

ки в основному заявляються інші позовні 
вимоги, насамперед, про скасування (визна-
ння недійсним, нечинним тощо) державного 
акта [3 c. 287-288], про визнання недійсними 
свідоцтв про право власності на земельні ді-
лянки або скасування державної реєстрації 
речового права1. При цьому в тих порівня-

1 Див., наприклад, рішення Кам’янець-Подільського 
міськрайонного суду Хмельницької області у ци-
вільній справі № 676/2331/14-ц від 28.10.2014 за 
позовом прокурора Кам’янець - Подільського ра-
йону в інтересах держави до Кам’янської сільської 
ради, ОСОБА_1, Державної реєстраційної служби 
Кам’янець-Подільського міськрайонного управлін-
ня юстиції, Відділу Держземагентства в Кам’янець-
Подільському районі про скасування рішення, ви-
знання недійсними свідоцтв про право власності , 
скасування державної реєстрації прав власності на 
земельні ділянки та за позовом третьої особи з са-
мостійними вимогами - ОСОБА_2 до Кам’янської 
сільської ради, ОСОБА_1, Державної реєстрацій-
ної служби Кам’янець-Подільського міськрайонно-
го управління юстиції, Відділу Держземагентства 
в Кам’янець-Подільському районі про скасування 
рішення, визнання недійсними свідоцтв про пра-
во власності // Єдиний державний реєстр судових 
рішень – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41327057; рі-
шення Черкаського районного суду Черкаської об-
ласті у справі 707/2522/14-ц від 10.11.2014 за позо-
вом ОСОБА_4, ОСОБА_5 до Головного управління 
Держземагенства у Черкаській області, ОСОБА_7, 
ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, 
ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, 
ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, 
ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, 
ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, 
ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, 
ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, 

Виндикация может и должна применять-
ся относительно земельных участков в случае, 
если в Государственный реестр вещных прав на 
недвижимое имущество внесена неправильная 
запись о субъекте вещного права. 

Удовлетворение виндикационного иска яв-
ляется основанием для внесения новой записи 
в Государственный реестр вещных прав на не-
движимое имущество. При этом предыдущая 
запись не должна аннулироваться.

Ключові слова: віндикація, земельна ділянка, дер-
жавний акт, реєстрація речового права
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çåìåëüíîãî òà àãðàðíîãî ïðàâà þðèäè÷íîãî ôàêóëüòåòó ÊÍÓ ³ìåí³ Òàðàñà 
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но нечисленних випадках, коли віндикаційні 
вимоги щодо земельних ділянок заявляють-
ся, вони здебільшого поєднуються зі згада-
ними більш поширеними видами позовних 
вимог – про визнання недійсними держав-
них актів, свідоцтв, скасування державної ре-
єстрації тощо2.

ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, 
ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, 
ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, 
третя особа без самостійних вимог Реєстраційна 
служба Головного управління юстиції у Черкаській 
області про визнання недійсними наказів про надан-
ня у власність земельних ділянок та скасування дер-
жавної реєстрації // Єдиний державний реєстр судо-
вих рішень – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41328068; при-
кладом рішення суду касаційної інстанції є Рішення 
від 22.05.2013 року Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кримінальних справ 
у цивільній справі № за позовом публічного акціо-
нерного товариства “Місто Банк” до приватного 
підприємства „Нива-В.Ш.” в особі філії № 16 приват-
ного підприємства „Нива-В.Ш.”, ОСОБА_3, відділу 
примусового виконання рішень управління держав-
ної виконавчої служби Головного управління юстиції 
в Одеській області, треті особи: приватний нотаріус 
Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4, 
комунальне підприємство „Одеське міське бюро тех-
нічної інвентаризації та реєстрації об’єктів нерухо-
мості” про визнання проведених прилюдних торгів 
такими, що проведені з порушенням вимог закону, 
визнання протоколу проведення прилюдних торгів 
недійсним, відновлення положення, яке існувало до 
порушення, визнання незаконним акту державного 
виконавця, визнання незаконним і скасування свідо-
цтва, скасування реєстрації права власності на неру-
хоме майно, за зустрічною позовною заявою ОСО-
БА_3 до приватного нотаріуса ОСОБА_5, публічного 
акціонерного товариства „Місто Банк”, треті особи: 
приватне підприємство „Нива-В.Ш.”, відділу при-
мусового виконання рішень управління державної 
виконавчої служби Головного управління юстиції в 
Одеській області, приватний нотаріус ОСОБА_4 про 
усунення перешкод // Єдиний державний реєстр су-
дових рішень – [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/31459539
2 Див., наприклад, рішення Вишгородського ра-
йонного суду Київської області від 13.02.2014 року 
у цивільній справі № 363/5089/13-ц за позовом За-
ступника прокурора Київської області в інтересах 
держави, уповноваженим органом якої є Вишго-
родська районна державна адміністрація, Держав-
не агентство земельних ресурсів України до Го-
ловного управління Держземагентства у Київської 
області, Вишгородського районного управління 
юстиції у Київській області, ОСОБА_1, ОСОБА_2, 
ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, третя 

Відзначимо, що хоча відносно іншого 
нерухомого майна практика розгляду спо-
рів щодо визнання недійсними свідоцтв 
про право власності, самої реєстрації права 
власності існує вже тривалий час, подібна 
практика щодо земельних ділянок є порів-
няно новою і недослідженою у спеціальній 
правовій літературі, адже право власності на 
земельні ділянки почало посвідчуватися сві-
доцтвами лише після 01.01.2013 року, коли 
набрали чинності положення Закону Укра-
їни «Про Державний земельний кадастр» і 
«запрацювали» норми Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на неру-
хоме майно та їх обтяжень».

З огляду на це, питання про особливості 
застосування віндикації та її співвідношення 
з іншими способами захисту прав, як право-
вими, так і не правовими (тобто такими, що 
не передбачені законом, але фактично вико-
ристовуються у судовій практиці [4,-c. 9, 27 та 
ін.]), в умовах чинних правил про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме май-
но потребує подальшого дослідження.

Розуміння віндикації як способу захисту 
є усталеним. Віндикація – це витребування 
власником майна з чужого незаконного во-
лодіння [5, с. 322], тобто позов неволодію-
чого власника до володіючого невласника. У 
чинному законодавстві віндикація як спосіб 
захисту права власності закріплена у ст. 387 
Цивільного кодексу України («власник має 
право витребувати своє майно від особи, 
яка незаконно, без відповідної правової під-
стави заволоділа ним»). Ст. 396 Цивільного 
кодексу України поширює можливість за-
стосування віндикації на інші речові права, 
окрім права власності (речові права на чуже 
майно).

Певні складнощі у правозастосуванні 
може породити те, що ст.152 «Способи за-
хисту прав на земельні ділянки» Земельного 

особа - Державна реєстраційна служба Вишгород-
ського районного управління юстиції про скасуван-
ня наказу, визнання недійсним договору купівлі 
- продажу земельної ділянки, скасування рішення 
про державну реєстрацію, визнання недійсним 
свідоцтва на право власності на земельну ділянку, 
витребування земельної ділянки // Єдиний держав-
ний реєстр судових рішень – [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/
Review/37126621.
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кодексу України не згадує віндикації. Про-
те немає жодних сумнівів, що дана стаття, 
яка містить відкритий перелік способів за-
хисту, зовсім не виключає можливості засто-
сування віндикації щодо земельних ділянок 
[5, c. 407]. Погоджуємося також із думкою, 
що саме по собі існування ст.152 Земельного 
кодексу України є невиправданим і шкідли-
вим [4, c. 30 та ін.].

Для правильного вирішення питання 
про правову природу віндикації по відно-
шенню до земельних ділянок (а також, у 
принципі, до будь-якого іншого нерухо-
мого майна), перш за все, необхідно дати 
відповідь на те, що являє собою володіння 
земельною ділянкою (іншим нерухомим 
майном) у сучасній правовій системі. 

Відповідаючи на дане питання, вважа-
ємо за необхідне приєднатися до точки 
зору, згідно з якою володіння земельни-
ми ділянками підтверджується записами 
у публічних реєстрах [3, c.1], тобто воло-
дільцем повинна вважатися особа, яка за-
значена суб’єктом відповідного права у 
реєстрі. Варто звернути увагу на те, що 
визначальним є саме запис у реєстрі, а не 
наявність в особи певного «правоустанов-
чого документа» - державного акта чи сві-
доцтва про реєстрацію. Це справедливо не 
лише щодо чинного правового регулюван-
ня (яке включає, зокрема, Закон України 
«Про державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень»), але і 
щодо ситуації із державними актами, які 
видавалися до 01.01.2013 року. Державні 
акти при їх видачі також повинні були ре-
єструватися - у т.зв. «державному реєстрі 
земель», складовою якого була «книга за-
писів реєстрації державних актів на право 
власності на землю та на право постійного 
користування землею, договорів оренди 
землі» (див. попередню редакцію ст.ст. 126 
та 202 Земельного кодексу України).

Таким чином, самі лише дії щодо фак-
тичного «самовільного зайняття» земельної 
ділянки, включаючи незаконне будівництво 
на ній, слід розглядати як створення пере-
шкод у використанні земельної ділянки, але 
не позбавлення володіння [1, c. 101]. Отже, 
застосування віндикації для захисту від по-
дібних порушень є помилкою, даний спосіб 

захисту у випадках «самовільного зайняття» 
є неналежним.

Наступним питанням, яке потребує ви-
рішення, є питання про те, чи означає у всіх 
випадках запис у реєстрі про належність 
земельної ділянки особі, окрім переходу до 
такої особи володіння, також і перехід до неї 
титулу. 

З одного боку, відповідно до ст.125 Зе-
мельного кодексу України, «Право влас-
ності на земельну ділянку, а також право 
постійного користування та право оренди 
земельної ділянки виникають з моменту 
державної реєстрації цих прав». Згідно із 
ч.3 ст.3 Закону України «Про державну ре-
єстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень», «Права на нерухоме майно 
та їх обтяження, які підлягають державній 
реєстрації відповідно до цього Закону, ви-
никають з моменту такої реєстрації». Ці 
положення можна розуміти так, що реє-
страція є автономною підставою для ви-
никнення у особи титулу. Іншими словами, 
проведення реєстрації призводить до пе-
реходу (виникнення) титулу незалежно від 
того, чи були для цього матеріально-право-
ві підстави, наприклад, у вигляді дійсного 
правочину про відчуження земельної ді-
лянки [3, c. 6].

З іншого боку, можливе й інше тлума-
чення даних положень, зокрема, у той спо-
сіб, що вони встановлюють не автономну 
підставу набуття права на земельну ділянку 
(іншу нерухомість), а момент переходу (ви-
никнення) права у тих випадках, коли для 
переходу наявні матеріально-правові під-
стави (наприклад, дійсний правочин про 
відчуження об’єкту). Аналіз судової прак-
тики дає підстави вважати, що саме такий 
підхід у цілому сприйнятий судами [3, c.7]. 
На це ж вказує позиція Верховного Суду 
України, викладена у постанові Пленуму від 
06.11.2009 р. № 9 «Про судову практику роз-
гляду цивільних справ про визнання право-
чинів недійсними». Так, у п.10 вказано, що 
«рішення суду про задоволення позову про 
витребування майна із чужого незаконного 
володіння є підставою для здійснення дер-
жавної реєстрації права власності на майно, 
що підлягає державній реєстрації, за влас-
ником …».
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На думку автора, саме другий підхід, 
який допускає існування ситуації, коли осо-
ба, записана як власник у реєстрі, такою не 
є, має вважатися більш продуктивним. Не 
можна погодитися з доводами А.М. Мірош-
ниченка, за якими «можливість «абстрактно-
го» виникнення права власності на земельну 
ділянку незалежно від дійсності правочину, 
що став основою для реєстрації, дозволяє 
захистити добросовісного набувача і є дуже 
корисною для обороту: потенційному по-
купцеві непотрібно досліджувати «правову 
історію» земельної ділянки, достатньо пе-
реконатися, що його контрагент вказаний 
у реєстрі як власник ділянки». Насправді, 
захист добросовісного набувача здійснюєть-
ся саме згідно із спеціальними правилами 
про виникнення у добросовісного набувача 
права власності навіть у тих випадках, коли 
майно відчужується невласником (ст.388 
Цивільного кодексу України), тобто такий 
захист не потребує зведення державної реє-
страції права в абсолют. Водночас, надання 
державній реєстрації права «непорушності» 
може, всупереч поставленій меті (забезпечи-
ти стабільність права власності), дати зовсім 
протилежний результат, стимулюючи осо-
бливо недобросовісний оборот, при якому 
незаконна реєстрація буде використовува-
тися саме як спосіб умисного недобросовіс-
ного позбавлення права власності.

Таким чином, випадок, коли матеріаль-
но-правова підстава для переходу права 
власності була відсутня, а реєстрація права 
за неналежним суб’єктом все-таки була про-
ведена, слід кваліфікувати саме як перехід 
володіння до неуправомоченої особи. На-
лежним способом захисту у цьому випадку 
буде саме віндикація.

Поширена практика, згідно з якою у 
ситуації, коли до реєстру внесено непра-
вильний запис про нового власника, засто-
совується такий спосіб захисту, як визнання 
недійсним державного акта на право влас-
ності на землю, є, на наш погляд, хибною. 
Даний спосіб захисту не передбачений зако-
ном, і в кращому випадку відповідний спір 
вирішується судом за правилами про вінди-
кацію. У гіршому випадку має місце підміна 
понять, наприклад, до розгляду справи за-
лучається не справжній відповідач, а орган 

влади, який видав державний акт чи зареє-
стрував його. Крім того, неправильно обчис-
люються строки давності, або ж вид юрис-
дикції, в межах якої розглядається спір. 
Одним з найбільш кричущих зловживань, 
які стали можливими якраз внаслідок підмі-
ни передбаченого законом способу захисту 
(віндикації) сурогатом – визнанням недій-
сним державного акту – стало визнання Бо-
риспільським міжрайонним судом у березні 
2006 року недійсними понад 300 державних 
актів про право власності на землю без залу-
чення власників землі до судового процесу 
[13].

Аналогічні заперечення можна вислови-
ти щодо трансформованого різновиду спо-
рів про визнання недійсними правоустанов-
чих документів – спорів з приводу визнання 
недійсними свідоцтв про право власності на 
нерухоме майно. Такий спосіб захисту за-
коном не передбачений, більш того, задово-
лення позову не тягне будь-яких правових 
наслідків взагалі – існування права ніяк не 
пов’язане із існуванням та «дійсністю» свідо-
цтва. 

Відкидаючи можливість застосування 
визнання недійсними установчих докумен-
тів про речові права на нерухоме майно 
(включаючи земельні ділянки) як способу 
захисту, слід звернути увагу на причини, які 
зробили можливим становлення відповід-
ної судової практики. Суди, на нашу думку, 
інтуїтивно відчули специфіку земельних ді-
лянок (іншого нерухомого майна), а саме, 
специфіку володіння ними, яке виражається 
у сучасному світі не у фактичному господар-
ському пануванні над об’єктом, а у докумен-
тальному оформлені права на нього. Втім, 
така специфіка була неправильно сприйня-
та. Її існування зовсім не означає, що замість 
пред’явлення віндикаційного позову слід 
винаходити якісь інші способи захисту, як-
от визнання недійсними правоустановчих 
документів чи скасування записів у реєстрі. 
Спосіб захисту – віндикація – у відносинах із 
земельними ділянками та іншим нерухомим 
майном залишається тим самим, специфіка 
стосується лише порядку його застосування. 
Якщо у випадку з рухомим майном на вико-
нання рішення суду про віндикацію майна 
його слід фізично передати від відповідача 
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позивачу, у випадку з нерухомим майном на 
підставі рішення суду слід внести відповідні 
зміни до публічного реєстру, при цьому ні 
державні акти, ні свідоцтва про право влас-
ності на майно взагалі не повинні цікавити 
позивача – вони є лише відображенням ре-
єстру на певний момент і жодного самостій-
ного значення не мають.

Не повинен скасовуватися і попередній 
(«неправильний») запис до Державного ре-
єстру прав на нерухоме майно, яким, на-
приклад, власником земельної ділянки було 
зазначено особу, яка таким не є. Справа у 
тому, що такий запис відображав об’єктивно 
існуючу реальність – факт вибуття майна з 
володіння власника. Новий запис на під-
ставі рішення суду про задоволення вінди-
каційного позову буде означати повернення 
майна власнику.

Можливість «скасування рішення про 
державну реєстрацію прав» судом, перед-
бачену ч.2 ст.26 Закону України «Про дер-
жавну реєстрацію речових прав на нерухо-
ме майно та їх обтяжень», слід розуміти як 
таку, що не стосується ситуації з витребуван-
ням майна з чужого незаконного володіння. 
Ч.2 ст.26, на наш погляд, може бути застосо-
вана у тому випадку, коли певними дефек-
тами характеризується саме рішення про 
державну реєстрацію речового права (на-
приклад, воно прийняте не уповноваженим 
суб’єктом, з порушенням процедури тощо).

Розуміння специфіки володіння нерухо-
містю, у т.ч. земельними ділянками, а також 
правильна кваліфікація правового значення 
реєстрації речового права як одного з еле-
ментів юридичного складу з переходу пра-
ва власності, проте аж ніяк не автономної 
(самостійної і достатньої) підстави для його 
виникнення, дозволяє легко розібратися у 
проблемному для судової практики3 питан-
ні про те, чи підлягає застосуванню ст.140 
Земельного кодексу України до випадків 
повернення земельної ділянки в порядку 
віндикації.

Справа у тому, що ст.140 ЗКУ містить пе-
релік «підстав припинення права власності 
на земельну ділянку», сформульований як 

3 Див., напр., лист Верховного Суду України від 
16.10.2014 №6-152цс14 // Поточний архів Верхо-
вного Суду України. – 2014.

вичерпний. При цьому у даному переліку 
не вміщено посилань на можливість вінди-
кації чи реституції земельної ділянки. Втім, 
насправді це не складає жодної проблеми, 
оскільки при задоволенні віндикаційного 
позову ніякого припинення права власнос-
ті не відбувається, оскільки відповідач не є 
власником земельної ділянки, незважаючи 
на наявність відповідного запису в реєстрі 
та правоустановчих документах (держав-
ному акті чи свідоцтві). Таким чином, при 
віндикації немає і будь-якого порушення га-
рантій непорушності права власності, закрі-
плених ст.41 Конституції України та ст.321 
Цивільного кодексу України.

Позови про визнання недійсними як дер-
жавних актів, так і свідоцтв про право влас-
ності на земельні ділянки заявляються не 
лише у ситуаціях, коли особа хоче повернути 
свою земельну ділянку, а і у випадках, коли 
набувач земельної ділянки згідно з правоус-
тановчим документом, наприклад, виявляє 
певні формальні проблеми, допущені при 
оформленні (т.зв. «накладки», різного роду 
помилки тощо). Наприклад, рішенням від 
10.10.2013 року у справі № 149/2847/13-ц [8] 
Хмільницький міськрайонний суд Вінниць-
кої області задовольнив позов набувача зе-
мельної ділянки до Хмільницької міської 
ради Вінницької області, Реєстраційної служ-
би Хмільницького міськрайонного управлін-
ня юстиції Вінницької області про визнання 
недійсними рішення (про надання йому ж 
земельної ділянки) та правовстановлюючо-
го документа (на його ж ім’я) тому, що при 
виготовлені технічної документації із землеу-
строю, через відсутність у базі даних відомос-
тей про власника суміжної земельної ділянки 
виникла неузгодженість меж земельних діля-
нок. Втім, у даному випадку позовна вимога 
є некоректним замінником не віндикації, а 
інших передбачених законом способів захис-
ту, тому дослідження практики вирішення 
спорів, що виникають з подібних вимог, ви-
ходить за межі даної статті.

