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В статье рассматривается опыт раз-
витых европейских стран по эффективному 
использованию методов и инструментов госу-
дарственного регулирования страхового пред-
принимательства. Обосновываются новые 
подходы к внедрению Solvency II, определяется 
целесообразность создания мегарегулятора в 
Украине, отдельные организационные основы 
функционирования субъектов страхового пред-
принимательства. Предложены конкретные 
меры по адаптации в Украине европейского 
опыта государственного регулирования стра-
хового предпринимательства.
Ключові слова: страхове підприємництво, дер-

жавне регулювання страхового підприємництва, 
страховий нагляд, мегарегулятор, перестрахування.

 ßÂÎÐÑÜÊÀ Òåòÿíà Âàñèë³âíà - äîêòîð åêîíîì³÷íèõ íàóê, äîöåíò, 
ïðîôåñîð êàôåäðè áàíê³âñüêîãî ³ ñòðàõîâîãî á³çíåñó Ëüâ³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà 

ÓÄÊ 334.722:368

Постановка проблеми
У сучасних умовах основне завдання ор-

ганів державного регулювання полягає у збе-
реженні платоспроможності суб’єктів страхо-
вого підприємництва та захисті прав спожи-
вачів страхових послуг. У європейських краї-
нах, з одного боку вироблені чіткі підходи до 
організації державного регулювання страхо-
вого підприємництва, з іншого боку – нині 
відбувається активне запровадження нових 
вимог Solvency II. В Україні, враховуючи 
стратегічне завдання щодо євроінтеграції, 
необхідно провести низку реформ у держав-
ному регулюванні страхового підприємни-
цтва. Тому актуальним є питання вивчення 
досвіду європейських країн у застосуванні 
методів та інструментів державного регулю-
вання страхового підприємництва. 

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

В українській науці є окремі монографіч-
ні праці, присвячені характеристиці вимог 
Solvency ІІ та їх адаптації до страхового рин-
ку України («Розвиток ринків фінансових 
послуг в умовах європейської інтеграції» за 
ред. проф. Н. М. Внукової [1]; «Страховий і 
перестраховий ринки в епоху глобалізації» 
за ред. проф. О. В. Козьменко [2]; «Фінан-
сове регулювання страхового ринку Украї-
ни: проблеми теорії та практики», автор Л. 
Шірінян [3]). Дана проблема висвітлюється 
й на сторінках окремих вітчизняних й за-
рубіжних журналах[4; 5]. Незважаючи на 
досить значну кількість досліджень з даної 
проблеми, залишаються поза увагою пи-
тання створення ефективного органу на-
гляду, організаційні засади функціонуван-
ня суб’єктів страхового підприємництва в 
Україні. 

Формулювання мети та цілей статті
Мета дослідження полягає в обґрунту-

ванні особливостей механізму державного 
регулювання страхового підприємництва в 
європейських розвинутих країнах, що до-
зволить виокремити конкретні заходи щодо 
підвищення ефективності державного регу-
лювання вітчизняного страхового підпри-
ємництва. 

Виклад основного 
матеріалу дослідження

У світовій практиці та науці виокрем-
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люють три підходи до організації держав-
ного регулювання страхового підприєм-
ництва: 
Перший підхід (традиційний) – регулю-

вання на основі правил, що означає фор-
мування та впровадження різноманітних 
вимог, яких необхідно дотримуватися. Ін-
шими словами, регулювання передбачає су-
воре дотримання законодавчих норм у здій-
сненні діяльності страховиків.
Другий підхід – регулювання на основі 

принципів, яке передбачає встановлення 
відповідними органами влади чітких прин-
ципів для забезпечення фінансової стабіль-
ності суб’єктів страхового підприємництва 
(державні органи передусім звертають увагу 
на отримані результати, а не на засоби, за 
допомогою яких цих результатів було до-
сягнуто суб’єктами страхового підприємни-
цтва). 
Третій підхід (новітній) – регулювання 

на основі ризику, яке здійснюється шля-
хом аналізу ефективності внутрішніх систем 
управління ризиками суб’єктів страхового 
підприємництва. Ризиковий підхід регулю-
вання містить три компоненти – ідентифіка-
ція та вимірювання ризику; процес управ-
ління ризиками; моніторинг інструментів, 
що використовуються у регулюванні. 
У країнах Європи активно розвиваєть-

ся державно-приватне партнерство у сфері 
управління ризиками катастроф. Особли-
вість цього партнерства полягає в тому, 
що страхові компанії здійснюють виплати 
страхового відшкодування відповідно до 
своїх можливостей. Водночас держава бере 
участь у відшкодуванні втрат, які переви-
щують ліміт відповідальності страховиків, 
забезпечує реалізацію превентивних захо-
дів та надає нормативно-правову підтримку 
розвитку видів страхування, котрі пов’язані 
із гарантуванням захисту від стихійних лих. 
У європейському страховому підприємни-
цтві сформувалися чотири моделі участі 
страхових компаній та державного сектору 
в покритті збитків від катастроф: 

- солідарна відповідальність страхових 
компаній і держави щодо відшкодування 
збитків від стихійних лих (Іспанія, Бельгія, 
Франція);

- держава не бере участі у відшкодуванні 

збитків від стихійних лих, але впроваджує 
обов’язкове страхування певного переліку 
ризиків (Швейцарія);

- держава бере участь у відшкодуванні 
лише значних збитків; у інших випадках 
покриття збитків від катастроф регламен-
тується типовими правилами страхування 
майна від вогневих ризиків, що пропону-
ються суб’єктами страхового підприємни-
цтва (Чехія, Швеція, Італія, Велика Брита-
нія, Німеччина);

- компенсація здійснюється через дер-
жавний бюджет (або спеціальні резервні 
фонди), при цьому участь страхових компа-
ній є незначною або мінімальною (Австрія, 
Данія, Нідерланди). 
У країнах-членах ЄС державне регулю-

вання страхового підприємництва є дворів-
невим: перший рівень – система державно-
го регулювання страхового підприємництва 
на національних ринках країн, де кожна 
країна використовує свої механізми; другий 
– спільні засади регулювання та розвитку 
страхового підприємництва у країнах ЄС. 
Їх правовою базою є страхове законодав-
ство, основний елемент якого – Директиви 
ЄС. Головні принципи формування стра-
хового підприємництва в країнах ЄС впро-
ваджує Європейський комітет з нагляду за 
страхуванням та пенсійним забезпечен-
ням (Committee of European Insurance and 
Occupational Pension Supervisors – CEIOPS).
Нині основний акцент зроблено на за-