Висновки:
1. Віндикація може і повинна засто-

совуватися щодо земельних ділянок (як і 
іншого нерухомого майна) у разі, якщо до 
Державного реєстру речових прав на не-
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рухоме майно внесено неправильний запис 
про суб’єкта права власності (іншого речо-
вого права). У цій ситуації власник втрачає 
володіння, а невласник – набуває його.

2. Правила ст.125 Земельного кодексу 
України, ст.3 Закону України «Про держав-
ну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень» повинні розумітися 
лише як визначення моменту переходу пра-
ва власності (іншого речового права), а не 
самостійна і достатня підстава для переходу 
права. 

3. Задоволення віндикаційного позову 
повинне бути підставою для внесення ново-
го запису до Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно. При цьому по-
передній запис не повинен скасовуватися, 
адже він відображає юридичну реальність – 
вибуття нерухомого майна з володіння влас-
ника.
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ства в Кам’янець-Подільському районі про 
скасування рішення, визнання недійсни-



Öèâ³ëüíå, ï³äïðèºìíèöüêå, ãîñïîäàðñüêå òà òðóäîâå ïðàâî

152ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 10, 2014 

ми свідоцтв про право власності , скасу-
вання державної реєстрації прав власності 
на земельні ділянки та за позовом третьої 
особи з самостійними вимогами - ОСО-
БА_2 до Кам’янської сільської ради, ОСО-
БА_1, Державної реєстраційної служби 
Кам’янець-Подільського міськрайонного 
управління юстиції, Відділу Держземагент-
ства в Кам’янець-Подільському районі про 
скасування рішення, визнання недійсними 
свідоцтв про право власності // Єдиний дер-
жавний реєстр судових рішень – [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу: http://www.
reyestr.court.gov.ua/Review/41327057

11. Рішення Черкаського районного суду 
Черкаської області у справі 707/2522/14-ц від 
10.11.2014 за позовом ОСОБА_4, ОСОБА_5 
до Головного управління Держземагенства 
у Черкаській області, ОСОБА_7, ОСОБА_8, 
ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСО-
БА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, 
ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСО-
БА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, 
ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСО-
БА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, 
ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСО-
БА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, 
ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСО-
БА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, 
ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСО-
БА_47, третя особа без самостійних вимог 
Реєстраційна служба Головного управління 
юстиції у Черкаській області про визнання 
недійсними наказів про надання у власність 
земельних ділянок та скасування державної 
реєстрації // Єдиний державний реєстр су-
дових рішень – [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/
Review/41328068

12. Рішення від 22.05.2013 року Вищо-
го спеціалізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ у цивільній 
справі № за позовом публічного акціонерно-
го товариства „Місто Банк» до приватного 
підприємства „Нива-В.Ш.» в особі філії № 16 
приватного підприємства „Нива-В.Ш.», ОСО-
БА_3, відділу примусового виконання рішень 
управління державної виконавчої служби Го-
ловного управління юстиції в Одеській облас-
ті, треті особи: приватний нотаріус Одеського 
міського нотаріального округу ОСОБА_4, ко-
мунальне підприємство „Одеське міське бюро 
технічної інвентаризації та реєстрації об’єктів 
нерухомості» про визнання проведених при-
людних торгів такими, що проведені з пору-
шенням вимог закону, визнання протоколу 
проведення прилюдних торгів недійсним, 
відновлення положення, яке існувало до по-
рушення, визнання незаконним акту держав-
ного виконавця, визнання незаконним і скасу-
вання свідоцтва, скасування реєстрації права 
власності на нерухоме майно, за зустрічною 
позовною заявою ОСОБА_3 до приватного 
нотаріуса ОСОБА_5, публічного акціонерного 
товариства „Місто Банк», треті особи: приват-
не підприємство „Нива-В.Ш.», відділу приму-
сового виконання рішень управління держав-
ної виконавчої служби Головного управління 
юстиції в Одеській області, приватний но-
таріус ОСОБА_4 про усунення перешкод // 
Єдиний державний реєстр судових рішень – 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
www.reyestr.court.gov.ua/Review/31459539

13. Самооборона: суд став на бік борис-
пільських селян, у яких відібрали землю // 
Інформаційне агентство УНІАН. – [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу: http://
www.unian.ua/politics/59401-samooborona-
sud-stav-na-bik-borispilskih-selyan-u-yakih-
vidibrali-zemlyu.html

SUMMARY 
Vindication of land parcels is applicable in 

situations when the State registry of in rem title of 
immovable property contains a wrong entry abouto 
the person who has in rem title. 

Successful vindication claim is the legal basis 
for entering a new entry to the registry. The previous 
entry should not be annulled.

АНОТАЦІЯ 
Віндикація може і повинна застосовува-

тися щодо земельних ділянок у разі, якщо до 
Державного реєстру речових прав на нерухо-
ме майно внесено неправильний запис про 
суб’єкта речового права. 

Задоволення віндикаційного позову по-
винно бути підставою для внесення нового 
запису до Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно. При цьому попередній 
запис не повинен скасовуватися.
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Сьогодні в Україні, на відміну від бага-
тьох європейських держав, рівень залучен-
ня грошових коштів громадян до реалізації 
інвестиційних проектів та розвитку націо-
нальної економіки залишається невисоким. 
Значною мірою причиною цьому є, у тому 
числі, недовіра громадян до фінансових ін-
струментів залучення коштів, відсутність 
ефективних механізмів захисту прав та ін-
тересів інвесторів. Водночас, якщо у краї-

нах-членах Європейського Союзу постійно 
вживаються заходи щодо удосконалення 
нормативної бази, яка регламентує особли-
вості функціонування схем колективного 
інвестування, [1] в Україні багато питань за-
конодавчого забезпечення інститутів спіль-
ного інвестування й надалі залишаються не-
врегульованими. У цьому контексті важливе 
значення має удосконалення нормативно-
правової бази, яка регламентує особливості 
функціонування інститутів спільного інвес-
тування, зокрема пайових інвестиційних 
фондів (далі – пайовий фонд), запроваджен-
ня ефективних механізмів захисту прав та 
інтересів індивідуальних інвесторів. Це, у 
свою чергу, вказує на потребу ґрунтовного 
дослідження особливостей функціонування 
пайових та корпоративних фондів, як форм 
реалізації інвестицій у національну еконо-
міку, а не лише як інструментів управління 
активами учасників цих фондів з метою по-
дальшого отримання доходу. 

Питання функціонування ІСІ як механіз-
мів реалізації інвестицій з цивільно-правової 
точки зору досліджені недостатньо. У пра-
цях вітчизняних науковців О.А. Слободяна, 
О.М. Гнатів, В.І. Бірюкова, К.В. Шапарен-
кова висвітлювались насамперед цивільно-
правові аспекти договірних правовідносин 
щодо управління активами пайового фонду, 
обігу інвестиційних сертифікатів пайових 
фондів, водночас питанням цивільно-право-
вого регулювання правовідносин щодо реа-
лізації інвестицій через пайовий інвестицій-
ний фонд присвячувалась незначна увага. 

В статье проанализированы правоотно-
шения по реализации инвестиций через паевой 
инвестиционный фонд. Определены признаки 
паевого инвестиционного фонда как формы со-
вместного инвестирования. Предложено опре-
деление понятия формы совместного инвести-
рования. Сделан вывод о существовании двух 
групп правоотношений в пределах функциони-
рования паевого фонда, а именно правоотноше-
ния по управлению активами паевого фонда и 
правоотношения по реализации инвестиций с 
использованием паевого инвестиционного фон-
да. Обосновано, что правоотношения по управ-
лению активами паевого фонда охватывают 
правоотношения по реализации инвестиций 
через паевой инвестиционный фонд и явля-
ется основой для остальных. На основе про-
веденного исследования сформулированы пред-
ложения по совершенствованию действующего 
законодательства Украины об инвестицион-
ной деятельности.

Ключові слова: пайовий інвестиційний фонд, фор-
ма спільного інвестування, колективний інвестор, ін-
ституційний інвестор, інвестиції.
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Це і зумовлює необхідність дослідження цієї 
проблематики, адже головна мета застосу-
вання правової конструкції пайового фонду 
полягає, насамперед, у здійсненні спільного 
інвестування в об’єкти інвестицій, визначені 
законом. 

Теоретичною основою дослідження ста-
ли праці відомих вітчизняних та зарубіжних 
вчених, зокрема: Е.В. Боброва, А. Дж. Вар-
бартона, В.В. Вітрянського, А.Р. Гинатули-
на, А.Г. Гридчина, В.М. Коссака, Р.А. Май-
даника, А.В. Майфата, Дж. Х. Лангбайна, -/
В.Б. Ліпавського,   Т.Т. Оксюка,  Ф. Дж. Ранеро, -
О.А. Слободяна, Дж. С. Спаволда, М. Шрьо-
дера та ін. 

Мета цієї статті полягає у тому, щоб до-
слідити цивільні правовідносини щодо ре-
алізації інвестицій за допомогою пайового 
інвестиційного фонду шляхом здійснення 
діяльності зі спільного інвестування та 
з’ясувати ознаки пайового фонду як форми 
спільного інвестування.

Правові, економічні та соціальні умови 
здійснення інвестиційної діяльності на те-
риторії України визначені нормами закону 
України «Про інвестиційну діяльність» від 
18.09.1991 р. № 1560-XII (далі Закон про ін-
вестиційну діяльність). Згідно з положенням 
ч. 2 ст. 2 цього закону, інвестиційна діяль-
ність здійснюється, у тому числі, на основі 
спільного інвестування, здійснюваного гро-
мадянами та юридичними особами України, 
іноземних держав. Абзацом 2 ч.1 ст.5 Зако-
ну про інвестиційну діяльність встановлено, 
що інститути спільного інвестування здій-
снюють інвестиційну діяльність відповідно 
до законодавства, що визначає особливості 
їх діяльності. Окрім того, ст. 5 Закону про 
інвестиційну діяльність має назву «суб’єкти 
інвестиційної діяльності» і при цьому до та-
ких суб’єктів, у тому числі, відносить інсти-
тути спільного інвестування, не здійснюю-
чи їх розмежування. З огляду на це варто 
наголосити, що окреслена стаття 5 Закону 
про інвестиційну діяльність потребує змін 
з урахуванням того, що законодавством пе-
редбачено два види інститутів спільного 
інвестування, а саме корпоративний фонд 
і пайовий інвестиційний фонд, причому па-
йовий фонд не є суб’єктом правовідносин, а 
тому не може вважатись суб’єктом інвести-

ційної діяльності, ані здійснювати таку ді-
яльність. 

Правові та організаційні основи функці-
онування інститутів спільного інвестування 
сьогодні регламентуються Законом Украї-
ни «Про інститути спільного інвестування» 
від 05.07.2012 р. № 5080 -VI (далі – Закон 
№ 5080). Детальний аналіз положень За-
кону № 5080 свідчить про те, що в ньому 
здебільшого врегульовані правові питання 
створення, функціонування та припинення 
інститутів спільного інвестування, особли-
вості складу та структури таких інститутів, 
водночас правові питання реалізації інвес-
тицій через інститути спільного інвестуван-
ня у цьому законі розкриті недостатньою 
мірою. Про це, зокрема, свідчить те, що За-
кон № 5080 не містить ключових термінів, 
які стосуються інвестиційного процесу, як 
от «інвестиції», «об’єкти інвестиційної ді-
яльності», «інвестиційний проект», «суб’єкт 
інвестиційної діяльності» тощо. Водночас 
у Законі № 5080 вжито термін «інвестор», 
яким охоплюються як учасники пайового 
так і корпоративного фонду (ч.2 ст. 65) та 
терміносполучення «діяльність із спільного 
інвестування», під яким законодавець розу-
міє діяльність, яка провадиться в інтересах 
учасника (учасників) інституту спільного ін-
вестування та за рахунок спільного інвесту-
вання шляхом вкладення коштів спільного 
інвестування в активи інституту спільного 
інвестування. Водночас, у Законі № 5080 
вживається й інше словосполучення – «ді-
яльність з управління активами інституту 
спільного інвестування». 

Отже, як бачимо, законодавство, яке ре-
гламентує особливості здійснення спільного 
інвестування передбачає два терміни, яки-
ми позначаються правовідносини, пов’язані 
із функціонуванням інститутів спільного 
інвестування, зокрема і пайових фондів, а 
саме «діяльність із спільного інвестування» 
та «діяльність із управління активами інсти-
туту спільного інвестування». Проаналізу-
ємо, яким є співвідношення цих понять та 
які правовідносини, пов’язані із функціону-
ванням пайових фондів, ними охоплюють-
ся. Варто зауважити, що більшість вчених, 
аналізуючи суть правовідносини, які вини-
кають у зв’язку із функціонуванням пайових 
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фондів вказують на їх змішану природу [2, -
с. 9; 3, с. 6]. Причому, як зазначає Гнатів О.М., 
ці правовідносини охоплюють собою, влас-
не, правовідносини з управління майном 
та правовідносини інвестиційного характе-
ру [2, с. 9]. Ми дотримуємось тієї ж позиції 
за умови її уточнення, а саме що цивільно-
правові відносини з управління активами 
є основою для існування правовідносин з 
реалізації інвестицій через пайовий фонд. 
Власне тому можемо виокремити дві гру-
пи правовідносин, які виникають у процесі 
функціонування пайового фонду 1) право-
відносини з управління активами пайового 
фонду, які мають міжгалузевий характер [3, 
с. 6] і 2) правовідносини щодо реалізації ін-
вестицій через пайовий фонд. 

Проаналізуємо тепер характер окрес-
лених вище правовідносин та з’ясуємо їх 
ключових суб’єктів. Так, як правильно за-
значає О.А. Слободян, правовідносини, 
пов’язані з управлінням пайовим інвес-
тиційним фондом носять міжгалузевий 
характер та можуть охоплювати цивільні, 
сімейні, адміністративні, фінансові та інші 
правовідносини [4, с. 27]. Окреслена думка 
є правильною з огляду на те, що правовід-
носини з управління активами пайового 
фонду не виникають лише між компанією 
з управління активами такого фонду та 
його учасниками. Так, здійснюючи про-
фесійне управління активами компанія 
з управління активами пайового фонду 
може вступати й в інші правовідносини, 
зокрема з органами державної влади, ді-
ючи при цьому в інтересах учасників пайо-
вого фонду і ці правовідносини матимуть 
адміністративний, фінансовий характер 
тощо. Достатньо широким є і спектр функ-
цій та обов’язків компанії з управління ак-
тивами пайового фонду, як-от: складання 
та подання у встановленому порядку до-
кументів щодо функціонування пайового 
фонду, організація рекламної кампанії па-
йового фонду та інвестиційних сертифіка-
тів, організація розміщення та викупу ін-
вестиційних сертифікатів пайового фонду 
тощо (розділи III та IV Положення про 
особливості здійснення діяльності з управ-
ління активами інституційних інвесторів, 
затвердженого рішенням Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 06.08.2013 р. № 1414). 

Як бачимо, правовідносини з управління 
активами пайового фонду є достатньо широ-
кими за своїм обсягом. Водночас, виникає 
інше питання, а з якою ж метою здійснюєть-
ся управління активами пайового фонду та 
яким є спільний інтерес як учасників пайо-
вого фонду, так і компанії з управління ак-
тивами. Відповідь на це питання міститься 
в преамбулі Закону № 5080, і такою метою є 
залучення та ефективне розміщення фінан-
сових ресурсів учасників пайового фонду. 
Власне, ефективне розміщення фінансових 
ресурсів має своїм наслідком зростання вар-
тості чистих активів пайового фонду, у чому 
зацікавлені як учасники пайового фонду, 
так і компанія з управління активами, роз-
мір винагороди якої залежить саме від вар-
тості чистих активів пайового фонду (ст. 65 
Закону № 5080). Говорячи про відносини з 
управління активами пайового фонду, слід 
зазначити, що його ключові учасники мають 
назву 1) учасник пайового фонду, яким є фі-
зична або юридична особа, яка є власником 
інвестиційних сертифікатів пайового фонду 
та 2) компанія з управління активами пайо-
вого фонду. Водночас сам пайовий фонд у 
цих правовідносинах виступатиме об’єктом 
правовідносин та позначатиметься як сукуп-
ність активів. 

Тепер проаналізуємо правовідносини, 
які пов’язані із реалізацією інвестицій через 
пайовий фонд. Невід’ємною частиною регла-
менту пайового фонду, який розробляється 
та затверджується уповноваженим органом 
компанії з управління активами пайового 
фонду є інвестиційна декларація (ст. 44 За-
кону № 5080). Інвестиційною декларацією є 
документ, що визначає основні напрями та 
обмеження інвестиційної діяльності інсти-
туту спільного інвестування, у контексті 
пайового фонду (ст. 1 Закону-№ 5080). -
У контексті функціонування пайового фон-
ду інвестиційна декларація визначатиме 
основні напрями та обмеження інвести-
ційної діяльності компанії, яка здійснює 
професійне управління активами пайового 
фонду в інтересах учасників пайового фон-
ду – інвесторів. Інвестиційна декларація є 
тим документом, який і визначає мету функ-
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ціонування пайового фонду та про умови 
якої учасники пайового фонду дізнаються 
до моменту прийняття ними рішення про 
придбання інвестиційних сертифікатів, ви-
пущених компанією з управління активами 
пайового фонду. Причому, як свідчить ана-
ліз судової практики, інвестиційна деклара-
ція має важливе значення, а недотримання 
її умов може мати відповідні правові наслід-
ки, як-от майнова відповідальність компанії 
з управління активами пайового фонду. Так, 
наприклад, у рішенні Київського апеляцій-
ного господарського суду від 24.07.2014 р. 
у справі № 910/1531/14, суд вказав на таке: 
«Отже, за умовами укладених договорів від-
ступлення права вимоги ТОВ «КУА «Галуа 
Інвест» не буде отримувати проценти за на-
дані в позику кошти та відшкодування від 
знецінення своїх коштів внаслідок інфляції, 
а тому вказані договори не відповідають ви-
могам п. 8 Інвестиційної декларації Фонду, 
оскільки не забезпечують прибутковість 
інвестицій на рівні облікової ставки за рік, 
встановленої Національним банком Украї-
ни… Таким чином, укладені договори від-
ступлення права вимоги не відповідають 
меті створення Фонду – отримання прибут-
ку (п. 3 Інвестиційної декларації)». У цьому 
контексті не можемо повністю погодитись із 
думкою Вітрянського В.В., який зазначив, 
що укладення договорів довірчого управ-
ління грошовими коштами має своєю осно-
вною метою залучення грошових ресурсів 
громадян та юридичних осіб під власні ін-
вестиційні програми професійних управи-
телів активами [5 с. 34]. Незважаючи на те, 
що положення інвестиційної декларації і 
розробляються компанією з управління ак-
тивами, саме інвестор приймає рішення про 
вкладення власних грошових коштів у па-
йовий фонд для подальшого їх об’єднання 
з грошовими коштами інших учасників у 
єдиний фонд з метою подальшого їх інвес-
тування. Таке рішення інвестор приймає, у 
тому числі, з огляду на положення інвести-
ційної декларації, ділову репутацію компа-
нії з управління активами та інші фактори. 
Водночас, компанія з управління активами 
повинна розробити інвестиційну деклара-
цію та інші документи пайового фонду, які 
містять істотні умови договору про управ-

ління активами, у спосіб, який дозволить за-
лучити якомога більшу кількість інвесторів 
і при цьому закріпити ефективні механізми 
захисту прав інвесторів фонду. 

Під інвестиційною діяльністю законо-
давець розуміє сукупність практичних дій 
громадян, юридичних і держави щодо реа-
лізації інвестицій (ч.1 ст. 2 Закону про інвес-
тиційну діяльність). У свою чергу інвестором 
визнається суб’єкт інвестиційної діяльності, 
який приймає рішення про вкладення влас-
них, позичкових і залучених майнових та 
інтелектуальних цінностей в об’єкти інвес-
тування. З огляду на це виникає питання, а 
чи можна учасника пайового фонду визна-
вати інвестором, як це має місце у Законі № 
5080. Адже учасник пайового фонду лише 
придбаває інвестиційні сертифікати, ви-
пущені компанією з управління активами 
пайового фонду в той час, як саме компанія 
з управління активами проводить операції 
з активами пайового фонду та здійснює ді-
яльність зі спільного інвестування. У цьому 
контексті слушною видається класифікація 
інвестицій на прямі інвестиції, ті, які пе-
редбачають безпосередню участь інвестора 
у виборі об’єкта інвестування, інвестор за-
лучений у всі стадії інвестиційного процесу 
та колективні інвестиції, або як їх ще нази-
вають портфельні інвестиції, за яких реалі-
зація інвестицій здійснюється через посе-
редників, які акумулюють та на свій розсуд 
розміщують залучені фінансові ресурси [6, 
с. 37]. Власне, у цьому і полягає специфіка 
спільного інвестування, яке передбачає аку-
мулювання залучених фінансових ресурсів 
у єдиний фонд з подальшим інвестуванням 
активів фонду в об’єкти інвестування та від-
повідно до основних напрямів інвестиційної 
діяльності, визначеної в інвестиційній де-
кларації. Спільне інвестування передбачає 
існування між індивідуальним інвестором 
та об’єктом інвестування інвестиційного 
фінансового посередника, який, власне, і 
реалізує інвестиції за допомогою пайового 
фонду. Отже, можемо зробити висновок, 
що учасник пайового фонду є суб’єктом ін-
вестиційного процесу та є інвестором, який 
вкладає власні кошти у пайовий інвестицій-
ний фонд з метою подальшої реалізації ак-
тивів – інвестицій пайового фонду в об’єкти 
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інвестування. Водночас, враховуючи те, що 
інвестор, в силу прямої вказівки закону, не 
впливає на діяльність компанії з управління 
активами пайового фонду, йому можуть бути 
невідомі конкретні об’єкти інвестування, які 
обере компанія з управління активами для 
реалізації інвестицій. За винятком спеціалі-
зованих або кваліфікаційних пайових фон-
дів, які вказують на види активів – об’єктів 
інвестування, у які здійснюватиметься ре-
алізація інвестицій, як-от пайовий фонд 
акцій чи пайовий фонд облігацій, про що 
свідчить найменування пайового фонду та 
положення інвестиційної декларації такого 
фонду. У наукових джерелах учасників ін-
ститутів спільного інвестування ще назива-
ють колективними інвесторами. При цьому 
пропонується під колективним інвестором 
розуміти фізичну або юридичну особу, яка 
інвестує свої грошові кошти за допомогою 
встановлених форм колективного інвесту-
вання з метою отримання доходу [5, с. 48; 7, 
с. 46]. Запропонована дефініція колективно-
го інвестора потребує уточнення у тій части-
ні, що інвестування може здійснюватись не 
лише з метою отримання доходу, але й до-
сягнення певного соціального ефекту.

Окреслений підхід видається правиль-
ним з огляду на те, що у відносинах з реаліза-
ції інвестицій через пайовий інвестиційний 
фонд є ще один інвестор, яким є компанія з 
управління активами пайового фонду. Ком-
панію з управління активами слід визнавати 
інституційним інвестором. Відповідно до по-
ложень абз. 4 ч.2 ст. 2 Закону України «Про 
цінні папери та фондовий ринок» інститу-
ційними інвесторами є інститути спільного 
інвестування (пайові та корпоративні інвес-
тиційні фонди) взаємні фонди інвестицій-
них компаній, недержавні пенсійні фонди, 
фонди банківського управління, страхові 
компанії, інші фінансові установи, які здій-
снюють операції з фінансовими активами в 
інтересах третіх осіб за власний рахунок чи 
за рахунок цих осіб, а у випадках, передба-
чених законодавством, – також за рахунок 
залучених від інших осіб фінансових активів 
з метою отримання прибутку або збережен-
ня реальної вартості фінансових активів. З 
огляду на те, що пайовий фонд, який вважа-
ється інститутом спільного інвестування, не 

є суб’єктом правовідносин, відносити його 
до категорії інституційних інвесторів непра-
вильно, адже таким інвестором є компанія 
з управління активами пайового фонду. У 
цьому контексті більшість вчених є одно-
стайноюо [2, с. 10; 6, с. 44; 8, с. 110], а відтак, 
з огляду на те, що таке неправильне трак-
тування поняття інституційного інвестора 
відображається й у інших законодавчих ак-
тах, у тому числі й в новому Законі № 5080, 
норма, яка закріплює поняття інституційно-
го інвестора, потребує змін. 

Отож, маємо двох ключових суб’єктів ін-
вестиційної діяльності, пов’язаної із реаліза-
цією інвестицій через пайовий фонд, а саме 
колективні інвестори – учасники пайового 
фонду та інституційний інвестор – компанія 
з управління активами пайового фонду. Чим 
же тоді виступатиме сам фонд у таких пра-
вовідносинах та активи,  з яких складається 
такий фонд. Законодавство зарубіжних кра-
їн, як приклад можна навести Великобрита-
нію, вживає поняття «схема колективного 
інвестування» (collective investment scheme). 
Так, відповідно до ст. 235 Закону Велико-
британії «Про фінансові послуги та ринки» 
схемою колективного інвестування є домов-
леність щодо будь-якого майна, включаючи 
грошей, мета якої надати змогу особам, які 
є учасниками домовленості, брати участь 
або отримувати прибуток або дохід, який 
виникає в разі набуття, утримання, управ-
ління чи розпорядження майном чи із сум 
грошових коштів, які виплачуються із та-
кого прибутку чи доходу [9]. Водночас така 
домовленість повинна передбачати те, що 
учасники схеми не здійснюють щоденного 
контролю за управлінням майном, внески 
учасників та прибутки і доходи, з яких по-
винні здійснюватись виплати учасникам зі-
брані в один фонд (пул «pool»), управління 
здійснюється щодо майна в цілому самим 
оператором схеми або від його імені. Також 
поняття «схема колективного інвестування» 
вжито у законі Швейцарії Про схеми колек-
тивного інвестування [10] та законодавстві 
інших країн. Чинне законодавство України 
не вживає терміну «схема колективного ін-
вестування», натомість вживає терміноспо-
лучення «інститут спільного інвестування», 
при цьому не розкриваючи змісту цього по-
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няття (п. 10 ч.1 ст. 1 Закону № 5080). З огля-
ду на сутність правовідносин, які виникають 
між компанією з управління активами та 
учасниками пайового фонду, вважаємо, що 
у цих відносинах пайовий фонд виступати-
ме формою спільного інвестування. Власне, 
вживання терміну «форма» у значенні спо-
собу організації чогось вважаємо найбільш 
прийнятним для позначення пайового фон-
ду в контексті правовідносин з реалізації 
інвестицій. Зважаючи на те, що поняття 
форми спільного інвестування є недостат-
ньо дослідженим у національній цивільно-
правовій доктрині, пропонуємо власне ви-
значення цього поняття: «форма спільного 
інвестування – передбачений законодав-
ством спосіб залучення грошових коштів 
та інших майнових цінностей колективних 
інвесторів і їх об’єднання в єдиний фонд, з 
метою подальшого вкладення цих коштів 
в об’єкти інвестування для отримання до-
ходу та або досягнення іншого соціального 
ефекту». Власне, у значенні форми спільного 
інвестування поняття пайового фонду буде 
ширше за обсягом, адже охоплюватиме со-
бою не тільки сукупність активів, а загалом 
усю сукупність правовідносин щодо реаліза-
ції інвестицій через пайовий фонд. 

Якщо пайовий фонд вважати формою 
спільного інвестування, то активи пайового 
фонду виступатимуть інвестиціями. Так, від-
повідно до ч.1 ст. 1 Закону про інвестиційну 
діяльність інвестиціями є всі види майнових 
та інтелектуальних цінностей, що вклада-
ються в об’єкти підприємницької та інших 
видів діяльності, у результаті якої створю-
ється прибуток (дохід) або досягається со-
ціальний ефект. Грошові кошти учасників 
пайового фонду-колективних інвесторів які 
передаються ними взамін на інвестиційні 
сертифікати пайового фонду, об’єднуються 
з грошовими коштами інших учасників па-
йового фонду та утворюють єдиний фонд – 
сукупність активів, яка перебуватиме у по-
стійній динаміці. У свою чергу, компанія з 
управління активами, яка здійснюватиме 
операції з управління активами пайового 
фонду та діяльність зі спільного інвестуван-
ня вкладатиме вказані активи в об’єкти ін-
вестування з метою, насамперед, збільшен-
ня вартості чистих активів пайового фонду. 

Наведене дає підстави твердити про те, що 
у відносинах із реалізації інвестицій через 
пайовий інвестиційний фонд, активи пайо-
вого фонду виступатимуть інвестиціями у 
розумінні Закону про інвестиційну діяль-
ність. 

Проведений аналіз правовідносин щодо 
реалізації інвестицій за допомогою пайово-
го фонду дозволяє виокремити такі ознаки 
пайового фонду, як форми спільного інвес-
тування: 1) правовідносин з реалізації інвес-
тицій охоплюють двох основних суб’єктів 
– інвесторів, а саме: колективний інвестор 
– учасник пайового фонду та інституційний 
інвестор – компанія з управління актива-
ми пайового фонду; 2) активи інвесторів 
об’єднуються в єдиний фонд та виступають 
інвестиціями, які вкладаються компанією з 
управління активами в об’єкти інвестуван-
ня; 3) реалізація інвестицій здійснюється ко-
лективними інвесторами опосередковано із 
використанням послуг професійного упра-
вителя активами – компанії з управління ак-
тивами пайового фонду; 4) залучення фінан-
сових ресурсів інвесторів шляхом створення 
пайового фонду не передбачає утворення 
нового суб’єкта права; 5) активи пайового 
фонду відокремлюються від майна компанії 
з управління пайового фонду та належать 
учасникам пайового фонду на праві спіль-
ної часткової власності; 6) колективному ін-
вестору-учаснику пайового фонду зазвичай 
невідомо про те, в які конкретно об’єкти 
інвестування вкладатимуться інвестиції, що 
становлять активи пайового фонду, за ви-
нятком спеціалізованих та кваліфікаційних 
пайовий фондів, які містять вказівку на вид 
об’єкта інвестування; 7) згідно з положен-
нями ст. 9 Закону про інвестиційну діяль-
ність основним правовим документом, який 
регулює взаємовідносини між суб’єктами 
інвестиційної діяльності є договір (угода). 
Враховуючи те, що компанія з управління 
активами пайового фонду та учасники тако-
го фонду наділені статусом суб’єкта інвести-
ційної діяльності, правовідносини між цими 
суб’єктами мають цивільно-правовий харак-
тер і спрямовані на реалізацію інвестицій.

На основі проведеного дослідження до-
цільно окреслити низку пропозицій щодо 
удосконалення нормативно-правового регу-
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лювання пайового фонду як форми реаліза-
ції інвестицій. 

Абзац 6 ч.2 ст. 2 Закону України «Про 
інвестиційну діяльність» викласти в такій 
редакції:

«спільного інвестування, здійснювано-
го громадянами та юридичними особами 
України, іноземних держав за допомогою 
передбачених законодавством форм спіль-
ного інвестування».

Абз.2 ч.1 ст. 5 Закону України «Про ін-
вестиційну діяльність» викласти в такій ре-
дакції:

«Недержавні пенсійні фонди, корпора-
тивні фонди, компанії з управління актива-
ми пайових інвестиційних фондів, страхови-
ки та фінансові установи – юридичні особи 
публічного права здійснюють інвестиційну 
діяльність відповідно до законодавства, що 
визначає особливості їх діяльності».

Наведена пропозиція зумовлена тим, що 
пайовий інвестиційний фонд не є суб’єктом 
правовідносин, а відтак не може здійсню-
вати інвестиційної діяльності. Діяльність зі 
спільного інвестування за рахунок активів 
пайового фонду здійснює компанія з управ-
ління активами пайового фонду в інтересах 
учасників фонду. 

Частину 2 ст. 5 Закону України «Про ін-
вестиційну діяльність» доповнити абзацом 3 
такого змісту:

«Колективні інвестори – фізичні або 
юридичні особи, які інвестують власні гро-
шові кошти та інші майнові цінності за до-
помогою передбачених законодавством 
форм спільного інвестування з метою отри-
мання доходу та або досягнення соціально-
го ефекту». 

Статтю 2 Закону України «Про інвести-
ційну діяльність» доповнити частиною 6 та-
кого змісту:

«6. Форма спільного інвестування – пе-
редбачений законодавством спосіб залу-
чення грошових коштів та інших майно-
вих цінностей колективних інвесторів і їх 
об’єднання в єдиний фонд, з метою подаль-
шого вкладення цих коштів в об’єкти інвес-
тування для отримання доходу та або досяг-
нення іншого соціального ефекту. 

Спільне інвестування може здійснюва-
тись у формі участі в інститутах спільного ін-

вестування, фондах операцій з нерухомістю, 
фондах фінансування будівництва, недер-
жавних пенсійних фондах та інших формах 
передбачених законом».

Залучення фінансових ресурсів грома-
дян та юридичних осіб з метою реалізації 
інвестицій через пайовий інвестиційний 
фонд буде ефективним за умови закріплен-
ня дієвих законодавчих гарантій захисту 
прав учасників інвестиційної діяльності. 
Пайовий фонд потрібно розглядати, насам-
перед, як форму спільного інвестування, яка 
дає змогу залучити грошові кошти інвесто-
рів – громадян та здійснювати професійне 
управління залученими коштами шляхом 
вкладення інвестицій в об’єкти інвестуван-
ня, зокрема, які належать до державного 
сектора економіки. Подальшого досліджен-
ня потребують питання правового статусу 
учасників пайового фонду, а саме як колек-
тивних інвесторів, питання реалізації інвес-
тицій через пайовий фонд як форму інвес-
тування та особливості правовідносин, які 
виникають у процесі здійснення діяльності 
зі спільного інвестування за допомогою па-
йового фонду. 
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SUMMARY 
Legal relations connected with realization of 

investments through the share investment fund are 
analyzed in article. Features of the share investment 
fund as a form of collective investment are analyzed. 
The defi nition of a form of a collective investment 
is provided. A conclusion about the existence of two 
groups of legal relations within functioning of the 
share investment fund namely relations concerning 
management of the assets of the share investment 
fund and relations connected with realization of 
investments through the share investment fund is 
made. It is proved that legal relations connected 
with management of the share investment fund’s 
assets encompass the relations connected with 
realization of investments and are the basis for 
these relations. Based on the conducted research 
proposals on the improvement of the current laws 
of Ukraine on investing activity are formulated.

АНОТАЦІЯ 
У статті проаналізовано правовідносини 

із реалізації інвестицій через пайовий інвес-
тиційний фонд. Окреслено ознаки пайового 
інвестиційного фонду як форми спільного 
інвестування. Запропоновано визначення 
поняття форми спільного інвестування. 
Зроблено висновок про існування двох груп 
правовідносин у межах функціонування па-
йового фонду, а саме правовідносини з управ-
ління активами пайового фонду та право-
відносини щодо реалізації інвестицій з вико-
ристанням пайового інвестиційного фонду. 
Обґрунтовано, що правовідносини з управ-
ління активами пайового фонду охоплюють 
правовідносини із реалізації інвестицій через 
пайовий інвестиційний фонд та є основою 
для останніх. На основі проведеного дослі-
дження сформульовано пропозиції щодо удо-
сконалення чинного законодавства України 
про інвестиційну діяльність.
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ÎÕÎÐÎÍÓ ÇÄÎÐÎÂ’ß Â ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ßÕ ÊÐÀ¯Í 

ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÎÃÎ ÑÎÞÇÓ

Міжнародні документи, що визначають 
права людини, відіграють важливу роль у 
становленні поваги до основних фундамен-
тальних цінностей. Широке визначення 
Всесвітньою організацією охорони здоров’я 
поняття «здоров’я»1 є недосяжним для будь-
якого суспільства, при цьому воно не роз-
глядається в контексті функцій та завдань 
держави. Тому деякі науковці (наприклад, 
Гостін Л. та Лазаріні З.) вважають за доціль-
не звузити поняття здоров’я до реалістич-
них можливостей систем, у яких вони зна-
ходяться, тобто можливостей держав [1, ст. 
46]. Попри дискусію навколо власне терміну 
варто проаналізувати наскільки фундамен-

1 «Стан повного фізичного, душевного і соціаль-
ного благополуччя, а не тільки відсутність хвороб 
і фізичних дефектів» відповідно до Статуту ВООЗ 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:   http://
apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf  
(дата звернення: 14.01.2015). - Назва з екрана.

тальні документи країн ЄС визначають свої 
зобов’язання в цьому питанні. 

Кожна країна самостійно визначає умо-
ви, відповідно до яких люди будуть здоро-
вими, при цьому держава бере на себе від-
повідальність, у межах наявних ресурсів, 
попереджати або усувати серйозну шкоду 
здоров’ю як окремих осіб, так і населенню 
загалом. Ці положення зазвичай закріплю-
ються в Основних законах – Конституціях. 
Враховуючи тривалі дискусії щодо необхід-
ної деталізації та обсягу гарантування пра-
ва на охорону здоров’я, дана стаття має на 
меті проаналізувати відповідні положення 
Конституцій країн Європейського Союзу та 
запропоновано спільні ключові положення, 
що визначені всіма країнами як найважли-
віші. Дана робота може бути корисною на-
уковцям, що мають на меті аналізувати та 
корегувати зміст вітчизняної статті Консти-
туції про охорону здоров’я. 

Запропонований аналіз виконується 
вперше і радше є коментарем  численних 
дискусій щодо необхідності внесення змін 
до Конституції України, а також до вже двох 
рішень Конституційного Суду України, що 
також мали на меті роз’яснити таку досить 
складну для виконання статтю Основного 
Закону. 