стосування Директиви 2009/138/ЄС, де 
визначено нові підходи до оцінки плато-
спроможності страхових компаній. Згідно з 
цими підходами передбачено виокремлен-
ня трьох груп структурних елементів, які 
підлягають вивченню у межах контролю 
діяльності страхових компаній з метою га-
рантування їх платоспроможності. Перший 
структурний елемент (складова) – кількісні 
вимоги до обсягу мінімального норматив-
ного капіталу, нормативної маржі плато-
спроможності, структури капіталу, правил 
оцінки страхових резервів, а також принци-
пів інвестиційної діяльності страхових ком-
паній. Друга складова – якісні вимоги, що 
ґрунтуються на основних принципах ризик-
менеджменту та внутрішнього контролю 
й методології його здійснення, визначенні 



7

ßâîðñüêà Ò.Â. - Äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ñòðàõîâîãî ï³äïðèºìíèöòâà...

структури органів контролю, їх компетенції 
та інструментів впливу. Третя складова – 
ринкова дисципліна, де окреслюються осно-
вні вимоги щодо відкритості та прозорості 
функціонування страхових компаній [6]. 
Значну увагу в цьому документі приділе-

но формуванню страхових резервів. Перед-
бачено, що практика визначення резервів 
має регулюватися нормативними актами 
або мусить бути визначений якісний кри-
терій оцінки резервів, який би гарантував 
їх формування у необхідних обсягах. Стра-
ховим компаніям надається можливість ви-
користовувати для обчислення нормативної 
маржі платоспроможності стандартний під-
хід або власну модель. 
Новим показником оцінки платоспро-

можності страхових компаній є мінімальний 
капітал – рівень капіталу, у випадку знижен-
ня якого для страхувальника виникає не-
припустимий ризик невиплати страховою 
компанією страхового відшкодування за 
наслідками страхового випадку. При цьо-
му, якщо обсяг капіталу страхової компанії 
менший за встановлений рівень, передба-
чене негайне втручання регулятора. Стра-
хові компанії зобов’язані проводити стрес-
тестування для перевірки адекватності ка-
піталу прийнятим зобов’язанням. У деяких 
європейських країнах ця норма є чинною 
вже тривалий час. 
Окрім цього, страхові компанії мають 

послуговуватися принципами належного 
управління ризиками, формувати план ін-
вестиційної політики, приділяти особливу 
увагу активам і пасивам, структурі перестра-
хування ризиків, враховувати вплив зовніш-
нього середовища на свою діяльність. Осно-
вні вимоги щодо ризик-менеджменту такі: 
наглядові органи повинні мати інструменти 
перевірки якості системи менеджменту та 
внутрішньої системи управління ризиками 
суб’єктів страхового підприємництва. Пере-
страхові компанії також мають надавати ор-
гану нагляду інформацію про сукупність ри-
зиків. Якщо перестраховики активно працю-
ють на міжнародному ринку, орган нагляду 
зобов’язаний відстежувати інформацію щодо 
розміру ризику, який перестраховик визна-
чає як максимально можливий, прийнятний. 
Значну увагу приділено сек’юритизації 

страхових ризиків на рівних засадах із пе-
рестрахуванням та відповідне врахування 
даних операцій під час обчислення норма-
тивів капіталу та платоспроможності стра-
хових компаній. Сек’юритизація страхових 
ризиків як новий інструмент передачі ризи-
ку передбачає створення спеціальної пере-
страхової установи, яка одночасно є і пере-
страховиком, і професійним учасником фон-
дового ринку. Ця установа, з одного боку, 
приймає від страховика частину його відпо-
відальності за катастрофічними ризиками, 
отримуючи належний розмір перестрахової 
премії, а з іншого боку – здійснює емісію і 
розповсюдження облігацій катастроф та за 
отримані кошти купує надійні цінні папе-
ри. Отже, формування спільних інструмен-
тів страхового та фондового ринку дає змо-
гу використовувати переваги одного з них 
для поліпшення функціонування іншого. 
Варто зазначити, що розвинуті європейські 
країни взяли курс на застосування меха-
нізму сек’юритизації страхових ризиків як 
альтернативи перестрахуванню. Зокрема, 
у Великій Британії встановлено спрощені 
вимоги до створення та нагляду за діяльніс-
тю спеціальних перестрахових установ на 
фондовому ринку та запроваджено спроще-
не оподаткування операцій сек’юритизації 
страхових ризиків. 
Отже, метою Директиви є не лише під-

вищення вимог до сукупного обсягу капі-
талу страхової компанії, а й забезпечення 
високих стандартів оцінювання ризиків та 
ефективності розміщення капіталу. В Укра-
їні Розпорядженням Кабінету Міністрів 
України “Про затвердження плану заходів 
щодо виконання у 2012 році Загальнодер-
жавної програми адаптації законодавства 
України до законодавства Європейсько-
го Союзу” № 156-р від 28 березня 2012 р. 
передбачено розроблення Закону Украї-
ни «Про внесення змін до Закону України 
“Про страхування” у новій редакції з ура-
хуванням вимог саме цієї Директиви щодо 
започаткування та ведення діяльності зі 
страхування і перестрахування [7]. На нашу 
думку, ці європейські підходи (зокрема ви-
моги до капіталу на основі системи управ-
ління ризиками) в сучасних умовах не до-
цільно застосовувати в Україні, враховуючи 
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ті проблеми, які характерні для страхового 
підприємництва. Непрозорість вітчизняно-
го страхового підприємництва, відсутність 
якісної статистики, достовірної звітності, 
чітких методологічних підходів у здійсненні 
страхового нагляду й низка інших проблем, 
про які вже згадувалося, гальмують запро-
вадження сучасних підходів до оцінки пла-
тоспроможності. Вирішення цих проблем, і 
передусім, визначення чітких правил допус-
ку та функціонування на ринку, формування 
загальних принципів ідентифікації та оцін-
ки ризиків, удосконалення тестів раннього 
попередження та детальне вивчення зару-
біжного досвіду щодо запровадження цих 
засад, дасть можливість створити нові під-
ходи щодо оцінки платоспроможності для 
вітчизняних суб’єктів страхового підприєм-
ництва. Варто наголосити й на такому, що 
для країн ЄС на впровадження та адаптацію 
Solvency II передбачено десять років. Отже, 
Україні також необхідно встановити певний 
період часу для виконання цієї діяльності. 
Для забезпечення ефективності функ-