Варто одразу наголосити, що в окре-
мі країни Європейського Союзу взагалі не 
включили до тексту власної Конституції 
норми щодо охорони здоров’я. Ігнорування 
питання здоров’я на конституційному рівні 
не мало значного впливу на реалізацію пра-

У статті проаналізовано тексти 
конституцій країн Європейського Союзу щодо 
визначення права на охорону здоров’я. Особливої 
уваги приділено нормам, що найчастіше 
зустрічаються в текстах, зокрема право на 
охорону здоров’я. Також наведені унікальні 
підходи до конституційного закріплення даного 
права, такі як визначення кроків та шляхів до-
сягнення прав.

Ключові слова: конституція, право на охорону 
здоров’я, здоров’я, Європейський союз, медична допо-
мога.
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ва на охорону здоров’я, при цьому впливу 
одна на одну ці країни не мали і приймали-
ся їх конституції в різний час. Отже, країна-
ми, які вважали зайвим закріплювати право 
на охорону здоров’я в Основному Законі, 
є Англія [2], Ірландія [3], Латвія [4], Маль-
та [5], Кіпр [6], Німеччина [7], Данія [8] та 
Швеція [9]. 

Аналіз двадцяти країн європейського 
Союзу, які в тій чи іншій мірі закріпили 
на конституційному рівні право на охоро-
ну здоров’я, доцільно проводити не щодо 
окремої країни, а щодо зміст норм. Спочат-
ку буде наведено порівняльну характерис-
тику спільних положень, а згодом особли-
вих норм окремих конституцій. 

Більшість конституцій містить поло-
ження, що «кожен має право на охорону 
здоров’я» (ст. 68 Конституції Республіки 
Польща [10], ст. 64 Конституції Португалія 
[11], ст. 33 Конституції Румунії [12], ст.40 
Конституції Словаччини [13], ст. 58 Консти-
туції Хорватії [14], ст. 17 Конституції Франції 
[15], ст. 31 Конституції Чеської Республіки 
(Хартії основних прав та свобод) [16], ст. 32 
Конституції Італії [17], ст. 43 Конституції Іс-
панії [18], ст. 23 Конституції Бельгії [19], ст. 
51 Конституції Словенії [20], ст. 28 Консти-
туції Естонії [21]). Однак, наприклад, Кон-
ституція Португалії у статті 64 також зазна-
чає, що всі не лише мають право на охорону 
здоров’я, а також зобов’язані його охороня-
ти та зміцнювати. А отже, Конституція вста-
новлює не лише право, а також і обов’язок 
осіб щодо охорони здоров’я. 

Окремої уваги потребує стаття 53 Консти-
туції Литви [22], оскільки вона не закріплює 
гарантії реалізації громадянами права на охо-
рону здоров’я, а лише визначає, що «держава 
піклується про здоров’я людей та гарантує ме-
дичну допомогу та послуги людині і разі хво-
роби». Таке положення можна трактувати, як 
посилену форму закріплення права громадян 
через визначення обов’язку держави. Також 
в даній статті держава гарантує медичну до-
помогу та послуги людині в разі хвороби. Ана-
логічно піклування про здоров’я громадян 
закріплено в ст. 21 Конституції Греції [23] 
та    ст. 52 Конституції Болгарії [24]. 

Щодо охорони здоров’я цікавою є норма 
Конституції Люксембургу [25], яка у статті 

11 зазначає, що «закон організує охорону 
здоров’я», тобто Конституція не оминула 
дане питання взагалі, однак обмежилась 
лише бланкетною нормою.

Аналогічно Конституція Австрії [26] у 
статті 78а встановлює лише обов’язок ком-
петентних органів вживати всіх заходів у 
разі якщо життю чи здоров’ю людини за-
грожує реальна небезпека чи така небезпе-
ка безпосередньо може виникнути.

Водночас у Конституції Королівства 
Нідерландів [27] стаття 22 досить всеохо-
плююче визначено, що «державні орга-
ни зобов’язані вжити заходів щодо захис-
ту здоров’я населення». Дане положення 
може трактуватися як лише щодо охорони 
громадського здоров’я, так і щодо охоро-
ни здоров’я окремих громадян. Аналогічна 
норма міститься в Конституції Фінляндії 
[28].

Одна з небагатьох конституцій, що ви-
значає здоров’я основним громадським ін-
тересом, є норма ст. 32 Конституції Італії. 
Щодо громадського здоров’я також закрі-
плена норма в ст. 33 Конституції Румунії, де 
зазначено, що «держава зобов’язана вжива-
ти заходів щодо забезпечення гігієни та гро-
мадського здоров’я». Інтерес до громадсько-
го здоров’я також закріплений у Конституції 
Польщі однак лише в конкретизованій фор-
мі щодо боротьби з епідеміями та «запобі-
гання негативних наслідків для здоров’я, 
пов’язаних з деградацією навколишнього 
середовища». 

Досить ґрунтовно питання громадського 
здоров’я визначено в статті 43 Конституції 
Іспанії. Оскільки дана норма не лише закрі-
плює актуальним піклуватися про здоров’я 
населення загалом, а також покладає 
обов’язок на публічну владу організовувати 
захист громадського здоров’я, здійснювати 
профілактичні заходи, надавати необхідну 
допомогу та послуги. Додатково конститу-
ційна норма зобов’язує прийняти закон, що 
визначатиме відповідні право та обов’язки 
всіх, причетних до здійснення функцій 
щодо громадського здоров’я. 

Право на медичну допомогу часто від-
сутнє в конституціях країн ЄС, оскільки 
переважно вважається частиною охорони 
здоров’я, однак в окремих випадках зазна-
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чається додатково. Так, у Конституції Бель-
гії визнається право як на охорону здоров’я, 
так і на медичну допомогу. 

Ще однією нормою за важливістю та час-
тотою зазначення в Конституціях є визна-
чення питання щодо фінансування охорони 
здоров’я. Однак тотожних положень майже 
немає. Так, у Республіці Польща Конститу-
ція передбачає, що громадянам, незалежно 
від їх фінансового стану, забезпечується рів-
ний доступ до послуг (обсяг та умови щодо 
яких визначені окремим законом), які фі-
нансує держава. Аналогічну норму містить 
Конституція Литви щодо безоплатної до-
помоги в державних лікувальних устано-
вах, при цьому законом визначається поря-
док надання такої допомоги. У Конституції 
Португалії зазначається, що «в основному 
на безкоштовній основі», враховуючи ма-
теріальний та соціальний стан громадян, 
надається через універсальну національну 
службу охорони здоров’я. Відповідно до 
Конституції Фінляндії органи публічної вла-
ди зобов’язані відповідно до законодавства 
гарантувати кожному достатнє медичне за-
безпечення.

Конституція Італії гарантує безкоштовне 
лікування для незаможних. Тобто певна час-
тина медичної допомоги надається їм безко-
штовно. Громадяни Болгарії мають «право 
на безкоштовне медичне обслуговування 
за умов і в порядку, визначених законом. 
Охорона здоров’я громадян фінансується 
з державного бюджету, роботодавцями, за 
рахунок особистих і колективних внесків по 
соціальному страхуванню та з інших джерел 
за умов та порядку визначеного законом». 

Норми щодо страхування містять Кон-
ституції не так багатьох країн. Слід зазна-
чити, що переважно страхування подається 
як інструмент отримання безкоштовної ме-
дичної допомоги. Так, стаття 52 Конститу-
ції Болгарії визначає, що «громадяни мають 
право на страхування здоров’я, яке гаран-
туватиме їм доступну медичну допомогу». 
Схожа норма міститься в Конституції Сло-
ваччини, однак з певними відмінностями, 
оскільки передбачає медичне страхування 
та отримання медичного обслуговування2. 
2 Стаття 40 Конституції Словаччини: «…На основі 
медичного страхування громадяни мають право на 

Аналогічно до Словаччини Конституція Че-
хії (Хартія основних прав та свобод) надає 
право громадянам на безкоштовне медичне 
обслуговування, однак передбачає існуван-
ня не медичного, а суспільного страхування. 

Особливої уваги в багатьох Конституці-
ях надано здоров’ю дітей, вагітних жінок, 
літніх людей. Конституція Польщі також 
турботу держави поширює на людей з об-
меженими можливостями. Конституція 
Португалії визначає, що право на охорону 
здоров’я реалізується, зокрема, через ство-
рення економічних, соціальних, культурних 
та екологічних умов, що забезпечують за-
хист дітей, молоді та людей похилого віку. 
Водночас Конституція Франції гарантує 
право на охорону здоров’я всім, однак твор-
ці основного закону вважали за необхідне 
зазначити «зокрема дитині, матері та пре-
старілим працюючим».

Спільною для Конституцій країн ЄС є 
норма щодо розвитку фізичної культури та 
спорту в контексті питання здоров’я. Так, 
Конституція Литви визначає, що «держа-
ва заохочує фізичну культуру суспільства 
і створює сприятливі умови для спорту». 
Конституція Іспанії також у контексті охо-
рони здоров’я визначає, що влада організо-
вує розвиток фізичного виховання та спор-
ту. Згідно зі статтею 52 Конституції Болгарії 
держава заохочує, у контексті піклування 
про здоров’я громадян, розвиток спорту 
та туризму. Органи державної влади Рес-
публіки Польща, згідно з їх Конституцією, 
повинні підтримувати розвиток фізичної 
культури, особливо серед дітей та підлітків. 
Конституція Португалії визначає що пра-
во на охорону здоров’я реалізується також 
через сприяння фізичній культурі та спор-
ту в навчальних закладах та суспільстві в 
цілому. Конституція Угорщини [29] в стат-
ті ХХ визначає, одним з шляхів виконання 
обов’язків держави в охороні здоров’я за-
безпечення систематичних занять фізкуль-
турою.

Про санітарну освіту як основу базових 
знань громадян про піклування про своє 

безкоштовне медичне обслуговування» [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу:   http://www.nrsr.sk/
web/Static/en-US/NRSR/Dokumenty/constitution.doc 
(дата звернення: 14.01.2015). - Назва з екрана.
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здоров’я, навчання практик здорового спо-
собу життя, а отже, зменшення захворюва-
ності зазначається в Конституціях кількох 
країн – Іспанії та Португалії. 

Досить мало уваги в конституціях кран 
ЄС надано повазі людської особистості в сис-
темі охорони здоров’я. Водночас в окремих 
конституціях дане питання досить чітко за-
кріплене. Так, Конституція Італії визначає, 
що «ніхто не може бути примушений підда-
ватися певним медичним заходам інакше, 
як відповідно до закону. При цьому закон 
не може ні в якому разі порушувати кор-
дони, які диктуються повагою до людської 
особистості». Аналогічна норма міститься в 
Конституції Болгарії щодо заборони приму-
сово піддаватися лікуванню чи санітарних 
заходам, за винятком випадків, передбаче-
них законом. 

Лише у двох Конституціях деталізовано 
питання здоров’я, вказано на необхідність 
піклуватися не лише про фізичне здоров’я, а 
й духовне, психічне. Конституція Угорщини 
визначає, що кожен має право на фізичне 
та психічне здоров’я. Конституція Румунії 
встановлює, що всі заходи щодо захисту фі-
зичного та розумового здоров’я особи вста-
новлюються законом. Хоча дана норма і є 
банкетною, однак звернення уваги в Кон-
ституції на проблему психічного здоров’я 
є визначальною при побудові національної 
системи охорони здоров’я. 

Увага держави до медичної діяльності в 
межах конституційної норми має значення в 
разі становлення уніфікованої національної 
системи, розуміння актуальності належного 
контролю як фактору, що впливає на стан 
здоров’я населення загалом. Так, Конститу-
ція Болгарії визначає, що держава здійснює 
контроль за всіма медичними установами, за 
виробництвом лікарських засобів, біопрепа-
ратів, медичного обладнання та торгівлею 
ними. Контроль за здійсненням медичних 
професій та парамедичної діяльності згідно  
з Конституцією Румунії визначається відпо-
відними законами. 

Конституція Угорщини визначає як 
один з шляхів досягнення фізичного та пси-
хічного здоров’я захист сільського господар-
ства від застосування генетично модифіко-
ваних організмів, забезпечення доступу до 

здорової їжі та питної води. 
Особливої уваги слід додатково нада-

ти Конституції Португалії, оскільки вона в 
статті 64 не лише визначила основні права в 
охороні здоров’я, а також визначила кроки, 
які необхідно зробити державі для забезпе-
чення прав на охорону здоров’я. З визна-
чених п’яти напрямків два стосуються фі-
нансового забезпечення охорони здоров’я, 
два стосуються наданню медичних послуг та 
одне виробництва лікарських засобів та ме-
дичних виробів. Конституція визначила, що 
держава має прагнути досягти рівня коли 
зможе гарантувати право всіх громадян, не-
залежно від їх матеріального становища, на 
профілактичне обстеження, лікування і по-
дальше відновлення здоров’я. При цьому всі 
дії держави повинні орієнтуватися на соціа-
лізацію витрат на охорону здоров’я і фарма-
цевтику. Щодо медичних закладів держава 
повинні прийти до ситуації коли зможе за-
безпечити раціональне та ефективне розмі-
щення медичних установ і персоналу по всій 
країні. Менш затратним, однак неухильним 
для держави є обов’язок впорядкувати й 
контролювати підприємницьку та приватну 
діяльність в області медицини, об’єднуючи її 
з національною службою охорони здоров’я 
з тим, щоб забезпечити як у державних, так 
і в приватних закладах охорони здоров’я 
адекватні стандарти ефективності та якості. 
Конституція Португалії поставила завдан-
ня впорядкувати й контролювати виробни-
цтво, торгівлю та використання хімічних, 
біологічних і фармацевтичних виробів та 
інших засобів лікування та діагностики. 

Ще однією особливістю Конституції 
Португалії є  особливість управління наці-
ональною службою охорони здоров’я, тобто 
не лише права громадян, а й певні засади 
функціонування всієї системи. Згідно з да-
ною нормою таке управління «будується на 
засадах децентралізації та участі».

Отже, майже третина країн ЄС (вісім 
країн) взагалі не згадує право на охорону 
здоров’я в Конституції, половина (чотирнад-
цять країн) чітко зазначає право на охорону 
здоров’я або громадське здоров’я. Визна-
чення пріоритетів, на яких згодом будуєть-
ся політика в охороні здоров’я, залежить 
від тих акцентів, які зроблені в Конституції. 
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Лише в п’яти країнах гарантується в тій чи 
іншій мірі безкоштовна медична допомога. 

Водночас варто зазначити, що Конститу-
ції відображають момент життя суспільства, 
коли вони були створені, цінності авторів та 
мету, яку вони перед собою ставили. Кон-
ституційне регулювання питання охорони 
здоров’я є відповіддю на потреби суспіль-
ства впорядкувати дану сферу життя, вста-
новити певний захист прав та стандарти. 

Можна, очевидно, дискутувати щодо 
необхідності деталізації права на охорону 
здоров’я в Конституції, враховуючи, що змі-
ни в країні, її фінансові можливості можуть 
змінюватись. Проте заперечувати очевид-
ність важливості конституційного закрі-
плення означає залишати дане право без 
належного захисту. Підтвердженням цього 
висновку є Лісабонська Угода Європейсько-
го Союзу [30], яка містить досить значну за 
обсягом статтю щодо охорони здоров’я. 

Узагальнюючи все сказане та підсумову-
ючи результати дослідження, слід наголоси-
ти на тому, що по-перше, в демократичних 
країнах право на охорону здоров’я пере-
важно, однак не абсолютно закріплюється 
в конституції, безумовно маючи різний сту-
пінь деталізації.

По-друге, невизначеним у більшості кон-
ституцій є питання фінансування охорони 
здоров’я та інших пов’язаних зі здоров’ям 
питань, тобто влада лише в процесі здій-
снення своїх функцій визначається само-
стійно з умовами реалізації такого права.

По-третє, необхідно поглибити дослі-
дження принципів конституційного регу-
лювання права на охорону здоров’я в по-
рівняльному аспекті, відходячи від дискусій 
навколо чинної Конституцій України лише 
на вітчизняному ґрунті.
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SUMMARY 
In the article analyzed text of constitutions of 

countries of European Union in right to health 
context. Special attention is paid to the standards 
that are most often found in the texts, including 
the right to health. There are unique approaches 
to constitutional recognition of rights such as 
determining steps and ways to achieve rights.
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ÂÄÎÑÊÎÍÀËÅÍÍß ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÎ-
ÏÑÈÕÎËÎÃ²×ÍÎÃÎ Â²ÄÁÎÐÓ 

ÒÀ ÀÄÀÏÒÀÖ²¯ 
ÑÓÄÄ²ÂÑÜÊÈÕ ÊÀÄÐ²Â

Постановка проблеми
У процесі реформування системи ві-

тчизняного правосуддя всі її складові зазна-
ли принципових перетворень. Відбулися 
структурні трансформації на основі масш-
табних законодавчих змін, які позначили 
нові перспективи правового розвитку сус-
пільства і держави. 

Проведення судово-правової реформи, 
спрямованої на підвищення якості та ефек-
тивності функціонування судової системи, 
передбачає зростання вимог до суддів як до 
носіїв судової влади, у тому числі до рівня їх 
професійної підготовки і особистісних якос-
тей. 

Відповідно до статтей 55, 127 Конститу-
ції України права і свободи людини і гро-
мадянина захищаються судом. Правосуддя 
здійснюють професійні судді та, у визначе-
них законом випадках, народні засідателі і 

присяжні. Згідно зі ст. 65 Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів» добір кан-
дидатів на посаду судді здійснюється з чис-
ла осіб, які відповідають вимогам, установ-
леним Конституцією України та статтею 64 
цього Закону, за результатами проходжен-
ня спеціальної підготовки та складення ква-
ліфікаційного іспиту відповідно до вимог 
цього Закону [1, 2]. 

Ступінь наукової розробки проблеми
Аналізуючи різні підходи до формування 

та адаптації суддівського корпусу, доцільно 
розглянути позиції вчених, які в різні часи 
шукали шляхи вдосконалення даного про-
цесу. Дослідження даної теми торкалися у сво-
їх наукових працях такі вчені, як Бодров В.А., 
Гуревіч К.М., Коновалова В.О., Костиць-
кий М.В., Марчак В.Я., Мерлін В.С., Тарасо-
ва Ю.М. та інші. 

Метою статті є обґрунтування шляхів 
запровадження та вдосконалення організа-
ції психологічного обстеження кандидатів 
на посаду судді та їх подальшої адаптації з 
метою підвищення ефективності психоло-
гічного забезпечення судової діяльності.

Виклад основного матеріалу
В історії судової влади України 16 ве-

ресня 2010 року ознаменоване початком 
роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України, як постійно діючого органу у систе-
мі судоустрою країни, і, як наслідок, 22 трав-
ня 2011 року стартував процес формування 

В статье подчеркнуто необходимость вне-
дрения обязательного психологического обсле-
дования кандидатов на должность судьи и их 
дальнейшую работу под присмотром опытного 
судьи-ментора с целью установления их про-
фессиональной пригодности для дальнейшей 
деятельности и предотвращения значитель-
ных материальных трат в связи с назначе-
ниям и увольнением судьей, которые оказались 
неспособными адаптироваться к работе, что, 
в конечном итоге, подрывает авторитет су-
дейской власти в целом.

Ключові слова: кандидат на посаду судді, психоло-
гічне обстеження.
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суддівського корпусу за новими правилами, 
зазначеними Законом України «Про судо-
устрій і статус суддів». 

Питання призначення суддів на поса-
ду, а особливо вперше, відіграє надзвичай-
но важливу роль, адже від того, наскільки 
ретельно добиратимуться кадри, залежить 
функціонування судової гілки влади в ці-
лому у державі. Професіоналізм судді – це 
сукупність знань, інтелекту, культури, етич-
но-психологічних якостей, необхідних 
для повноцінного здійснення посадових 
обов’язків. І правильно оцінити ступінь го-
товності кандидата до надто відповідальної 
і різнобічної роботи – першочергове завдан-
ня Комісії [4]. 

Кадрове забезпечення суддівського кор-
пусу завжди було, є і буде дискусійним пи-
танням. І як би не деталізував законодавець 
вимоги до кандидата на посаду судді, які б 
методики не впроваджувались для визна-
чення його кваліфікаційної придатності, 
залишатиметься місце для вільного тракту-
вання закону та вибору серед претендентів з 
рівними даними професійного та морально-
етичного характеру.

Сучасний підхід до формування суд-
дівського корпусу, комплектування 
його людьми, в максимальному ступе-
ні відповідають високим вимогам стату-
су судді, диктує необхідність переходу від 
суб’єктивно-особистісної оцінки до науково-
обґрунтованого професійного психологічно-
го відбору кандидатів на посаду судді. Адже 
формування професійної майстерності судді 
відбувається під впливом багатьох чинників 
(соціально-економічних, соціально-психо-
логічних, організаційних та ін.), серед яких 
провідне місце посідає професійне навчан-
ня та психологічна підготовка, яка склада-
ється з: 1) загальної психологічної культури 
(знання психологічних закономірностей, 
що можуть бути використані суддею; розви-
ток професійно-психологічної орієнтованос-
ті особистості); 2) спеціальної психологічної 
підготовленості (комунікативна майстер-
ність, уміння і навички пошуку та цільового 
використання психологічної інформації). 

Отже, у відповідності до вимог чинного 
законодавства України професійна діяль-
ність судді передбачає чіткий добір осіб на 

ці посади, запроваджений своєрідний кри-
терій відповідальності, адже вирішення 
соціальних конфліктів, відновлення спра-
ведливості ставлять високі вимоги до про-
фесійних якостей тих осіб, що здійснюють 
правосуддя.

Враховуючи все вищевикладене та з ме-
тою підвищення ефективності психологічного 
забезпечення судової діяльності, при доборі 
кандидатів на посаду суддів необхідно засто-
совувати психологічне обстеження, яке буде 
спрямоване на отримання нової і достовірної 
інформації про індивідуально-психологічні 
особливості кандидата. Результати психоло-
гічного обстеження необхідні для подання до 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. 
Після направлення результатів психологічно-
го обстеження до Вищої кваліфікаційної ко-
місії суддів України кандидат на посаду судді 
має право з ними ознайомитися. 

Необхідність психологічного обстежен-
ня кандидата на посаду судді обумовлена:

- підвищеними вимогами до особи 
судді, чиї професійні обов’язки пов’язані з 
участю у найскладніших соціально-право-
вих відносинах, що виникають під час здій-
снення правосуддя;

- великою відповідальністю та серйоз-
ністю наслідків судових помилок, що при-
зводять до втрати авторитету до судової вла-
ди в цілому;

- значними матеріальними витратами, 
пов’язаними із призначенням та звільнен-
ням суддів, які виявилися неспроможними 
адаптуватися до роботи. 

 Основними завданнями психологічного 
обстеження кандидата на посаду судді є:

- експертний аналіз індивідуально-
психологічних особливостей особистості, 
які як потенційно позитивно, так і потенцій-
но негативно впливають на роботу судді;

- виявлення серед кандидатів на по-
саду судді осіб з нервово-психічною неврів-
новаженістю, а також тих, які знаходяться в 
стані дезадаптації;

- виявлення осіб з асоціальними уста-
новками, корисно-утилітарною мотивацією, 
а також зловживаючих психоактивними за-
собами.

- оформлення та подання до Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України ви-
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сновку за результатами психологічного об-
стеження кандидата на посаду судді.

У своїй діяльності психологи, які здій-
снюють психологічне обстеження, керують-
ся даними методичними рекомендаціями і 
зобов’язані неухильно дотримуватися норм 
професійної етики. 

Психолог, який безпосередньо про-
водить психологічне обстеження, несе 
відповідальність за достовірність та об-
ґрунтованість висновку за результатами 
психологічного обстеження особи-канди-
дата на посаду судді.

Зміст висновку, складеного за результа-
тами психологічного обстеження кандидата 
на посаду судді, є конфіденційною інформа-
цією та не підлягає розголошенню.

Діяльність по проведенню психологіч-
ного обстеження проводиться у відповід-
ності до планів, розроблених керівниками 
відділу кадрів Верховного Суду України, 
Вищих спеціалізованих судів України, апе-
ляційних судів, місцевих судів та затвердже-
ними головами цих судів та начальниками 
ТУ ДСА в областях. 

На даному етапі існування суспільних 
відносин у більшості розвинених країн світу 
існує розвинена система професійного відбо-
ру спеціалістів різних професій. Діяльність 
підрозділів, які входять у цю систему, роз-
глядається в якості одної із складових дер-
жавної політики, направленої на вивчення, 
облік, раціональний розподіл та економічно 
доцільне використання людських (перш за 
все інтелектуальних) ресурсів суспільства. 
Система професійного відбору включає со-
ціально-демографічний, медичний, освіт-
ній, психологічний, власне професійний та 
спеціальний види відбору [6].

Професійний психологічний відбір 
(ППВ) полягає в проведенні комплексних 
заходів, що дозволяють виявити осіб, най-
більш придатних по своїх психологічних 
якостях до вчення у встановлені терміни й 
успішній професійній діяльності з тої або 
іншої конкретної спеціальності. Головним 
завданням ППВ є оцінка професійної при-
датності кандидата за психологічними по-
казниками і проведення на цій основі дов-
голітнього прогнозу ефективності його 
подальшої професійної діяльності. 

Теоретичною базою відбору є концеп-
ції про соціально-біологічну суть людини і 
співвідношення його природжених і при-
дбаних якостей; про властивості особи, що 
формують професійні здібності; про харак-
тер і значення властивостей вищої нервової 
діяльності (ВНД) та їх проявах у професій-
ній діяльності, що отримали обґрунтування 
в теоретичних і експериментальних роботах 
І.П.Павлова, В.Д.Небиліцина, Б.Ф.Ломова, 
К.К-Платонова, В.Л.Марішука та ін. [10, 7, 
11, 8].

Методологічною основою ППВ є дифе-
ренційована психологія і психофізіологія, на 
базі яких разробляються підходи до оцінок 
індивідуальних відмінностей між людьми. 
Наявність таких відмінностей, як відзнача-
ють В.А.Бодров, К.М.Гуревіч, В.С.Мерлін, 
за рівнем загального розвитку (інтелекту), 
спрямованості особи (мотивації), рівнем 
знань, умінь і навиків, психологічних якос-
тей (увазі, сприйняттю, пам’яті, мисленню, 
психомоториці, нейрофізіологічним особли-
востям ЦНС центральної нервової системи) 
та індивідуально-психологічним властивос-
тям особи дозволяє на практиці достатньою 
мірою успішно вирішувати завдання ППВ 
[3, 5, 9].

 Важливу теоретичну основу заходів 
професійного відбору складають уявлення 
про природу і структуру професійних зді-
бностей. Останні є сукупністю досить стій-
ких індивідуально-психологічних якостей 
особи, що визначають успішність професій-
ного вчення, опанування необхідних знань, 
уміннями і навиками для виконання кон-
кретних завдань, властивих роботі з відпо-
відної спеціальності (професії).

У зв’язку з великою кількістю новоприз-
начених суддів в Україні надзвичайно акту-
альною та дискусійною є проблема психоло-
гічної адаптації суддівських кадрів. Багато 
молодих суддів потребує допомоги при за-
стосуванні норм закону, написанні судових 
рішень і виконанні інших процедурних за-
вдань. Проте навіть ті новопризначені суд-
ді, які мають великий юридичний досвід і 
відмінно знають закон, часто приходять до 
висновку, що вони не готові до ролі судді і 
потребують поради й допомоги у скрутних 
обставинах, з якими стикаються (напри-
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клад, відповідальність за ухвалення рішень, 
що впливають на долю громадян; складні 
етичні дилеми; взаємодія з учасниками про-
цесу, а також абсолютно новий тип поведін-
ки, очікуваний від судді як у залі, так і поза 
його стінами).

Адаптація особи до змісту та умов про-
фесійної діяльності є постійним процесом 
активного її пристосування, що стосується 
всіх рівнів функціонування людини. Процес 
адаптації динамічний, проте завжди можна 
виділити певний інтервал реакцій особи, 
який відповідає уявленням про психічну 
норму. Міру відповідності цьому «інтервало-
ві» забезпечує ефективність процесу соціаль-
но-психологічній адаптації, визначає осо-
бистісний адаптаційний потенціал (ОАП), 
що є найважливішою інтегральною харак-
теристикою психічного розвитку. Характе-
ристику ОАП можна отримати, оцінивши 
рівень поведінкової регуляції, комунікатив-
ні здібності і рівень моральної нормативнос-
ті особистості.

Адаптація до змісту та умов професійної 
діяльності здійснюється більш ефективно 
за умови налагодженості професійно-пси-
хологічної підготовки – цілеспрямованого 
процесу формування та розвитку особистіс-
них якостей і властивостей судді, які відпо-
відали б вимогам професійної діяльності і 
забезпечували її кваліфіковане виконання. 
Основними завданнями такої підготовки, 
на нашу думку, є: 1) розвиток професійно-
психологічної орієнтованості особистості та 
професійно значущих якостей (професій-
ної спостережливості, професійної пам’яті, 
професійного мислення та ін.); 2) форму-
вання психологічної стійкості щодо впли-
ву характерних для професійної діяльності 
психотравмуючих чинників; 3) розвиток 
якостей «психологічної надійності» (витри-
валості щодо перенапруження, невдач та 
труднощів); 4) тренування вмінь і навичок 
управління своїми емоційними станами, 
формування психологічної готовності до 
успішного подолання проблемних ситуацій 
та ін. 

Результатом професійно-психологічної 
підготовки стає психологічна підготовле-
ність фахівця як наявність сукупності психо-
фізіологічних, індивідуально-психологічних 

і соціально-психологічних характеристик, 
властивостей і якостей, що відповідають 
особливостям професійної діяльності і ви-
ступають внутрішньою умовою її успішного 
здійснення. Така підготовленість може фор-
муватися як внаслідок здійснення заходів 
загального характеру, так і індивідуально.

Як відомо, у судовій системі СРСР в 70-і 
роки ХХ ст. активно практикувалося на-
ставництво. У той час спостерігався брак 
судових кадрів, і з метою вирішення цієї 
проблеми стажування для юристів почали 
проводити на здобуття посади судді. Ста-
жист і наставник сиділи в одному кабінеті. 
Це дозволяло майбутньому судді бути при-
сутнім на зустрічах наставника, спостерігати 
організацію роботи судді, переймати модель 
поведінки. Період стажування тривав до 12 
місяців. Питання про призначення стажис-
та суддею обговорювалося на пленарному 
засіданні суду шляхом загального голосу-
вання. Стажування оплачувалося у розмірі 
75 % від середньої заробітної плати судді.

На теперішньому етапі реформування 
судової системи України багато науковців 
та практиків дотримуються думки про не-
обхідність запровадження в судах першої 
інстанції наставництва або його різновиду – 
менторства. 

Менторство – це стосунки між досвід-
ченим і молодим фахівцем, коли старший 
ділиться своїм професійним досвідом, щоб 
допомогти менш досвідченому сформувати 
вміння і розвинути якості судді, соціально 
адаптуватися до професії і судової системи, 
суддівської культури і ролі судді; зрозуміти 
й управляти особистим розвитком, включа-
ючи психологічні і етичні аспекти станов-
лення судді; справлятися зі змінами в осо-
бистому житті і наслідками, пов’язаними зі 
зміною соціальної ролі; розвивати мисте-
цтво публічного виступу.

Менторство розширює доступ до більш 
досвідчених колег, а також забезпечує ре-
гулярніший зворотний зв’язок і підтримку 
для тих суддів, які цього потребують. Воно 
допомагає переосмислити поведінку, розви-
нути потребу в постійному вдосконаленні і 
прищепити «корпоративну культуру» судо-
вої незалежності і співпраці. Менторство – 
це підтримуючі взаємини, які допомагають 
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молодим суддям адаптуватися до своєї нової 
ролі і розвивати відповідну суддівську пове-
дінку і цінності.

На нашу думку, сьогодні було б доціль-
но, взявши за основу міжнародний досвід, 
ініціювати пілотний проект запровадження 
суддівського менторства. За мету такого пі-
лотного проекту необхідно поставити апро-
бацію методів сприяння новопризначеним 
суддям у нюансах роботи, що мають неюри-
дичну природу, прищеплення зразків по-
ведінки і цінностей, потрібних незалежній і 
справедливій судовій системі. 

Запровадження такого пілотного про-
екту потребує визначення: 1) чи є потреба 
в менторстві серед молодих суддів і чи буде 
корисне молодим суддям менторство, що 
підтримує розвиток особистісних цінностей 
і поведінки, створює умови для адаптації 
до професійної діяльності; 2) чи отримають 
ментори задоволеність від надання підтрим-
ки, порад і передачі цінностей молодим суд-
дям; 3) які труднощі можуть виникнути при 
проведенні менторських програм на місце-
вому рівні і як вирішити ці проблеми; 4) як 
краще структурувати програму по ментор-
ству і яка організація повинна взяти на себе 
обов’язок із організації програми.

Завданнями програми менторства має 
бути: надання молодим суддям підтримки в 
досягненні високих стандартів професійної 
діяльності; передача досвіду старшого судді 
новопризначеному судді; легша адаптація 
до професії судді; надання психологічної 
підтримки і конструктивного відгуку; залу-
чення дослідних суддів до процесу розвитку 
професії судді; роз’яснення і передача «мис-
тецтва» бути суддею; зміцнення суддівсько-
го співтовариства.

Програми по суддівському менторству 
спрямовані на формування судової культури 
незалежності, етичної поведінки і прозорос-
ті за допомогою: 

1) надання можливості новопризначе-
ним суддям освоїти через спілкування з 
більш досвідченими колегами відповідні 
стандарти поведінки; способи обмеження 
негативного впливу психологічної, емоцій-
ної і моральної перевтоми від роботи; нави-
чки спілкування і способам завоювання по-
шани серед суддів і у громадян;

2) покладання на молодих суддів відпо-
відальності за свою професійну поведінку; 
вироблення імунітету проти зовнішнього 
тиску в роботі;

3) надання новопризначеним суддям 
можливості перевірити свої очікування і по-
міркувати над власною поведінкою в проце-
сі надання порад і відповідей на запитання 
про те, як поводитися; як взаємодіяти з ко-
легами і громадянами; як завоювати поша-
ну; як справлятися з психологічним, емоцій-
ним і моральним навантаженням судді;

4) допомоги новопризначеним суддям від-
чувати себе відповідальними за створення і 
збереження суддівської культури незалежнос-
ті, етичної поведінки і прозорості діяльності; 

5) формування у суддів почуття солідар-
ності в просуванні незалежних рішень, по-
чуття гордості за свої високі моральні прин-
ципи і етичну поведінку; 

6) моральної підтримки молодих суддів 
щодо прийняття незалежних і високоетич-
них рішень.

На відміну від наставника, що виконує 
функцію спостерігача і навіть контролера, 
роль ментора полягає в підтримці молодого 
судді. Він – вчитель; друг, якому довіряють; 
мудрий порадник; консультант і тренер. 

Ментор мотивує свого протеже до вдо-
сконалення суддівських навичок шляхом за-
охочення, правильної постановки завдань, 
розглядом тієї чи іншої ситуації або судового 
рішення, а не констатацією допущених по-
милок. Основною відмінною рисою ментора 
від наставника є його готовність вислухати і 
підтримати протеже в особистих ситуаціях 
(наприклад, конфлікт із керівництвом, брак 
упевненості в собі, родинні проблеми) і на-
дати йому психологічну підтримку як стар-
ший досвідчений друг.

Менторські стосунки варто розглядати 
як активну співпрацю. Хоча ментор є ініці-
атором цих взаємин і забезпечує їх фунда-
мент, він усе одно не контролює весь про-
цес. Один працівник судової освіти сказав: 
«Якщо менторство виконане правильно, 
воно стає схожим на великий симфонічний 
твір, у нього є тема, але з величезним про-
стором для варіацій» [ 380, с. 5].

Ментор повинен внести до своєї роботи 
добре продумані і глибокі міркування, що 
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стали наслідком його життєвого досвіду. Як 
зазначає Б. Хардкастл, найпривабливіши-
ми якостями менторів є мудрість, турбота, 
самовіддача, гідність, високі очікування, по-
чуття гумору і вміння вчасно впоратися з си-
туацією [396, с. 203]. Отже, ментор постійно 
подає приклад протеже. Він поводиться як 
професіонал і тим самим демонструє відпо-
відне ставлення, дає адекватні відповіді і 
пояснення, подає приклад поведінки і нади-
хає протеже на досягнення цілей, заохочує 
його досягати більшого; навчає способам 
пристосування до різних ситуацій, підтри-
мує і заохочує протеже у його прагненні до 
постійної освіти та розвитку.

Висновки
На нашу думку, запровадження психо-

логічного обстеження кандидатів на посаду 
судді з подальшою їх працею під наглядом 
досвідченого судді-ментора підвищить ви-
моги до особи судді, чиї професійні обов’язки 
пов’язані з участю у найскладніших соціаль-
но-правових відносинах, що виникають під 
час здійснення правосуддя, зменшить кіль-
кість судових помилок, які мають інколи ви-
ключно психологічне походження, що при-
зводить до втрати авторитету судової влади 
в цілому. Крім того, запровадження вказаної 
вище новел зменшить матеріальні витрати, 
пов’язані із призначенням і звільнення суд-
дів, які виявилися неспроможними адапту-
ватися до роботи. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті наголошено на необхідності за-

провадження обов‘язкового психологічного 
обстеження кандидатів на посаду судді та 
подальшу працю під наглядом досвідченого 
судді-ментора з метою виявлення їх профе-
сійної придатності для подальшої діяльнос-
ті та запобігання значним матеріальним 
витратам, пов‘язаним з призначенням та 
звільненням суддів, які виявилися неспро-
можними адаптуватися до роботи, що, в 
кінцевому рахунку, підриває авторитет су-
дової влади в цілому.