ціонування страхового підприємництва 
в кожній країні розроблено чіткі право-
ві засади (прийняті відповідні закони про 
страхову діяльність, про страховий нагляд, 
про обов’язкове страхування; у Франції діє 
Страховий кодекс), створені уповноважені 
органи регулювання й нагляду (у Німеччині 
– Фінансовий наглядовий орган, у Франції 
– Комісія з контролю за страховою діяльніс-
тю) чи структурні підрозділи певного мініс-
терства (в Іспанії – Управління страхуван-
ням та пенсійними фондами міністерства 
економіки та податкового управління, у Ве-
ликій Британії – відділ страхування Депар-
таменту торгівлі та промисловості).
У сучасних умовах посилюються тен-

денції переходу до інтегрованих систем ре-
гулювання та нагляду фінансового сектору 
шляхом повного або часткового об’єднання 
функцій відповідних органів регулювання 
банківського, страхового ринків та ринку 
цінних паперів. Залежно від особливостей 
функціонування фінансового ринку виділя-
ють три основні моделі наглядових систем: 
за секторами, за завданнями, модель єдино-
го нагляду. 
Секторна модель регулює фінансові сек-

тори – банківський, страховий, фондовий; 
нагляд за кожним сектором здійснює окре-
мий орган. Так організовано нагляд у Гре-
ції, Іспанії, Литві, Португалії, Люксембурзі, 
Словенії тощо. В Україні також функціонує 
секторна модель нагляду. У моделі страхо-
вого нагляду за завданнями (двох вершин), 
обов’язки перерозподілені між двома орга-
нами влади – пруденційний нагляд і регу-
лювання бізнесу в фінансовій сфері. Ця мо-
дель використовується у Нідерландах. У мо-
делі єдиного нагляду всі наглядові функції 
сконцентровані в одному органі нагляду. Це 
або центральний банк країни, або єдина від-
окремлена від нього наглядова установа. За-
значена модель використовується у країнах 
ЄС (Німеччина, Бельгія, Чехія, Данія, Угор-
щина, Австрія, Швеція, Велика Британія 
тощо). За функціонування мегарегулятора 
проблеми щодо недостатньої координації 
дій між різними відомствами зникають; від-
бувається використання єдиних підходів, 
методів та форм нагляду, єдиного інформа-
ційного забезпечення, посилюється відпо-
відальність наглядового органу за ухвалені 
рішення. 

 Основними причинами, які спри-
яють створенню мегарегулятора, є: підви-
щення ролі небанківських фінансово-кре-
дитних установ та посилення їх взаємодії 
з банківськими установами; переважання 
комбінованого надання фінансових послуг 
стає домінуючою тенденцією; виникнення 
фінансових мегаструктур (фінансових кон-
гломератів), що об’єднують різні ринки фі-
нансових послуг; розширення та інтеграція 
міжнародних фінансових ринків, передусім 
європейських. 
Як засвідчує зарубіжний досвід, наяв-

ність мегарегулятора має такі переваги: ство-
рює умови для стабільного функціонування 
усього фінансового ринку; більш ефективно 
забезпечує захист прав усіх учасників ринку 
фінансових послуг на єдиних методологіч-
них засадах; здійснює нагляд за фінансови-
ми конгломератами з урахуванням оцінки 
ризику їхньої діяльності на консолідованій 
основі. До недоліків об’єднання наглядових 
органів належать: загрози виникнення мо-
нополії та породження корупції; труднощі в 
об’єднанні різних регулятивних цілей та ви-
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користанні єдиних інструментів, що надто 
ускладнює нагляд і, як наслідок, може спри-
чинити конфлікт інтересів. 
В Україні перші спроби створення мега-

регулятора фінансових ринків були зробле-
ні в програмі Кабінету Міністрів України на 
2005–2010 рр. “Назустріч людям”, в одному із 
пунктів якої йшлося про об’єднання тоді ще 
Державної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку і Державної комісії з регулю-
вання фінансових послуг та Національного 
банку України. У 2007 р. було затверджено 
проект Концепції, яка передбачала створен-
ня мегарегулятора та передання йому по-
вноважень згаданих наглядових структур. У 
2014 р. розроблено законопроект “Про вне-
сення змін у деякі законодавчі акти України 
щодо Національних комісій, які здійснюють 
державне регулювання ринків цінних папе-
рів і фінансових послуг”. Але жодні заходи 
щодо створення мегарегулятора до сьогодні 
в Україні не реалізовані. На нашу думку, за-
провадження мегарегулятора в нашій кра-
їні є необхідним, але передчасним. Необ-
хідно, насамперед, удосконалювати систему 
страхового нагляду, підвищувати вимоги до 
функціонування страхових компаній. Окрім 
цього, враховуючи політичну заангажова-
ність та неефективність парламенту, виник-
нення такої структури може мати проблемні 
наслідки для розвитку фінансового сектору 
України. У подальшому, лише за умови ак-
тивного розвитку ринків фінансових послуг, 
вдосконалення законодавчої бази з метою 
уніфікації регулятивних вимог, створення 
системи обміну інформацією між вітчизня-
ними наглядовими органами, підвищення 
рівня прозорості та стійкості функціонуван-
ня суб’єктів фінансового ринку можна буде 
розпочати формування засад створення ме-
гарегулятора. Вважаємо, що у процесі зміни 
системи регулювання важливим має бути 
принцип регулювання – функціональний, а 
не інституціональний.
У своїй регулятивній та наглядовій ді-

яльності відповідні уповноважені органи 
використовують різноманітні методи та ін-
струменти. Детальніше охарактеризуємо ті 
методи, які застосовуються у світовій прак-
тиці під час створення та функціонування 
суб’єктів страхового підприємництва. Ана-

ліз особливостей національно-державної 
організації страхового підприємництва у 
різних країнах засвідчив, що для його здій-
снення встановлені вимоги до: 1) відповід-
ного обсягу капіталу та розміру гарантійно-
го фонду; 2) здійснення перестрахування. 
Розглянемо вищеназвані регулятивні 

вимоги детальніше. 
1. Для здійснення страхової діяльності її 

суб’єктам необхідно мати відповідний обсяг 
капіталу, мінімальний гарантійний фонд, а 
також (у деяких країнах) – обсяг депозиту 
(розміри залежать від пропонованих видів 
страхування):

- фіксованого (для іноземних страхови-
ків, які працюють на фінансових ринках 
Бельгії, Чехії, Франції, Німеччини, Італії, 
Швеції, Великої Британії);