SUMMARY 
The article emphasizes the necessity of 

compulsory psychological examination and 
mentorship for the candidates for the position of 
judge to identify their professional convenience 
for their further activities and prevent extensive 
expenses due to the nomination and discharge of 
the judges who appeared to be unable to adopt 
themselves to such kind of activities, that in total 
undermines the prestige of the judge authority.
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ÓÄÊ 347.73

Важливе значення при організації і здій-
сненні фінансового контролю має належна 
реалізація його принципів. Їх дотримання, 
використання і виконання, тобто реаліза-
ція, всіма суб’єктами фінансового контролю 
як контролюючими, так і підконтрольними 
сприяє  ефективності, дієвості і результа-
тивності самого контролю у сфері публічних 
фінансів, належному виконанню його мети 
і завдань. У той же час порушення принци-
пів фінансового контролю на будь-якій ста-
дії контрольного процесу може призвести 
до необ’єктивності, помилковості у його ре-
зультатах. Принципам фінансового контр-
олю приділяли увагу представники як юри-
дичної, так і економічної наук. Але їх праці 
в основному присвячені визначенню сутності 
таких принципів, їх видів тощо і не стосу-
ються особливостей їх реалізації на стадіях 
контрольного процесу. Але їх належна реа-
лізація саме на першій стадії сприятиме в по-

дальшому ефективності контрольних захо-
дів, що проводитимуться. У даній публікації 
ми приділяємо увагу саме реалізації принци-
пів фінансового контролю на першій стадії 
контрольного процесу. 

Ефективному проведенню контроль-
них заходів має передувати своєчасна і на-
лежна підготовка. На першій стадії конт-
рольного процесу – підготовчій – реалізу-
ються не всі правові принципи, до яких ми 
відносимо принцип незалежності, законності 
об’єктивності, гласності, ефективності, відпо-
відальності. Вони мають і різні форми реалі-
зації. Підготовча стадія контрольного про-
цесу складається з декількох етапів, зокрема 
планування, який властивий як державним 
органам так і аудиторам. Представники юри-
дичної науки [15, с.566-567] під плануванням 
розуміють процес розробки планів, одну з 
функцій управління, яка полягає у визна-
ченні послідовності здійснення наміченої на 
конкретний період програми дій конкретно-
го суб’єкта із зазначенням її мети, змісту, об-
сягів, методів і засобів, строків виконання та 
інше. Економісти, в більшості, звертаються 
до планування аудиту: на етапі планування 
аудитор вивчає й оцінює систему внутріш-
нього контролю підприємства для визначен-
ня ступеня довіри до неї, уточнює стратегію 
перевірки, обсяг робіт і напрями перевірки, 
формує зразок вибірки для зменшення обся-
гу виконуваних процедур, зниження витрат 
і підвищення ефективності перевірки, роз-
раховує гранично допустиму суму помилок 
і пропусків для оцінки помилок, виявлених 

В статье исследуются особенности реали-
зации принципов финансового контроля на 
первой стадии контрольного процесса, в част-
ности, во время планирования контрольных 
мероприятий и формулируются предложения 
по внесению изменений и дополнений к дей-
ствующему законодательству, которые будут 
способствовать защите прав и законних ин-
тересов подконтрольних субьектов, обьектив-
ности самого контроля.

Ключові слова: принципи фінансового контролю, 
контрольний процес, контролюючі суб’єкти, підконт-
рольні суб’єкти, підготовча стадія, планування.
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у звітності при формуванні адекватної думки 
щодо інформації викладеної в ній, розробляє 
план і програму перевірки для своєчасного 
та ефективного виконання аудиту, формує 
робочу групу та розраховує бюджет витрат 
часу для контролю за своєчасністю і ефек-
тивністю виконання [14, с. 43]; передбачає 
визначення його стратегії і тактики, складан-
ня загального плану аудиторської перевірки, 
побудову аудиторської програми й аудитор-
ські процедури, оцінювання обсягу ауди-
торського контролю [13, с. 41]; складається 
з певних стадій (попереднє (стратегічне) 
планування – вивчається наявна й доступна 
аудитору інформація про підприємство-за-
мовника, погоджуються з керівництвом клі-
єнта основні організаційні питання з аудиту, 
формується робоча бригада для його про-
ведення); складання загального плану – до-
кумента організаційно-методологічного ха-
рактеру, який містить основні стадії процесу 
аудиту, розміщені в логічній послідовності, 
із зазначенням видів запланованих робіт, 
періоду їх проведення, відповідальних вико-
навців та інших питань; розробка програми 
аудиту – переліку етапів, прийомів і способів 
аудиту, необхідних для його реалізації) [2, -
с. 191–198]; передбачає отримання відо-
мостей про клієнта, попередню аналітичну 
перевірку, попередню оцінку системи вну-
трішнього контролю, ацінку аудиторського 
ризику, розробку загального плану, складан-
ня програми (тактики) аудиту [3, с.68]. 

Н.Д.Бровкіна окреслює етапи контрольно-
го заходу – визначити саму можливість прове-
дення контролю, його доцільності та визначен-
ня стратегії перевірки, тобто підготовка плану і 
програми [1, с. 217]. Звертаючись до принципів 
планування, Н.Д.Бровкіна зазначає, що пла-
нування контрольного заходу повинно прово-
дитися за загальними принципами організації 
контролю, а також відповідно до таких приват-
них принципів: комплексності, безперервності, 
оптимальності, дієвості, конкретності, реаль-
ності, гнучкості і мобільності [1, с. 218]. Як за-
значалося нами у попередніх розділах роботи, 
авторка до загальних принципів організації 
контролю відносить принципи незалежності, 
законності, об’єктивності, гласності, чесності, 
професійної компетентності, конфіденційності, 
професійної поведінки та інші [1, с. 147-169].

Будь-які контрольні заходи мають плану-
ватися, для того щоб забезпечити досягнен-
ня мети контролю з найменшим витрачан-
ням фінансових, матеріальних та трудових 
ресурсів. До початку підготовчої стадії контр-
ольного процесу здійснюється формування 
плану роботи самого контрольного органу. 
У нормативних актах, що визначають пра-
вовий статус контрольних органів, наявні 
норми стосовно планування їх діяльності. 
Але законодавство по-різному визначає під-
стави включення заходів до планів їх роботи. 
Так, основними підставами для включення 
заходів з проведення державного фінансо-
вого аудиту та інспектування до планів конт-
рольно-ревізійної роботи Держфінінспекції 
та її територіальних органів є: а) закони, акти 
та доручення Президента України, Кабінету 
Міністрів України, накази Мінфіну, які не по-
требують термінового виконання без вклю-
чення до планів; б) звернення правоохо-
ронних органів, юридичних і фізичних осіб 
з приводу проведення ревізій та перевірок, 
які можливо виконати у плановому порядку; 
в) пропозиції Рахункової палати, Міністер-
ства фінансів України, Мінекономрозвитку, 
Державної фіскальної служби, Державної 
казначейської служби, прийняті Держфінін-
спекцією до виконання; г) ініціатива, виявле-
на Держфінінспекцією та її територіальними 
органами з урахуванням таких критеріїв, як: 
економічна та соціальна важливість питань, 
які обов’язково включаються до програм 
і планів дій Кабінету Міністрів України на 
відповідний період; значний обсяг фінансо-
вих потоків, інших державних ресурсів, що 
спрямовувалися на виконання бюджетних 
програм, утримання державних органів; пу-
блічна інформація про факти порушень і зло-
вживань у фінансовій сфері та неефективного 
управління державним майном; ймовірність 
виникнення фінансових порушень, у тому 
числі внаслідок відсутності (низького рівня) 
внутрішнього фінансового контролю, пра-
вової неврегульованості економічної діяль-
ності; періодичність проведення ревізій та 
перевірок у бюджетних установах відповідно 
до закону; ініціатива, виявлена підконтроль-
ними установами та їх органами управління, 
прийнята Держфінінспекцією до виконання 
[7]. У законі України «Про Рахункову пала-
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ту» [9] (ст..15 «Планування роботи Рахун-
кової палати») йдеться про обов’язковість 
включення до плану роботи Рахункової па-
лати виконання звернень не менше як однієї 
третини конституційного складу Верховної 
Ради України, поданих у порядку, встанов-
леному Регламентом Верховної Ради Укра-
їни, обов’язковість врахування звернень та 
пропозицій Президента України, Кабінету 
Міністрів України. Крім цього зазначаєть-
ся, що позапланові контрольні заходи, що 
проводяться за рішеннями Колегії Рахунко-
вої палати на підставі постанов або прото-
кольних доручень Верховної Ради України, 
звернень комітетів Верховної Ради України 
та запитів народних депутатів України, за 
якими Верховна Рада приймає рішення. У 
Положенні про Державну фіскальну службу 
[6] та Податковому кодексі України чітко не 
визначено суб’єктів, які можуть звертатися 
до Державної фіскальної служби України з 
пропозиціями щодо проведення перевірок. 
Із зазначеного можна зробити висновок про 
те, що суб’єкти, які можуть впливати на етап 
планування контрольних заходів різні: від 
державних органів до самих підконтрольних 
суб’єктів, а підставами їх проведення є зако-
ни, доручення, звернення, пропозиції, ініці-
атива. Враховуючи наявність такого розши-
реного кола суб’єктів, що можуть звертатися 
до контролюючих суб’єктів стосовно прове-
дення контрольних заходів, слід констату-
вати, що в даному випадку не дотримується 
принцип незалежності. Але оскільки зако-
нодавством не встановлена відповідальність 
за невключення контролюючим суб’єктом, 
зокрема Рахунковою палатою, Державною 
фінансовою інспекцією звернень, пропо-
зицій тощо до планів, то можна вважати, 
що вони самостійні у прийнятті рішень на 
стадії планування. Важливу роль на цій 
стадії повинен відігравати принцип закон-
ності, адже будь-яке планування щодо про-
ведення контрольних заходів без законних 
підстав сприятиме порушенню прав та за-
конних інтересів підконтрольних суб’єктів. 
Тому контролюючий суб’єкт має встанови-
ти законність підстав звернень відповідних 
суб’єктів, їх об’єктивність. Можливо, було б 
доцільно оприлюднити таке звернення, для 
з’ясування обставин, що вплинули на його 

подання. У такому форматі контролюючий 
суб’єкт реалізував би принципи гласності 
та об’єктивності і упередив звернення під-
контрольного суб’єкта до відповідних орга-
нів стосовно законності планування конт-
рольних заходів.

Якщо підконтрольний суб’єкт є в плані 
проведення контрольних заходів, то відпо-
відно контролюючим суб’єктом формується 
безпосередній план його перевірки. Скла-
данню плану передує вивчення підконтроль-
ного суб’єкта, що проводиться шляхом збору 
і аналізу інформації про його діяльність, зо-
крема вивчаються нормативні акти, на під-
ставі яких він діє, установчі документи, пла-
ни діяльності, фінансові чи інші документи, з 
якими доцільно чи необхідно ознайомитися. 
Отже використовуються різноманітні дже-
рела інформації, з метою якісного і повного 
вивчення особливостей діяльності підконтр-
ольного суб’єкта для детального плануван-
ня. Точність і повнота зібраної інформації 
сприятиме об’єктивності і реальності пла-
нування. При такому зборі інформації може 
з’ясуватися, що не існує підстав для прове-
дення контрольних заходів, які мали прово-
дитися, наприклад, за дорученням Кабінету 
Міністрів України. У випадку, навіть коли 
контрольний захід було заплановано і про 
це повідомлений заявник, підконтрольний 
суб’єкт має відмовитися від його проведен-
ня та підготувати пропозиції щодо внесення 
змін до плану роботи. Таке право повинно 
бути закріплено у нормативних актах, що 
регулюють особливості планування контр-
ольних заходів. Отже, на етапі планування 
принцип законності має реалізовуватися у 
такій формі як використання, а не виконан-
ня. Плани контролюючих суб’єктів доцільно 
публікувати – це буде гарантією дотримання 
принципу гласності. Складно на етапі пла-
нування визначити дієвість і застосування 
принципу ефективності, вона може підтвер-
джуватися лише після проведення контр-
ольних заходів. При плануванні контроль-
них заходів повинен мати місце і принцип 
об’єктивності, який, на наш погляд, перед-
бачає недопущення суб’єктивної думки при 
формуванні планів як щодо відбору під-
контрольних суб’єктів так і при складанні 
безпосередніх планів їх перевірки. Попере-
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дити це можливо шляхом заборони визна-
чати підконтрольні суб’єкти, що підлягати-
муть контролю та складати плани перевірок 
особам, що зацікавлені у заздалегідь нега-
тивному їх результаті. Наприклад, доцільно 
заборонити формувати плани контрольних 
заходів особам, які є близькими родичами 
або свояками керівника, засновника чи учас-
ника підконтрольного суб’єкта; із числа пра-
цівників, учасників, посадових осіб підконтр-
ольного суб’єкта, які мають в ньому особисті 
майнові інтереси чи працювали в ньому. 

 Досить вдало принципи незалежнос-
ті та об’єктивності відображені у Стандартах 
внутрішнього аудиту, у яких зазначається, 
що: керівник установи забезпечує вжиття 
заходів щодо запобігання неправомірному 
втручанню третіх осіб у планування вну-
трішнього аудиту; працівники підрозділу 
внутрішнього аудиту інформують керівника 
підрозділу внутрішнього аудиту про сфери 
діяльності установи, в якій вони працювали 
на керівних посадах або працюють (працю-
вали у період, який охоплюється внутрішнім 
аудитом) його близькі особи [11], для при-
йняття ним рішення про можливість участі у 
плануванні. Аналогічну норму слід закріпити 
у нормативних актах, що стосуються діяль-
ності Рахункової палати, Державної фінансо-
вої інспекції, Державної фіскальної служби, з 
метою дотримання принципу незалежності 
на етапі планування контрольних заходів: 
керівник установи забезпечує вжиття захо-
дів щодо запобігання неправомірному втру-
чанню третіх осіб у планування контрольних 
заходів; працівники, які працювали на під-
контрольних суб’єктах або якщо їх близькі 
родичі їх очолюють, не мають право брати 
участь на етапі планування контрольних за-
ходів.

У Стандартах з аудиту державних фінан-
сів [12] вказується, що аудитор має планува-
ти перевірку у спосіб, що забезпечує еконо-
мічність, результативність та ефективність 
якісного контролю, а також його здійснення 
у встановлені строки. У Лімській декларації 
керівних принципів фінансового контролю 
(ст.13) зазначається, що вищий контрольний 
орган повинен проводити перевірки від-
повідно до затвердженої програми. У плані 
контрольного заходу відображаються осно-

вні організаційні питання, наприклад, строк 
проведення перевірки, а програма склада-
ється у його розвиток, містить опис заходів, 
що необхідні для його практичної реалізації. 
Отже, особлива роль відводиться програмі 
контрольного заходу. У Стандарті Рахун-
кової палати [10] зазначається, що проект 
програми розробляється на підставі затвер-
джених планів роботи Рахункової палати, її 
Колегії та рішень Колегії Рахункової палати 
про проведення позапланових перевірок; 
програма перевірки підписується членом 
Рахункової палати, відповідальним за прове-
дення перевірки, та затверджується Головою 
Рахункової палати, Першим заступником або 
заступником Голови, а в разі потреби - Коле-
гією Рахункової палати; програма перевірки 
визначає, зокрема: мету перевірки, предмет 
перевірки, перелік конкретних питань, які 
будуть перевірятися та обумовлюють обсяг 
перевірки, об’єкт перевірки, терміни прове-
дення перевірки та складання акта і звіту за 
її результатами, планові трудовитрати, склад 
контрольної групи суб’єкта перевірки; якщо 
під час проведення перевірки виникає по-
треба доповнення або скорочення програми 
перевірки, внесення відповідних змін прово-
диться у порядку, передбаченому для затвер-
дження програми.

 У Порядку планування контрольно-
ревізійної роботи Державною фінансовою ін-
спекцією та її територіальними органами [7] 
зазначається, що заходи з проведення дер-
жавного фінансового аудиту та інспектуван-
ня здійснюються відповідно до: Плану осно-
вних напрямів контрольно-ревізійної роботи 
Держфінінспекції та її територіальних орга-
нів, який складається на календарний рік; 
планів контрольно-ревізійної роботи Держ-
фінінспекції та її територіальних органів, які 
складаються на кожний квартал. План осно-
вних напрямів контрольно-ревізійної роботи 
Держфінінспекції та її територіальних орга-
нів містить перелік тем: інспектування пев-
ного комплексу або окремих питань фінансо-
во-господарської діяльності підконтрольних 
установ; державний фінансовий аудит вико-
нання державних (бюджетних) програм, ді-
яльності бюджетних установ, суб’єктів госпо-
дарювання державного сектору економіки, а 
також інших суб’єктів господарювання, які 
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отримують (отримували в період, який пе-
ревіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів та 
державних фондів або використовують (ви-
користовували у період, який перевіряється) 
державне чи комунальне майно; контроль за 
станом контрольно-ревізійної роботи у мі-
ністерствах, інших центральних органах ви-
конавчої влади (далі - контрольні заходи), а 
також рік проведення попередніх контроль-
них заходів за кожною запланованою темою 
та терміни інформування Кабінету Міністрів 
України і Міністерства фінансів України. 

Норма Модельного закону «Про держав-
ний фінансовий контроль» [4] про це, що з 
метою виключення дублювання контроль-
них заходів органи державного фінансового 
контролю узгоджують плани своєї роботи 
до початку календарного року; при виборі 
об’єктів контрольних заходів перевага на-
лежить Рахунковій палаті держави, свідчить 
про необхідність реалізації принципу ефек-
тивності на першій стадії контрольного про-
цесу. У нормативних актах нашої держави 
така норма не знайшла відображення, у той 
час як її існування та застосування сприяло б 
реалізації принципу ефективності.

Програма контролю має носити індивіду-
альний характер, тобто повинна складатися 
для кожного підконтрольного суб’єкта окре-
мо. Нормативно-правові акти містять вимоги 
до програм перевірок. Наприклад, у Стан-
дарті Рахункової палати [10] зазначається, 
що програма перевірки визначає, зокрема: 
1) мету перевірки; 2) предмет перевірки; -
3) перелік конкретних питань, які будуть 
перевірятися та обумовлюють обсяг пере-
вірки; 4) об’єкт перевірки; 5) терміни про-
ведення перевірки та складання акта і звіту 
за її результатами; 6) планові трудовитрати;                
7) склад контрольної групи суб’єкта перевір-
ки. 

Незалежні аудитори, які проводять 
контрольні заходи на договірній основі та-
кож розробляють аудиторські плани, обгово-
рюють та узгоджують їх пункти з керівником 
підконтрольного суб’єкта. Крім цього, вони 
складають і аудиторську програму, що вклю-
чає перелік об’єктів аудиту по напрямках, 
яка залежить від умов договору на проведен-
ня аудиту, а також особливостей методики 
та техніки, яку використовує аудитор під час 

контрольного заходу. 
Крім програми і плану контрольних за-

ходів, контролюючим суб’єктом видається 
офіційний розпорядчий документ (який має 
бути законним, об’єктивним), що містить 
певні обов’язкові реквізити, зокрема: назву-
контролюючого суб’єкта; назву документа 
(посвідчення, розпорядження, доручення 
тощо); посаду, прізвище, ім’я і по батькові 
особи контролюючого суб’єкта, уповноваже-
ної на проведення контрольного заходу; тему 
та підставу для проведення контрольного за-
ходу; зазначення підконтрольного суб’єкта, 
де проводитиметься контрольний захід та 
період його діяльності суб’єкта, що підлягає 
контролю; початок і закінчення контрольно-
го заходу та інше. Особа, яка здійснюватиме 
контрольний захід, отримує направлення. 
При формуванні складу контрольної групи 
слід враховувати принцип незалежності, тоб-
то не допустити направлення на проведення 
контрольних заходів осіб, на які може здій-
снюватися моральний, матеріальний та ін-
ший вплив керівництвом підконтрольного 
суб’єкта. 

Щодо принципу відповідальності, то слід 
зазначити, що чинне законодавство не вста-
новлює відповідальність за неналежне пла-
нування контрольного заходу, а це, у свою 
чергу, означає відсутність реалізації даного 
принципу на першій стадії контрольного 
процесу. Доцільно було б передбачити необ-
хідність публікації на сайті контролюючого 
суб’єкта даного документу та встановлення 
відповідальності за недотримання принци-
пу гласності. Крім цього, доцільно у законо-
давстві вказати на можливість оскарження і 
відповідно скасування у судовому порядку 
розпорядчого акту контролюючого суб’єкта 
стосовно проведення контрольного захо-
ду. Це ще б на першій стадії контрольного 
процесу унеможливило порушення прав 
підконтрольних суб’єктів та забезпечило б 
дотримання принципів законності і відпові-
дальності. 

У статті 12 Закону України «Про основні 
засади здійснення державного фінансово-
го контролю в Україні» [8] зазначається, що 
за невиконання або неналежне виконання 
службовими особами органів державного 
фінансового контролю своїх обов’язків вони 
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притягаються до дисциплінарної та кри-
мінальної відповідальності відповідно до 
чинного законодавства. Вважаємо, що дана 
норма потребує уточнення, в частині визна-
чення чітких заходів впливу на службових 
осіб органів державного фінансового конт-
ролю на кожній стадії контрольного процесу, 
а на першій, зокрема, стосовно видання роз-
порядчого акту про проведення контрольно-
го заходу.
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АНОТАЦІЯ 
У статті досліджуються особливості ре-

алізації принципів фінансового контролю на 
першій стадії контрольного процесу, зокрема 
під час планування контрольних заходів та 
формулюються пропозиції щодо внесення від-
повідних змін і доповнень до чинного законо-
давства, які сприятимуть захисту прав та 
законних інтересів підконтрольних суб’єктів, 
об’єктивності самого контролю.

SUMMARY 
The article deals with the peculiarities of the 

principles of fi nancial control in the fi rst stage of 
the control process, especially for planning them 
and formulate suggestions for relevant changes 
and amendments to the legislation that will help 
protect the rights and interests of controlled entities 
objectivity of control.
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ÏÐÎÁËÅÌÈ ÎÖ²ÍÊÈ ÂÏËÈÂÓ ÏÎÄÀÒÊÎÂÎ¯ 
ÑÈÑÒÅÌÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÍÀ ÒÅÕÍÎËÎÃ²×ÍÅ 

ÎÍÎÂËÅÍÍß Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂ

В статье определены и систематизированы 
налоговые стимулы инвестиционно-инновацион-
ной деятельности промышленных предприятий 
согласно действующему законодательству Укра-
ины. Проанализировано современное состояние 
инновационной активности предприятий. Дана 
оценка эффективности использования налого-
вых льгот промышленными предприятиями.

Ключові слова: податкові стимули, інвестицій-
но-інноваційна діяльність, інноваційна активність, 
аналіз стану промисловості України.

 ÁÓÐÑÎÂ Ðîñòèñëàâ Â³êòîðîâè÷ - çäîáóâà÷ Ì³æðåã³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ 
óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì 

ÓÄÊ [005.418:334.716]:336.22(477)

Постановка проблеми
Сучасні тенденції економічного розви-

тку переконливо свідчать, що забезпечен-
ня сталого довгострокового зростання на-
ціональної економіки та соціально-гумані-
тарний розвиток суспільства неможливі без 
активізації інноваційних процесів, вагому 
роль у спрямуванні яких відіграє держава. 
Водночас джерела і рушійні сили іннова-
ційних процесів у країнах із ринковою еко-
номікою та країнах з трансформаційною 
економікою є відмінними, що обумовлює 
також і відмінність підходів до формування 
механізмів їх державного регулювання.

Існує необхідність визначення впливу 
податкової системи України на процеси 
технологічного оновлення суб’єктів гос-
подарювання. У першу чергу, є потреба в 
аналізі оподаткування промислових під-
приємств прибутковими податками, а саме 
оцінити ефективність такого оподаткуван-
ня в рамках їх технологічного оновлення, 
а також стимулювання інноваційної діяль-

ності. 
Аналіз останніх досліджень 

і публікацій
Незважаючи на певний рівень теоре-

тичного розкриття підходів щодо податко-
вого регулювання інвестиційно-інновацій-
ної діяльності та інструментів здійснення 
інноваційної політики, поза увагою зали-
шаються процеси можливих позитивних 
і негативних наслідків такого впливу, під-
став та меж регулятивного втручання дер-
жави у процеси функціонування інновацій-
ного підприємництва та обґрунтування ви-
бору інструментів такого регулювання. 

Постановка завдання
У зв’язку з цим, завданням роботи є 

систематизація та класифікація податкових 
стимулів інвестиційно-інноваційної діяль-
ності промислових підприємств з врахуван-
ням змін у чинному законодавстві України. 
Визначення інструментів податкового сти-
мулювання. Аналіз стану інноваційної ак-
тивності промислових підприємств та оцін-
ка ефективності використання податкових 
пільг промисловими підприємствами.

Виклад основного матеріалу
Прямий вплив податкового стимулю-

вання інноваційної діяльності доцільно 
розглядати стосовно виявлення особливос-
тей вітчизняної практики стягнення при-
буткових податків як стимулів технологіч-
ного оновлення промислових підприємств.

Слід відмітити, що прийняття 
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Податкового кодексу України особливо не 
розширило перелік пільг, які можна зара-
хувати як стимулюючі технологічне онов-
лення промислових підприємств в Україні, 
як результат, він залишився досить обмеже-
ним. 

У вітчизняному податковому законодав-
стві серед пільг і преференцій основними є 
ті, що надаються з оподаткування прибут-
ку підприємств. Можна розглянути зміни 
у законодавстві, стосовно податкових сти-
мулів, що стосуються технологічного онов-

Таблиця 1
Перелік чинних податкових стимулів 

інвестиційно-інноваційної діяльності промислових підприємств 

Назва нормативно-правового до-
кумента

Перелік податкових пільг інвестиційно-інноваційного харак-
теру, передбачених в окремих статтях документа

Закон України «Про спеціальний 
режим інноваційної діяльності тех-
нологічних парків»

1. Звільнення від оподаткування прибутку, одержаного при реаліза-
ції проектів технологічних парків.
2. Встановлення 20-відсоткової норми прискореної амортизації 
основних фондів 3 та 4 груп, що задіяні у проектах технопарків.

Податковий кодекс України Звільняється від оподаткування прибуток: 
1. Отриманий виробниками від реалізації: біопалива; електричної 
енергії, виробленої з відновлювальних джерел енергії; теплової 
енергії, виробленої з використанням біологічних видів палива; тех-
ніки, яка споживає біологічні види палива; результатів діяльності 
підприємств суднобудівної промисловості; 
2. 50% прибутку, отриманого від здійснення енергоефективних за-
ходів та реалізації енергоефективних проектів підприємств; 
3. 80% прибутку підприємств, отриманого від продажу на митній 
території України таких товарів власного виробництва: устатку-
вання, що працює на відновлюваних джерелах енергії; товари, які 
будуть використовуватись у виробництві енергії з відновлюваних 
джерел енергії; устаткування для виробництва альтернативних ви-
дів палива та ін.

Джерело: складено автором за [1, 2]

Таблиця 2
Перелік податкових стимулів

інвестиційно-інноваційної діяльності промислових підприємств
(втратили чинність)

Назва нормативно-правового документа Перелік податкових пільг інвестиційно-інноваційного харак-
теру, передбачених в окремих статтях документа

Закон України «Про інноваційну діяль-
ність»

1. Звільнення від оподаткування 50% прибутку підприємств, 
одержаного від виконання інноваційних проектів.
2. Можливість здійснення прискореної амортизації основних 
фондів третьої групи.
3. Сплата земельного податку у половинному розмірі.

Закон України «Про оподаткування при-
бутку підприємств»

Звільнення від оподаткування 50% прибутку від реалізації 
інноваційної продукції інноваційними центрами.

Закони України та укази Президента 
України, що регулюють оподаткування 
в межах спеціальних економічних зон і 
територій пріоритетного розвитку

1. Звільнення від оподаткування 50% прибутку інвесторів на 
територіях окремих спеціальних (вільних) економічних зон 
(СЕЗ).
2.Звільнення від оподаткування прибутку (або 50% прибутку) 
інвесторів на територіях із спеціальним режимом інвестицій-
ної діяльності (ТПР).

Джерело: складено автором за [3, 4, 5, 6] 
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лення і проведення інноваційної діяльності 
промислових підприємств. Доцільно про-
аналізувати існуючий арсенал податково-
го стимулювання інвестиційно-інновацій-
ної діяльності промислових підприємств, 
а також перелік податкових стимулів, що 
законодавчо втратили чинність в Україні. 
Список основних податкових стимулів ін-
новаційної діяльності промислових під-
приємств, закріплених на законодавчому 
рівні, наведено в таблиці 1.

Для порівняння у таблиці 2 наведено 
перелік законодавчих норм , що стосується 
податкового стимулювання технологічного 
оновлення й інноваційної діяльності, що 
втратили чинність.

Кількість податкових стимулів, що були 
передбачені Законом України «Про інно-
ваційну діяльність» [3], які, у першу чергу, 
стосувались податку на прибуток для під-
приємств, почала суттєво скорочуватись із 
2003 року. Стимулювання технологічного 
оновлення й інноваційної діяльності пере-
важало серед промислових підприємств, 
які належали до інноваційних і займались 
реалізацією інноваційних проектів. 

У 2005 році зазначені вище законодав-
чі норми податкового стимулювання були 
відмінені повністю відповідним Законом 
України «Про внесення змін до Закону 
України «Про Державний бюджет України 
на 2005 рік» та деяких інших законодавчих 
актів України» [6]. 

У Законі України «Про оподаткування 
прибутку підприємств» [4] були прописані 
положення щодо стимулювання інновацій-
ної діяльності, у тому числі, технологічного 
оновлення промислових підприємств (п. 14 
ст. 7). 

Перша редакція даного законодавчого 
акту передбачала особливі умови з оподат-
кування діяльності інноваційних центрів, 
які були внесені до державного реєстру. 

Отриманий прибуток від реалізації ін-
новаційного продукції, з моменту її реє-
страції в інноваційних центрах, оподатко-
вувався не в повному розмірі, пільга ста-
новила 50%, а її дія розповсюджувалась на 
перші три роки після державної реєстрації 
продукції як інноваційної. 

Проте, у 2004 році відповідні норми від-

носно пільгового оподаткування прибутку 
отриманого від реалізації інноваційної про-
дукції промислових підприємств, були по-
вністю скасовані.

Чинним українським законодавством 
пільгове оподаткування поширюється 
лише на окремі групи промислових під-
приємств, що займаються виробництвом 
інноваційної продукції, а також впроваджу-
ють інновації у виробництво. 

Прикладом податкового стимулювання 
інноваційної діяльності є прийнятий на за-
конодавчому рівні спеціальний режим ді-
яльності для технологічних парків. 

Він прописаний у Законі України «Про 
спеціальний режим інноваційної діяльності 
технологічних парків» [1], де зазначено, що 
державне сприяння інноваційній діяльнос-
ті технопарків здійснюється шляхом їхньої 
державної фінансової підтримки та цільо-
вого субсидіювання проектів (ст. 3). 

Системі пільгового оподаткування, яка 
прописана у законі, має ряд стимулів, серед 
яких варто виділити звільнення від подат-
ку на прибуток підприємств, що формуєть-
ся внаслідок реалізації проектів технологіч-
них парків. Він нараховується в порядку, 
який встановлений у Податковому кодексі 
України [2].

Крім того, для учасників технологічних 
парків і спільних підприємств при реаліза-
ції інноваційних проектів встановлюється 
щорічна 20% норма прискореної амортиза-
ції задіяних у них основних засобів (3 та 4 
групи). 

На основні фонди промислового під-
приємства 3 групи, що використовуються 
у проекті технопарку, нараховується амор-
тизація до досягнення нульового значення 
балансової вартості [1].

Сфера трансферу технологій також охо-
плює податкове стимулювання техноло-
гічного оновлення та інноваційної діяль-
ності промислових підприємств. Згідно із 
Законом України «Про державне регулю-
вання діяльності у сфері трансферу техно-
логій» [7] визначені особливості субсидію-
вання трансферу технологій, що здійсню-
ється за пріоритетними напрямками інно-
ваційної діяльності загальнодержавного 
рівня (ст. 22). 
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Цільові субсидії на підтримку іннова-
ційних процесів визначаються Кабінетом 
Міністрів України відповідно до прийнято-
го Закону України про Державний бюджет 
України на відповідний рік. 

Законодавчо встановлюється цільова 
субсидія у розмірі суми податку на прибу-
ток підприємств, одержаного від впрова-
дження зазначених технологій, нарахова-
ної за період та у порядку, що встановлені 
Податковим кодексом України.

Прийняття Податкового кодексу 
України є основним заходом із активізації 
непрямих методів державного стимулю-
вання технологічного оновлення промис-
лових підприємств. 

Юридично закріплені стимули, закла-
дені у системі оподаткування прибутку та 
спрямовані на активізацію національних 
промислових підприємств до технологіч-
ного оновлення, а саме: збільшення швид-
кості оновлення основних засобів, викорис-
тання енергозберігаючих технологій і ви-
робництва інноваційних видів продукції. 

Підтримка інноваційної діяльності про-
мислових підприємств у Податковому ко-
дексі України за рахунок податку на при-

буток підприємства забезпечується наступ-
ними інструментами (рис. 1). 

Проте, цільова допомога, серед інстру-
ментарію державної підтримки інновацій-
ної діяльності є більш поширеною мірою 
ніж податкове стимулювання, і свідчить 
про перевагу прямих виплат з державного 
чи місцевих бюджетів. 

Але використання податкових стимулів 
є важливим і актуальним механізмом під-
тримки технологічного оновлення промис-
лових підприємств, особливо в період еко-
номічних криз і обмеженості можливостей 
бюджетного фінансування. 

У таких умовах промислове підприєм-
ство має орієнтуватись на власні можли-
вості, і використовувати стимули, спрямо-
вані на реінвестування коштів у результаті 
звільнення прибутку від оподаткування, 
використання знижених ставок податку чи 
застосування прискореної амортизації.

Виявити тенденції у сфері податкового 
стимулювання технологічного оновлення 
промислових підприємств допоможе ана-
ліз їх активності у використанні та вироб-
ництві інноваційної продукції.

Необхідно зазначити, що за період з 

Рис. 1. Інструменти податкового стимулювання технологічного оновлення й іннова-
ційної діяльності промислових підприємств
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2010 по 2013 роки частка промислових 
підприємств, що займалися інноваціями 
в Україні поступово зростала, хоча у 2013 
році позитивна динаміка буда перервана 
незначним спадом. А сам показник є зна-
чно вищим порівняно з 2010 роком як у 
абсолютному, так і відносному вираженні 
(табл. 3).

Слід відмітити деякий спад інновацій-
ної активності промислових підприємств 

у 2013 році. У 2012 році їхня частка стано-
вила 17,4%, це було найбільше їх значен-
ня, що в абсолютному виражені становило 
1758 інноваційно-активних підприємства. 

Логічним є значно нижча питома вага 
промислових підприємств, що займаються 
інноваціями у добувній промисловості, по-
рівняно з середнім значенням по промис-
ловості. 

А більш висока їх частка у переробній 

Таблиця 4
Придбання машин і обладнання 

промисловими підприємствами у 2010-2013 роках

Показник 2010 2011 2012 2013
Кількість підприємств, що придбали машини і обладнання, одиниць
Промисловість 840 1062 1096 1082
Добувна промисловість 22 33 29 28
Переробна промисловість 753 917 956 950
Машинобудування 209 248 256 308
Частка підприємств, що придбали машини і обладнання, %
Промисловість 7,9 10,3 10,9 10,6
Добувна промисловість 3,6 5,4 4,7 4,8
Переробна промисловість 8,4 10,5 11,3 11,3
Машинобудування 11,1 13,7 14,8 14,2

Джерело: складено автором на основі [8, 9] 

Таблиця 3
Інноваційна активність промислових підприємств у 2010-2013 роках

Показник 2010 2011 2012 2013
Кількість підприємств, одиниць 
Промисловість 10606 10350 10089 10189
Добувна промисловість 618 613 615 581
Переробна промисловість 9017 8773 8490 8383
Машинобудування 1881 1811 1728 2174
Кількість підприємств, що займались інноваційною діяльністю, одиниць
Промисловість 1462 1679 1758 1715
Добувна промисловість 40 53 46 38
Переробна промисловість 1349 1499 1581 1551
Машинобудування 417 443 426 530
Питома вага інноваційноактивних підприємств, %
Промисловість 13,8 16,2 17,4 16,8
Добувна промисловість 6,5 8,6 7,5 6,5
Переробна промисловість 15,0 17,1 18,6 18,5
Машинобудування 22,2 24,5 24,7 24,4

Джерело: складено автором на основі [8, 9] 
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промисловості і, особливо, машинобуду-
ванні, яка підтверджує їх більшу спрямо-
ваність до інновацій та виробництва висо-
котехнологічної продукції, що у кінцевому 
результаті сприяє створенню продукції з 
високою часткою доданої вартості. 

За кількістю підприємств, що придбали 
машини і обладнання у промисловості від-
булось незначне скорочення. У переробній 
промисловості їх частка взагалі не зменши-
лась (11,3%). Кількість підприємств маши-
нобудування, за цим показником в абсо-
лютному значенні дещо зросла, а у віднос-
ному знизилась до 14,2% порівняно з 14,8% 
у 2012 році (табл. 4). 

Проте, ситуація з витратами промисло-
вих підприємств на інноваційну діяльність 

є набагато складнішою. По промисловості 
суттєвого скорочення зазнали загальні ви-
трати, а також витрати на придбання ма-
шин і обладнання. Частка останніх за 4 
роки скоротилась на 4,8% і становить 58% 
(табл. 5).

Найкраща ситуація спостерігається по 
добувній промисловості, показники якої 
дещо покращились порівняно з 2012 ро-
ком. Негативна динаміка в переробній 
промисловості, хоча відбулось незначне 
зростання загальних витрат на інновацій-
ну діяльність, витрати на машини і облад-
нання не зросли, а їх частка від загального 
обсягу скоротилась і має нижчі показники, 
ніж по промисловості. 

Підприємства машинобудування за 

Таблиця 5
Витрати промислових підприємств 

на інноваційну діяльність у 2010-2013 роках

Показник 2010 2011 2012 2013
Загальний обсяг витрат на інноваційну діяльність, млн. грн. 
Промисловість 8 045,5 14 333,9 11 480,6 9 562,6
Добувна промисловість 288,1 991,2 645,0 744,1
Переробна промисловість 7 698,8 8 315,0 8 056,0 8 262,3
Машинобудування 2 541,6 2 731,7 3 079,1 4 681,3
Витрати на придбання машин і обладнання, млн. грн.
Промисловість 5 051,7 10 489,1 8 051,8 5 546,3
Добувна промисловість 206,6 825,4 571,2 609,0
Переробна промисловість 4 758,6 5 029,3 4 779,5 4 517,3
Машинобудування 1 008,0 1 248,7 1 243,5 1 755,6
Частка витрат на придбання машин і обладнання, %
Промисловість 62,8 73,2 70,1 58,0
Добувна промисловість 71,7 83,3 88,6 81,8
Переробна промисловість 61,8 60,5 59,3 54,7
Машинобудування 39,7 45,7 40,4 37,5

Джерело: складено автором на основі [8, 9] 

Таблиця 6
Фінансування витрат на інноваційну діяльність 

промислових підприємств у 2010-2013 роках
(млн. грн.)