- змінного (іноземних страховиків Швей-
царії, Португалії). 
У кожній країні формуються свої кон-

кретні вимоги до величини статутного капі-
талу страхової компанії. Завжди найвищий 
рівень розміру капіталу мають страхові ком-
панії життя. Наприклад, серед країн Євро-
пейського Союзу вимоги є такими: в Естонії 
мінімальний обсяг статутного капіталу для 
страхових компаній життя встановлений у 
розмірі 0,7 млн дол., для страхових компа-
ній, які здійснюють ризикові види страху-
вання, – 0,3 млн дол.; у Латвії – відповідно 
3,4 та 2,3 млн дол.; у Чехії статутний капітал 
для страхових компаній життя встановле-
ний на рівні 2,5 млн дол. і 1,5–8,0 млн дол. 
– для страхових компаній, які здійснюють 
ризикові види страхування, для перестраху-
вання розмір капіталу – 35 млн дол.
Розмір гарантійного фонду в країнах ЄС 

залежить від організаційно-правової фор-
ми страхової компанії, диференціюється за 
видами страхування і залежить від обсягу 
пропонованих страхових послуг (до змін 2003 р. 
його величина коливалась від 200 тис. до 
1400 тис. євро, залежно від конкретних ви-
дів страхування; з 2003 р. його величина 
становить 2 млн євро). Мінімальний розмір 
гарантійного фонду індексується з ураху-
ванням змін індексу споживчих цін (до змін 
2003 р. цей показник становив одну третю 
маржі платоспроможності). 
Окрім дотримання кількісних параме-
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трів щодо створення суб’єктів страхового 
підприємництва, існують і додаткові вимо-
ги – подання інформації щодо надійності та 
платоспроможності засновників суб’єктів 
страхового підприємництва, програм ді-
яльності (бізнес-плану) на три роки, у яких 
обґрунтовано природу ризиків, що прийма-
ються на страхування, тощо.

2. У європейській практиці страхові ком-
панії, які здійснюють перестрахування, по-
діляють на дві групи: 

- ті, що займаються перестрахуванням з 
окремих видів страхування нерегулярно, як 
доповненням до основної діяльності;

- ті, котрі систематично пропонують по-
слуги з перестрахування і перетворюють 
свої структурні підрозділи з перестрахуван-
ня у дочірні структури, які позиціонуються 
на ринку фаховими перестраховиками. 
Професійний перестраховик – це стра-

хова компанія, яка займається виключно 
перестрахуванням. Організаційно-правова 
форма її створення – акціонерне товари-
ство. У багатьох країнах перестраховики 
формуються за участю державного капі-
талу (у Польщі – Polish Re, у Туреччині – 
Milli Re). У низці країн (Велика Британія, 
Ірландія, Німеччина) до таких перестра-
ховиків застосовуються умови щодо від-
повідності мінімального розміру капіталу, 
рівня платоспроможності у повному обсязі, 
а у деяких (Франція) – навпаки, контроль 
за платоспроможністю таких компаній не 
здійснюється. Інформацію щодо їх плато-
спроможності та фінансового стану аналізу-
ють міжнародні рейтингові агенції. Під час 
отримання ліцензії наглядові органи країн 
вимагають надати умови, на яких буде здій-
снюватися перестрахування. 
У Німеччині діяльність фахових пере-

страховиків, організованих у формі това-
риств взаємного страхування, перебуває 
під повним контролем відповідних органів 
влади; контроль за іншими перестрахови-
ками (мають іншу організаційно-правову 
форму) полягає в оцінці їх фінансового ста-
ну. З прийняттям змін до відповідних Ди-
ректив у ЄС у 2005 р. встановлюється жор-
сткіший контроль з боку відповідних дер-
жавних органів, підвищуються вимоги до 
фінансової стійкості. Зокрема мінімальний 

гарантійний фонд під час реєстрації пере-
страховика в країнах ЄС має дорівнювати 
3 млн. євро. 
На нашу думку, в Україні необхідно: 
1. Визначити чіткі умови створення та 

механізми розвитку фахових перестрахо-
вих компаній, функціонування яких у країні 
сприятиме виходу її на міжнародний ринок, 
утвердженню єдиних правил і стандартів, 
збільшенню вхідних фінансових потоків від 
перестрахувальників-нерезидентів. 
Вважаємо, в Україні державна пере-

страхова компанія (державна страхова ком-
панія) може створюватись як державна, за 
кошти державного бюджету чи частково за 
участю приватних інвесторів, але не має по-
рушувати принципів чесної конкурентної 
боротьби. Для її успішного функціонування 
на ринку не потрібно запроваджувати жод-
них додаткових умов, зокрема додаткових 
видів обов’язкового страхування. 
Переваги від функціонування держав-

ної перестрахової компанії очевидні: змен-
шується вартість перестрахового покриття; 
надається перестраховий захист лише за 
пріоритетними державними програмами, 
здійснюється захист за тими ризиками, по-
криття та запобігання яким є державним 
завданням. Наприклад, у сфері перестраху-
вання сільськогосподарських ризиків вини-
кає можливість уніфікувати ризики та умови 
надання страхового захисту сільськогоспо-
дарським виробникам, що сприятиме фор-
муванню прозорої схеми розподілу коштів 
держбюджету, спрямованих на підтримку 
сільського господарства, та чіткої системи 
компенсації збитків. 
Перестраховий захист можна застосову-

вати й щодо експорту. Державна перестра-
хова компанія має орієнтуватися не лише 
на внутрішній ринок, а й на зовнішній, що 
приноситиме користь державі. Якщо така 
перестрахова компанія буде здійснювати 
внутрішнє перестрахування, то це сприяти-
ме лише перерозподілу внутрішнього пере-
страхового ринку без будь-якої можливості 
для розвитку страхового підприємництва 
загалом. Тобто державна перестрахова ком-
панія має бути не лише активним покупцем 
ризиків вітчизняних страхових компаній, а 
й продавцем перестрахування за кордоном. 
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Висновки
Державне регулювання страхового під-

приємництва у європейських розвинутих 
країнах має свої особливості та характерис-
тики, а саме створення стабільного страхо-
вого законодавства, яке визначає єдині чіткі 
правила функціонування для всіх суб’єктів 
страхового підприємництва, формування 
ефективної системи організації страхового 
нагляду. Інтеграція України до глобальної 
фінансової системи вимагає поступового 
переходу до державного регулювання за 
принципами, визначеними угодами та стан-
дартами міжнародних організацій. Новими 
вимогами для суб’єктів страхового підпри-
ємництва України стають: організаційні 
зміни, збільшення обсягів капіталів, запро-
вадження нових механізмів управління ри-
зиками. 