Джерела фінансування 2010 2011 2012 2013
Власне фінансування 4 775,2 7 585,6 7 335,9 6 973,4
Державне фінансування 94,0 162,0 241,9 184,6
Іноземне фінансування 2 411,4 56,9 994,8 1 253,2
Всього 8 045,5 14 333,9 11 480,6 9 526,6

Джерело: складено автором на основі [8, 9] 
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часткою витрат на машини і обладнання 
мають суттєво гірше становище. За остан-
ні 4 роки даний показник є найнижчим – 
37,5%.

Отже, інноваційна активність промис-
лових підприємств є низькою, не зважаючи 
на зростання частки суб’єктів господарю-
вання, які займаються інноваціями. Сума 
їх витрат на інноваційну діяльність свід-
чить про зниження обсягів технологічного 
оновлення у національному господарстві. 

Однак для більш ґрунтовного дослі-
дження потрібно проаналізувати джерела 
фінансування інноваційної діяльності, а 
саме за рахунок власних коштів, держав-
них ресурсів, що включають фінансування 
з державного бюджету, місцевих бюджетів і 
позабюджетних фондів, а також іноземного 
інвестування (табл. 6).

Непривабливий інвестиційний клім ат, 
як його оцінюють іноземні інвестори, є 
важливою проблемою, яку необхідно ви-
рішувати за допомогою розроблення но-
вих державних програм щодо підтримки і 

сприяння зовнішньому інвестуванню в еко-
номіку України. 

Одним із напрямків такої підтримки 
є спрощення митних і податкових проце-
дур, впровадження податкових стимулів та 
преференцій для іноземних інвесторів, які 
вкладають кошти у розвиток інноваційних 
промислових підприємств. 

Визначення обсягів бюджетних втрат 
від пільгового оподаткування забезпечить 
можливість оцінити їх ефективність віднос-
но стимулювання технологічного оновлен-
ня й інноваційної діяльності промислових 
підприємств в Україні.

Статистичні дані вказують на чіт-
ку тенденцію до зменшення обсягів по-
даткового стимулювання технологічно-
го оновлення й інноваційної діяльності 
промислових підприємств, а після запро-
вадження Податкового кодексу України 
їхня кількість скоротилася з 62 819 оди-
ниць у 2009 році до 51 417 одиниць у 
2011 році, що на 11 402 одиниць менше. 
Обсяг фінансових втрат навпаки зріс, за 

Таблиця 7
Фінансові втрати від пільгового оподаткування в Україні в 2009-2012 рр.

Показник 2009 2010 2011 2012
Кількість пільг, одиниць 62819 64867 51417 ×
Обсяг фінансових втрат, млн. грн. 28 207 37 127,4 40 382,6 48 659,1

Джерело: [8, 9]

Рис. 2. Частка податкових пільг з податку на прибуток підприємств у структурі ін-
новаційної діяльності промислових підприємств в Україні у 2008 – 2012 рр.
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4 роки він виріс на 20 452,1 млн. грн. 
(табл. 7).

Потрібно також зауважити, що приріст 
наданих пільг у грошовому еквіваленті не 
стосується приросту податкових пільг у 
найбільш інноваційних видах економічної 
діяльності національного господарства. 

Це свідчить про зниження інноваційної 
спрямованості норм Податкового кодексу 
України, після прийняття якого через не- 
прозорість прийняття рішень щодо надан-
ня податкових стимулів певній галузі наці-
онального господарства, а це не відповідає 
ринковим принципам становлення кон-
курентного середовища на національних 
ринках і знижує конкурентоспроможність 
вітчизняних промислових підприємств на 
світових ринках інноваційної продукції.

Визначення частки пільгового оподат-
кування податком на прибуток підпри-
ємств до кількості суб’єктів господарюван-
ня, які займалися інноваційною діяльністю 
в Україні, дозволяє більш точно охаракте-
ризувати ситуацію з оподаткуванням при-
бутку підприємства від інноваційної діяль-
ності. Ці розрахунки забезпечують можли-
вість встановити ємність пільг з податку 
на прибуток в інноваційному виробництві 
протягом певного періоду (рис. 2).

У 2008 році лише 0,8 млн. грн. податко-
вих пільг з податку на прибуток припадало 
на одне інноваційно активне промислове 
підприємств, що можна пояснити впливом 
світової фінансово-економічної кризи. 

А коли був введений у дію Податковий 
кодекс України частка такого податкового 
стимулювання зросла в декілька разів: у 
2011 році коефіцієнт співвідношення ста-
новив 9,18 млн. грн. у розрахунку на одне 
підприємство, у 2012 році – 8,59 млн. грн. 

Тому слід відмітити, що після прийнят-
тя Податкового кодексу України інновацій-
на активність серед промислових підпри-
ємств дещо зросла, на що вказує приріст 
підприємств, які здійснювали інноваційну 
діяльність. 

Висновки
Незважаючи на обмежену кількість 

пільг, передбачених новим податковим 
законодавством для промислових під-

приємств, що здійснюють технологічне 
оновлення й інноваційну діяльність, об-
сяги наданого податкового стимулюван-
ня в Україні у 2011-2012 роках порівняно 
з 2008-2010 роках зріс у 8 разів, що дало 
їм змогу отримати додатковий прибуток, 
який спрямовувався на розвиток їхньої ін-
новаційної діяльності. 

Отже, зросла ефективність викорис-
тання податкових пільг з податку на при-
буток підприємств, а зниження податко-
вого навантаження на інноваційні активні 
промислові підприємства дає можливість 
реінвестувати вільні кошти у розвиток но-
вих технологій та створення інноваційного 
продукції. 

За останні чотири роки спостерігається 
приріст промислових підприємств, що за-
ймаються інноваційною діяльністю, не зва-
жаючи на те, що їх частка у 2013 році дещо 
зменшилась порівняно з 2012 роком, але є 
значно вищою відносно 2010 року. 

Проте, найкраще податковими пільга-
ми скористалися підприємства металургій-
ної та хімічної промисловості. Що свідчить 
про непрозорість і часткове використання 
лобістських заходів при отриманні подат-
кових стимулів, а інноваційна складова ви-
робництва в Україні не вважається осно-
вною перевагою для того, щоб вони були 
надані.
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АНОТАЦІЯ 
У статті визначено та систематизовано 

податкові стимули інвестиційно-інноваційної 
діяльності промислових підприємств згідно з 
чинним законодавством України. Проаналізо-
вано сучасний стан інноваційної активності 
підприємств. Надано оцінку ефективності ви-
користання податкових пільг промисловими 
підприємствами.

SUMMARY 
The paper systematizes and identifi es tax 

incentives for investments and innovation of 
industrial activities under the current legislation of 
Ukraine. The current state of innovation activity 
of enterprises is analyzed. The evaluation of 
effectiveness tax incentives for industry is provided.
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Після буремних подій 2014 року, в 
основі яких лежала протидія системним 
порушенням прав людини, тема прав лю-
дини та прав дитини, зокрема, має дуже 
важливе теоретичне та практичнее зна-
чення. Тож монографія І.О.Бандурки 
«Діти, сім’я, злочинність неповнолітніх: 
взаємозалежність» є актуальним та сучас-
ним дослідженням, корисним як для на-
уковців, так і практиків.

Відповідно до Указу Президента Укра-
їни П.О.Порошенка [1]восени 2014 року в 
Україні розроблено проект Національної 
стратегії у сфері прав людини.Як зазна-
чається в документі, Стратегія розробля-
ється з метою вдосконалення правових та 
організаційних засад у сфері прав людини, 
створення дієвого механізму всебічного за-
безпечення в Україні прав і свобод люди-
ни і громадянина. Це є комплексний доку-
мент, який стосується забезпечення з боку 
держави умов дотримання, недопущення 
порушення та захисту прав людини. 

Окремим розділом в Стратегії виділе-
ні права дітей. І це дуже важливо. Бо ма-
ленькі громадяни України стикаються з 
чисельними проявами порушення їх прав. 
Основними серед них є: неврахування дум-
ки дитини; нехтування інтересами дитини 
під час конфліктів між батьками або неви-
конання законних обов’язків стосовно ди-
тини (несплата аліментів, викрадення дітей 
тощо); насильство щодо дитини (як в сім’ї, 
так і поза нею); порушення права дитини 
на охорону здоров’я та освіту та інші.

Як і в будь-якій іншій країні, більшість 
оцінок щодо порушення прав дитини в 
Україні, існує з позиції фахівців, які є до-
рослими. На жаль, думки самих дітей щодо 
порушення їх прав рідко враховуються 
при висвітленні цієї проблематики.Але й 
самі діти можуть оцінити стан дотримання 
чи порушення власних прав. Соціологічні 
опитування дітей щодо стану дотримання 
їх прав та безпосередня інформація від 
них, отримана на «гарячих лініях», дають 
уяву про те, що самі діти думають про пра-
ва дитини. Так, за даними соціологічних 
досліджень, 56% дітей вважає, що порушу-
ється право на захист від жорстокості, зну-
щання, брутального поводження. 54% вка-
зали про порушення права на повноцінне 
харчування. Основними порушниками 
діти вважають батьків. 48% засвідчили по-
рушення права дітей на любов та піклу-
вання з боку батьків. Особливо гостро це 
відчувають діти 10–13 років (52,6%) [2].

Висновки щодо основних порушень 
прав дітей підтверджуються і аналізом 
звернень дітей на Національну дитячу «га-
рячу лінію». Здебільшого діти телефону-
ють з наступними питаннями: самотність 
або інші страхи (25,7%), стосунки з одно-
літками та в родині (22,2%), статеве ви-
ховання та проблеми ВІЛ/СНІД (18,4%), 
загальна інформація про права дітей, 
правосуддя щодо дітей (12,7%), жорстоке 
поводження з дітьми (5,1%), проблеми в 
школі, у т. ч. Булінг (переслідування, на-
сильство з боку однолітків) (6,7%), пробле-

 ËÅÂ×ÅÍÊÎ Êàòåðèíà Áîðèñ³âíà - äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, 
ïðåçèäåíò Ì³æíàðîäíîãî æ³íî÷îãî ïðàâîçàõèñíîãî öåíòðó «Ëà Ñòðàäà - Óêðà¿íà», 
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ми залежностей (4,8%), безпритульність та 
дискримінація (2,2%), наслідки політичної 
нестабільності (2,2%)[3, c. 4]. 

Створення доброзичливого середови-
ща для виховання та навчання дитини, 
а також системний, ефективний захист 
та забезпечення прав та інтересів дити-
ни – ось так сформульована мета діяль-
ності у цій сфері в проекті Національної 
стратегії у сфері прав людини.Очікувані 
результати: створення умови для самови-
раження, розвитку та участі дитини у при-
йнятті рішень;попереджається соціальне 
сирітства;створено умови для розвитку 
і виховання дітей в сім’ях або в умовах, 
максимально наближених до сімейних, 
реформування та поступова ліквідація ін-
тернатних закладів;впроваджуються по-
слуги, дружні до дитини, насамперед ме-
дичні, соціальні, юридичні;впроваджено 
ефективну систему правосуддя щодо не-
повнолітніх з урахуванням міжнародних 
стандартів та найкращих практик; забез-
печена ефективна реалізація заходів, спря-
мованих на ресоціалізацію та реабіліта-
цію неповнолітніх засуджених і колишніх 
ув’язнених;подолано дитячу проституцію 
та інші форми сексуальної експлуатації, всі 
форми насильства.

Добре відомо, що будь-які плани дер-
жавних перетворень або розвитку мають 
мати під собою науково-теоретичне під-
ґрунтя. Так само і Стратегія, завдання та 
бажані результати якої є амбіційними. 

Але проблем у сфері захисту дітей на-
багато більше. Їх багатогранність та різно-
манітність виявів, а також взаємозв’язок із 
сімейними відносинами висвітлює в своїй 
монографії «Діти, сім’я, злочинність непо-
внолітніх: взаємозалежність» Ірина Олек-
сандрівна Бандурка [4]. У монографії до-
сліджуються актуальні проблеми захисту 
прав і свобод дитини, зокрема, створення 
умов для її повноцінного розвитку, вихо-
вання, матеріального забезпечення, збе-
реження дитини від негативного впливу, 
захист від посягань на її недоторканість, 
честь, здоров’я та життя.

Увага термінологічним розходженням 
та проблемам приділяється вже від почат-
ку книги. Поняття «дитина», «малолітня», 

«неповнолітня», «особа, яка не досягла 18 
років» використовуються в різних галузях 
права із різними значеннями, що аналізу-
ється в першому розділі (підрозділи «Осно-
вні положення правового статусу дитини» 
та «Поняття дитини в українському праві 
(поняття і зміст терміну «дитина», с. 6-19)).

Погляд на проблеми дітей через при-
зму відповідальності за дотримання їх 
прав родини, а не лише держави – важ-
лива концептуальна засада, на основі 
якої розгортається логіка наукового до-
слідження. Цьому присвячені перший та 
другий розділи книги – «Правовий статус 
дитини в Україні» (с. 4-43) та «Сім’я та ди-
тина: взаємозв’язок і взаємозалежність» -            
(с. 44-151).

На сьогодні сирітство є соціальною 
проблемою, адже переважна кількість ді-
тей, які опинились без батьківської опіки, 
мають живих батьків. В Україні залиша-
ється можливість для батьків відмовити-
ся від дитини, передати її на виховання в 
інтернат. Понад дві третини українських 
дітей-сиріт, які досягли повноліття, не має 
житла.

«Взаємозв’язок і взаємозалежність ди-
тини, сім’ї і суспільства буде забезпечува-
ти розвиток дитини, якщо він носить по-
зитивний, постійний і системний характер 
і, навпаки, при порушенні, розриві такого 
зв’язку і взаємозалежності, дитина опиня-
ється наодинці з проблемами суспільного 
життя і від того страждає не тільки дитина, 
сім’я, але й суспільство в цілому» [3, с.4].

«Чим нижча в регіоні народжуваність 
– тим більше в ньому сиріт, вищий рівень 
алкоголізму і т.д.» [3, с.29], - підводить під-
сумок Ірина Бандурка.

Правомірність авторського тверджен-
ня про те, що саме порушення прав дітей 
в родині, неспроможність дотримувати та 
захищати їх, байдужість до порушення ди-
тячих прав тих державних службовців, які 
мають захищати їх стають причинами по-
яви схильності до протиправних діянь з 
боку неповнолітніх, є суттєвим чинником 
злочинності неповнолітніх, підтверджуєть-
ся практичною діяльністю організацій та 
установ, які сприяють захисту прав дітей.

Важливо, що окрема увага в моногра-
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фії приділяється кримінально-правовій 
характеристиці насильства в сім’ї, (с. 152-
169), аналізу системи захисту дітей від 
жорстокого поводження та попередження 
насильства в сім’ї (с. 170-204). Автор ана-
лізує повноваження та функції уповнова-
жених органів влади, нормативно-правові 
акти, вводить в науковий обіг нові доку-
менти – звіти органів влади, інформацію 
про перевірки, які показують недоліки в 
захисті прав дітей. 

Безкінечне реформування та неза-
вершеність перерозподілу функцій щодо 
захисту прав дітей на центральному та 
місцевому рівнях вдарила і по цій сфері, 
що породило нові проблеми та виклики, 
а також потребу в активізації діяльності 
державних органів та вдосконалення на-
ціональної політики щодо охорони дитин-
ства. Водночас такій діяльності не вистачає 
систематичності, ефективної координації, 
адекватного кадрового та методичного за-
безпечення. 

Не маючи можливості зробити оцінку 
кожного підрозділу монографії, згадаємо 
три, які стосуються найбільш вразливої 
категорії дітей – «Діти з особливими по-
требами, діти-інваліди» (с. 113-135), «Діти 
з особливими потребами, які не є інвалі-
дами» (с. 135- 146), «Інклюзивна освіта ді-
тей з особливими потребами» (с.146-151). 
З десяти мільйонів дітей, що проживають 
в Україні, майже мільйон – це діти з осо-
бливими потребами або діти –інваліди. І 
тому не можна не погодитися з автором, 
яка приділяє цій категорії дітей особливу 
увагу. 

Сучасність та прогресивність методо-
логії дослідження виявляться, зокрема, 
в тому, що І.О.Бандурка підтримує соці-
альний, а не медико-правовий погляд на 
питання дітей з особливими потребами, 
який розглядає ваду здоров’я як соціальну 
проблему, а не як характеристику особис-
тості. «Така модель спрямована на зміни 
в суспільстві таким чином, щоб воно за-
безпечувало рівну участь своїх громадян 
у здійсненні своїх прав і надавало їм таку 
можливість» [5]. 

Після здійсненого аналізу, автор ро-

бить висновок, що пасивна державна полі-
тика в цій сфері, яка формується на основі 
пенсій, пільг, компенсацій тощо не може 
бути ефективною [5, с. 123]. Але політика 
здебільшого залишається саме такою. Змі-
ни мають починатися зі зміни ставлення 
суспільства до дітей-інвалідів, формуван-
ня підходу до них як рівноправних членів 
суспільства [5, c.124]. «Безбар’єрне сере-
довище» - поняття, більш ніж архітектур-
но-будівельне. Бар’єри мають бути зруй-
новані і в законодавчому забезпеченні, і в 
громадській свідомості.

 Поки ж спостерігаються вияви серйоз-
ного нерозуміння в суспільстві поняття та 
принципу прав дитини, що виливається в 
численних фактах порушень, застосуван-
ні тілесних покарань, насильства, непри-
йнятті розвитку механізмів їх захисту, зо-
крема ювенальної юстиції тощо. 

Жодна книга не може відповісти на всі 
питання захисту прав дітей, які існують в 
суспільстві, але має наближати читачів до 
їх комплексного сприйняття. Так, книга 
І.О.Бандурки «Діти, сім’я, злочинність не-
повнолітніх: взаємозалежність» без сумні-
ву розкриває широкий спектр проблем. І 
що важливо, що вона спонукає до роздумів 
та подальших досліджень у цій сфері.

Починати боротьбу із дитячою зло-
чинністю з посилення захисту прав дітей у 
країні, а не із посилення відповідальності 
та покарань за скоєні протиправні дії – ось 
висновок, до якого дуже правомірно під-
водить нас дослідниця усією логікою мо-
нографії. 

Книга є цікавою та корисною для на-
уковців- фахівців у різних галузях права та 
соціальної роботи, для державних служ-
бовців - працівників служб у справах дітей, 
управлінь соціального захисту населення, 
управлінь сім’ї та молоді, для представни-
ків громадських та міжнародних організа-
цій, які працюють в інтересах дітей, для 
широкого кола фахівців. Її потрібно про-
читати всім, хто працює з дітьми. А Ірині 
Олександрівні варто побажати подальших 
наукових пошуків та стійкої громадянської 
правозахисної позиції і в майбутньому!
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