Література
1. Розвиток ринків фінансових послуг в 

умовах європейської інтеграції : монографія 
/ наук. ред. та кер. кол. авт. д-р екон. наук, 
проф. Н. М. Внукова. – Харків : ТО Ексклю-
зив, 2014. – 218 с. 

2. Страховий і перестраховий ринки в 
епоху глобалізації : монографія / Козьмен-
ко О. В., Козьменко С. М., Васильєва Т. А. 
та ін. – Суми : Університетська книга, 2013. 
– 388 с. 

3. Шірінян Л. В. Фінансове регулюван-

ня страхового ринку України: проблеми те-
орії та практики : монографія / Л. В. Шірі-
нян. – Київ : Видавництво «Центр учбової 
літератури», 2014. – С. 79-97. 

4. Мацук З. Формування мегарегулято-
ра українського ринку фінансових послуг / 
З. Мацук //Ринок цінних паперів України. – 
2014. – №3-4. – С.15-21. 

5. Eling M., Klein R., Scmit J. Insurance 
regulation in the United States and the 
European Union [Електронний ресурс] / M. 
Eling, R. Klein, J. Scmit // Independent policy 
report. – 2009. – november. – Режим доступу 
до ресурсу : http://www.independent.org/pdf/
policy_reports/2009-11-05-comparison.pdf

6. Директива 2009/138/ЄС Європей-
ського парламенту та Ради “Про початок і 
введення діяльності у сфері страхування і 
перестрахування (Платоспроможність ІІ)” 
від 25. 11. 2009 р. [Електронний ресурс] // 
Офіційний вісник Європейського Союзу. 
– 2009. – Режим доступу до ресурсу : http: 
www. ufu.org.ua/fi les/zakon/EU/Solvency%20
II_ukr.doc

7. Про затвердження плану заходів 
щодо виконання у 2012 році Загальнодер-
жавної програми адаптації законодавства 
України до законодавства Європейського 
Союзу : Розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 28.03.2012 р. № 156-р [Електро-
нний ресурс] / Кабінет Міністрів України. 
– Режим доступу до ресурсу : http://zakon2.
rada.gov.ua/laws/show/156-2012-р

АНОТАЦІЯ 
У статті розглядається досвід розвинутих 

європейських країн щодо ефективного викорис-
тання методів та інструментів державного 
регулювання страхового підприємництва. Об-
грунтовуються нові підходи до запровадження 
Solvency II, визначається доцільність ство-
рення мегарегулятора в Україні, окремі ор-
ганізаційні засади функціонування суб’єктів 
страхового підприємництва. Автором запро-
поновано конкретні заходи щодо адаптації в 
Україні європейського досвіду державного регу-
лювання страхового підприємництва.

SUMMARY 
The paper under consideration investigates the 

experience of well-developed European countries in 
terms of the effective application of the methods and 
tools of insurance entrepreneurship state control. 
The paper also describes new approaches towards 
the problem of the implementation of the Solvency II. 
The expediency of the creation a mega-controller in 
Ukraine and organizational basics of the insurance 
entrepreneurship subjects functioning are defi ned. 
The author suggests specifi c measures of the 
European experience the adaptation of insurance 
entrepreneurship state control in Ukraine.
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ÄÎÑÂ²Ä ²ÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎ¯ Ï²ÄÒÐÈÌÊÈ ÊÓËÜÒÓÐÈ 
² ÄÓÕÎÂÍÎÑÒ² ßÊ ×ÈÍÍÈÊ²Â ÇÌ²ÖÍÅÍÍß 

ÅÊÎÍÎÌ²×ÍÎ¯ ÁÅÇÏÅÊÈ ÄÅÐÆÀÂÈ

В статье проанализирован мировой опыт 
институциональной поддержки культуры и 
духовности в процессах укрепления экономиче-
ской безопасности государства. Рассмотрены 
особенности патерналистской, инвестицион-
ной и стимулирующей моделей государствен-
ной поддержки сферы культуры, особенности 
функционирования институтов обществен-
ной поддержки культуры в США. Акцен-
тировано внимание на взаимосвязь между 
культурно-духовным развитием общества и 
экономической безопасностью государства. 
Отмечена необходимость привлечения до-
полнительных финансовых ресурсов ведущими 
музеями Европы в связи с недостаточностью 
бюджетного финансирования. Обосновано по-
ложительное влияние религиозно-духовных 
факторов на укрепление экономической без-
опасности государства из-за проведенной рели-
гиозными институтами просветительской, 
культурной, научной, социальной деятельно-
сти.
Ключові слова: культура, духовність, моделі дер-

жавної підтримки культури, релігійні інститути, 
економічна безпека держави.

 ÐÅÂÀÊ ²ðèíà Îëåêñàíäð³âíà - ïðîôåñîð êàôåäðè ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é 
ó ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ òà åêîíîì³÷íî¿ áåçïåêè, êàíäèäàò 
åêîíîì³÷íèõ íàóê, äîöåíò (Ëüâ³âñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò âíóòð³øí³õ ñïðàâ) 

ÓÄÊ 351.82:36:304.44

Постановка проблеми
В умовах сьогодення детермінанти еко-

номічної безпеки держави зміщуються в 
бік культурно-духовних орієнтирів, які є 
чинниками позитивних зрушень в усіх без 
винятку напрямках соціально-економічно-
го розвитку суспільства. Наріжним каме-
нем визначальних суспільних перетворень 
на шляху зміцнення економічної безпеки 

держави стануть питання морально-духо-
вного виховання населення, дотримання 
стійких моральних принципів. 

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій 

Розвиток традиційних і модерних на-
прямків культурної діяльності в сучасно-
му світі потребує постійної державної під-
тримки. Основною концепцією, що закла-
дена в основу державної підтримки, є тео-
рія мериторних благ і теорія «опікуваних 
благ», які розроблені нашими сучасника-
ми Масгрейвом Р.А. (1996 рік) і Рубінш-
тейном А.Я (2009 рік) [1; 2]. Проблеми 
державної підтримки культури, механізми 
фінансового забезпечення сфери культури 
розглядали у своїх працях Абанкіна Т.В., 
Музичук В.Ю., Рубінштейн О.Я., Хауні-
на О.А. Питання впливу релігійно-духо-
вних чинників на стан економічної без-
пеки держави досліджували Бліхар М.П., 
Здіорук С., Токман В., Щурко У.В. та ін.

Метою статті є досвід інституційної 
підтримки культури і духовності у проце-
сах зміцнення інтелектуального потенціа-
лу держави.

Виклад основного 
матеріалу дослідження

Культура як своєрідна сфера наці-
ональної економіки, з одного боку, та 
невід’ємна компонента інтелектуально-
го потенціалу держави, з іншого, володіє 
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трьома унікальними ресурсами: творчим 
потенціалом її творців, який накопичував-
ся століттями і розвивався з покоління в 
покоління; культурною спадщиною, що є 
результатом багатовікової праці творців та 
культурними традиціями [3, с. 182].
Світова практика напрацювала три 

основних моделі державної підтримки сфе-
ри культури, яка виробляє особливі блага, 
що характеризуються соціальною сутністю 
і суспільним інтересом до стимулювання 
їх споживання. Патерналістська модель 
передбачає компенсацію дефіциту дохо-
дів, який виникає в організації культури з 
об’єктивних причин, у т.ч. через «провали 
ринку» за рахунок бюджетних субсидій. У 
рамках цієї моделі фінансування культури 
здійснюється шляхом виділення бюджет-
них асигнувань, які в багатьох європей-
ських державах і досі залишаються одні-
єю з головних форм підтримки культури 
і мистецтва.
Інвестиційна модель державної під-

тримки культури реалізується через про-
цедуру підвищення державних інвестицій 
у гуманітарну сферу для забезпечення пе-
реходу до інноваційної економіки, засно-
ваної на знаннях, та стійкого соціально-
економічного розвитку. У цьому випадку 
фінансування сфери культури розширю-
ється за рахунок соціально-економічних 
програм: регіонального розвитку, профе-
сійної підготовки і перепідготовки кадрів, 
реконструкції міського господарства, роз-
ширення інфраструктурної мережі тощо. 
Характерною рисою інвестиційної моделі 
є можливість поєднання бюджетних та по-
забюджетних джерел, а також стимулю-
вання державно-приватного партнерства 
у цій сфері. Варто зауважити, що в країнах 
Європи така форма фінансування є досить 
популярною, оскільки сприяє більшому 
залученню коштів із приватного сектора.
Стимулююча модель підтримки сфе-

ри культури розрахована на створення 
сприятливих умов для активного розвитку 
творчої індустрії, креативної економіки. 
Ця модель застосовується у високорозви-
нених країнах, у яких ставлення до куль-
тури є абсолютно іншим. Культуру роз-
глядають як особливий ресурс нової еко-

номіки, активний агент розвитку, джерело 
нового мислення. Саме культура акумулює 
позитивні ефекти в різних сферах та до-
зволяє обернути слабкі сторони у сильні, 
може виступати з’єднувальним елементом 
у процесах розбудови національної еконо-
міки. Заходи щодо фінансової підтримки 
в креативній економіці зосереджуються на 
трьох ключових напрямках: 1) створення 
сприятливої сфери для творчого бізнесу; 
2) податкові пільги і преференції для твор-
чої особистості і творчої організації; забез-
печення захисту інтелектуальної власності 
та результатів творчої праці.
Стимулюючу модель фінансової під-

тримки сфери культури реалізовують Ве-
ликобританія та Голландія, які ще з 70-х 
років ХХ ст. обрали курс на деіндустріалі-
зацію національної економіки. Підтримка 
культури є стратегічним пріоритетом цих 
країн, що закріплено в прийнятих програ-
мах підтримки креативного сектора еко-
номіки [4, с. 185-187].
Цікавим є досвід інституційної під-

тримки сфери культури, що практикуєть-
ся в США вже понад сорок років. Мова 
йде про застосування двох інститутів сус-
пільної підтримки культури – інституту 
податкових відрахувань та інституту «від-
значених доларів», причому останній так 
і не набув особливого поширення на те-
риторії США, а використовується лише в 
трьох штатах – штаті Алабама, Каліфорнія 
та Вірджинія. Започаткування інституту 
податкових відрахувань сягає середини 
70-х років ХХ ст., коли на федеральному 
рівні була прийнята Програма відновлен-
ня історичної нерухомості (Federal Historic 
Rehabilitation Tax Credit).
Прийнята програма сприяє залучен-

ню приватних інвестицій для реабілітації 
та подальшого використання історичних 
будівель в обмін на податкову пільгу (від-
рахування). Програмою визначено два 
види податкових відрахувань: 20% – для 
історичних будівель, що внесені до Націо-
нального реєстру історичних місць, та 10% 
– для будівель, побудованих до 1936 року, 
котрі не мають статусу історичного місця. 
Завдяки цій програмі було залучено понад 
69 млрд. дол. США приватних інвестицій 
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,щоб зберегти 39600 історичних пам’яток, 
збудованих після 1976 року. Названа 
програма вважається однією з найбільш 
успішних і ефективно реалізованих на 
місцевому рівні [5]. Інститут «відзначених 
доларів» базується на Check-off Program – 
спеціальній програмі, згідно з якою плат-
ник податку заявляє про своє бажання 
перерахувати фіксовану суму грошей для 
підтримки певного проекту, поставивши 
позначку (check-off) у відповідній графі по-
даткової декларації з податку на доходи. 
Варто наголосити, що програми «відзначе-
них доларів» є різними залежно від рівня 
підпорядкування. Так, на федеральному 
рівні мова йде про спрямування частини 
податкових платежів (відрахувань) на під-
тримку того чи іншого соціально важливо-
го проекту шляхом «відзначених доларів». 
На рівні штатів ці програми реалізуються 
за рахунок відрахувань з коштів платни-
ка податку, що раніше були ним сплачені, 
тобто з його власних джерел [6, с. 207].
Подібна практика може бути корисною 

і для України, особливо для тих підпри-
ємців, які цінують культуру і мистецтво, 
є шанувальниками пам’яток архітектури 
та прагнуть долучитися до реставраційно-
відновлюваних робіт. Спеціально створені 
фонди перетворюються в реальне джере-
ло фінансових ресурсів, акумульованих на 
конкретні цілі, а платники податку отри-
мують податкову пільгу у розмірі відраху-
вання від суми податкового платежу. Для 
введення в дію таких інститутів, насампе-
ред, потрібно створити відповідне зако-
нодавче підґрунтя та передбачити комп-
лекс заходів економічного регулювання 
культурної діяльності в рамках культурної 
чи гуманітарної політики. Сподіваємось, 
такі вкрай важливі державницькі кроки 
стануть реальними в Україні у найближчі 
кілька років.
Підсумовуючи розгляд існуючих моде-

лей фінансової та інституційної підтрим-
ки сфери культури, наголосимо на тому, 
що більшість високорозвинених держав 
давно усвідомила, що гарантією побудови 
успішної економіки знань та національної 
безпеки є розвиток культури. Без належ-
ної фінансової підтримки сфера культури 

буде занепадати, а населення позбудеться 
надійного джерела підтримки власного 
емоційного стану, розкриття творчих кре-
ативних здібностей, підвищення інтелек-
туального потенціалу тощо. Взаємозв’язок 
між культурою та безпекою держави теж 
очевидний: від стану культури залежить 
гуманітарна безпека держави, а розвиток 
самобутньої національної культури убезпе-
чить національний культурний простір від 
експансії чужоземних культур, насаджу-
вання нехарактерних для певної спільно-
ти традицій, звичаїв тощо. Україна, що во-
лодіє колосальним культурним надбанням 
і посідає достойне місце у Списку об’єктів 
світової спадщини ЮНЕСКО, має скорис-
татися цим багатовіковим спадком та ви-
користати його для зміцнення національ-
ної економічної безпеки. Безумовно, для 
цього необхідно переглянути гуманітарну 
політику держави, використати всі наші 
переваги для побудови демократичної ви-
сокорозвиненої інноваційної держави.
Важливе питання, без якого наше до-

слідження видасться неповним, стосується 
заходів підтримки об’єктів культури в умо-
вах економічної кризи та часткового згор-
тання соціально-культурних програм. На 
прикладі провідних музеїв Європи роз-
глянемо сучасний стан та напрями акти-
візації позабюджетних джерел фінансових 
надходжень.
Становище, в якому опинилися сьо-

годні відомі європейські музеї, характе-
ризується такими тенденціями: скорочен-
ня державного фінансування; зростання 
фактичного та віртуального відвідування; 
підвищення загального інтересу до музеїв; 
вимога більшої самостійності; диверсифі-
кація власних доходів; підвищення вар-
тості вхідних квитків.
Гострою проблемою залишається змен-

шення бюджетного фінансування таких 
відомих європейських музеїв, як Бри-
танський музей (за період з 2010 по 2016 
рік обсяги державного фінансування ско-
ротяться на 30%), Національний музей 
Франції Лувр (у 2012 році державні видат-
ки скоротилися на 10 млрд. євро), Націо-
нальний музей Іспанії Прадо (у 2013 році 
іспанський уряд на 29% скоротив асигну-
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вання на утримання музею і виділив лише 
11 млн. євро, при цьому загальний бюджет 
Прадо дорівнював 39,11 млн. євро, тобто 
порівняно з 2012 роком бюджет був скоро-
чений на 6,3 млн. євро) [7, с. 137-145].
Фінансова криза, що розпочалася у 2007 

році, активізувала пошук нових джерел 
фінансових надходжень за рахунок активі-
зації роботи з відвідувачами, розширення 
асортименту надаваних послуг, залучення 
спонсорських і благодійних коштів тощо. 
Так, у Консолідованому звіті про фінансо-
ву діяльність Британського музею за 2014 
рік зазначено, що основними джерелами 
надходжень були: добровільні надходжен-
ня – 43,2 млн. ф. ст., пожертви і спадщина 
– 27,6 млн. ф. ст.; мобілізовані кошти від 
комерційної діяльності, інвестиційних до-
ходів і орендних платежів – 23,7 млн. ф. 
ст.; надходження від благодійної діяльнос-
ті – 23,7 млн. ф. ст. Загальна сума надхо-
джень становила 118,2 млн. ф. ст., що на 
25,9 млн. ф. ст. менше, ніж у 2013 році [8, 
с. 33].
На фоні тотального скорочення дер-

жавного фінансування провідні музеї Єв-
ропи активізують надходження фінан-
сових коштів від комерційної діяльності 
(продаж сувенірної продукції, організація 
платних виставок, проведення лекційних 
і екскурсійних занять, здавання в орен-
ду музейних приміщень для проведення 
організаційних заходів), благодійних по-
жертвувань і спонсорських коштів. Щоро-
ку зростає кількість музеїв, що створюють 
власні фонди цільового капіталу з метою 
довгострокового фінансового планування і 
недопущення їх використання на поточні 
потреби. Розміщення частини коштів в ак-
тивах грошово-кредитних організацій для 
одержання інвестиційного доходу також 
входить у програму стабілізації фінансо-
вого стану провідних європейських музеїв 
[7, с. 153].
На нашу думку, практика залучення 

додаткових фінансових надходжень від су-
міжної комерційної діяльності, благодій-
них і спонсорських внесків є прикладом 
для ефективнішого функціонування укра-
їнських музеїв, які потерпають від мізер-
ного бюджетного фінансування і невміння 

адаптувати ринкові механізм фінансової 
підтримки до вітчизняних реалій. Акцент 
потрібно робити на активне застосування 
маркетингових механізмів, довгострокову 
співпрацю з корпоративними спонсорами.
Духовний чинник збагачення інтелек-

туального потенціалу стає внутрішньою 
передумовою позитивних зрушень у со-
ціально-економічному житті держави. На 
наш погляд, зростанню духовності пере-
дує культурно-етичне виховання насе-
лення, утвердження релігійно-духовних 
принципів життя суспільства. Україна ба-
гата різноманітною духовною спадщиною, 
в якій домінує християнська традиція. 
Жоден аспект життя українського народу 
(культурного, суспільного, економічного, 
політичного) не можна зрозуміти без вра-
хування внеску релігії в його розбудову, 
з його вченням, етичними нормами, са-
кральним мистецтвом [9, с. 576]. Глибокі 
духовні корені українців сягають ще часів 
язичництва, коли віра у вищі надприрод-
ні сили була пріоритетом і нормою життя 
дохристиянської Київської Русі. Із утвер-
дженням християнських норм і принципів 
духовного життя Україна міцно вплелася 
у християнську сім’ю європейських дер-
жав і нині переконливо демонструє пози-
тивні тенденцій у цій сфері. Питома вага 
осіб, які вважають себе віруючими, пере-
вищує 50% населення України, а тих, які 
вагаються між вірою і невір’ям, становить 
п’яту частину, невіруючими вважають себе 
менше 10% населення України [10].
Позитивний вплив духовності на сти-

мулювання бізнес-процесів, економічне 
зростання в цілому вже давно продемон-
стрували високорозвинені держави світу 
та країни колишнього соцтабору. Однією з 
найважливіших характеристик громадян-
ського суспільства у ЦСЄ стала духовність. 
На факт духовності наголошує І. Боровік, 
досліджуючи процеси формування грома-
дянського суспільства під час трансформа-
ційних процесів у Польщі [11].
Про важливість вивчення духовних 

цінностей сучасною студентською молод-
дю свідчить проведене соціологічне опиту-
вання серед експертів у цій проблематиці. 
У результаті опитування було виявлено, 



16ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 5, 2015

Åêîíîì³êà

що 66,7% усіх респондентів вважають, що 
нині це питання є дуже важливим, а для 
28,9% – просто важливим [12, с. 166]. Куй-
діна Т.М. і Усманова А.І досліджували сту-
пінь сформованості духовного потенціалу 
особистості та рівня розвитку духовності 
в студентів 2-го курсу радіофізичного фа-
культету та студентів спеціальності «Ва-
леологія». Дослідники дійшли до висно-
вку, що головна відмінність у духовному 
розвитку між студентами радіофізичного 
факультету та студентами-валеологами по-
лягає в погляді на духовність з абсолютно 
протилежних боків. Так, студенти радіо-
фізичного факультету розглядають духо-
вність як повагу та співіснування в оточу-
ючому середовищі, а студенти- валеологи 
– як естетичну красу не тільки ззовні, але 
й зсередини [13]. Як бачимо, досліджен-
ня такого ґатунку свідчать про важливість 
утвердження духовних цінностей серед 
студентства, ключову роль у цьому процесі 
відіграють науково-педагогічні працівни-
ки.
Особливе місце у системі духовних цін-

ностей посідають релігійні інституції. До-
слідники наголошують на здатності релігії 
спонукати до якісних трансформаційних 
змін, нововведень, стати провідною соці-
альною силою суспільства. Релігійно-духо-
вні інституції через дію принципів релігій-
ного вчення пропонують достатньо чіткі 
орієнтири для людей у їх повсякденній та 
професійній діяльності [9, с. 587]. Церк-
ва як спільнота людей, об’єднаних вірою 
і Божими законами, творить самобутню 
містичну інституцію, що пропагує ідеї до-
бра, любові, миру, злагоди, взаємодопо-
моги тощо. За своєю природою, церква є 
тим морально-стійким «знаряддям», при-
значення якого – задовольняти вищі, аб-
солютно незримі потреби людини постій-
но духовно вдосконалюватися, прагнути 
до пізнання вищого Абсолюту, слугувати 
ідейним центром формування людської 
свідомості.
Варто зауважити, що серед українців 

довіра до церкви, її моральних авторите-
тів є чималою. За даними Центру Разумко-
ва, на запитання, чи довіряєте ви церкві, 
відповіді розподілилися так: повністю до-

віряю – 22,6%; скоріше довіряю – 41,9%; 
скоріше не довіряю – 13%; повністю не до-
віряю – 11,9%; важко відповісти – 10,5%. 
Що ж до морального авторитету священ-
нослужителів, думки респондентів були 
такими: священнослужителі – такі самі, як 
більшість із нас – з усіма достоїнствами і 
гріхами – 44%; більшість священнослужи-
телів – глибоко моральні й духовні особи 
– 26,2%; більшість священнослужителів ду-
мають насамперед про гроші, а не про ду-
ховне – 16,8%; важко відповісти – 13% [10].
Участь населення України у церковно-

релігійному житті суспільства є достатньо 
активною, адже третина опитаних вва-
жають себе віруючими однієї з церков чи 
конфесій (33,5%), трохи менше половини 
населення України відносить себе до кате-
горії віруючих, які до жодної з церков не 
належать (40,5%) [10].
Варто зауважити, що країни з високою 

часткою віруючого населення демонстру-
ють прогресивний соціально-економіч-
ний розвиток. Згідно з дослідженнями в 
рамках проекту Вивчення європейських 
цінностей (European Value Study) у краї-
нах Центрально-Східної Європи найви-
щою спостерігається релігійність у Польщі 
(93,9% населення вважає себе віруючими), 
Румунії (84,4%), Словаччини (81,6%). У 
33-х країнах Європи показник релігійнос-
ті становив 66,5% [14].
Про зростання ролі релігійних інсти-

туцій у період військових конфліктів, соці-
ально-економічних трансформацій у своїх 
дослідженнях наголошує Щурко У.В. На-
уковець приходить до висновку, що в умо-
вах зростання рівня безробіття, злочин-
ності, погіршення демографічної ситуації, 
руйнування соціальних і моральних засад, 
релігія може стати чинником стабілізації 
і консолідації суспільства, встановлення 
моральних пріоритетів, активізації інно-
ваційної діяльності, заохочення підприєм-
ницької ініціативи, підвищення соціальної 
відповідальності бізнесу, утвердження са-
мосвідомості громадян і активної грома-
дянської позиції [15, с. 8].
На нашу думку, помітний вплив духо-

вності, зокрема релігійно-духовних чин-
ників на розвиток інтелектуального по-
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тенціалу України проявляється через 
проведену релігійними інституціями про-
світницьку, культурну, наукову, соціальну 
діяльність. Серед просвітницьких заходів 
особливої уваги заслуговує організація 
при єпархіях, храмах, будинках молитви 
тощо недільних освітніх шкіл, окремих 
навчальних програм функціонування бі-
бліотек, читальних залів, організація куль-
турно-мистецьких програм, перегляд ві-
деофільмів на духовно-релігійну тематику 
(напр., про визначні духовні постаті Укра-
їни). Така просвітницька діяльність має на 
меті якнайшвидше утвердження самосві-
домості та розбудову активного громадян-
ського суспільства. Яскравими джерелами 
представлення просвітницької діяльності 
релігійних організацій у соціокультурно-
му просторі України є численні періодичні 
видання, інформаційно-аналітичні журна-
ли, часописи різних конфесій та церков. 
Динамічний розвиток різних христи-

янських течій впливає на науково-освітню 
і духовну культуру України. На базі пра-
вославних, протестантських церков засно-
вано богословські академії, духовні семі-
нарії, навчальні заклади різних рівнів. У 
вищих навчальних закладах функціонує 
аспірантура та докторантура. Значна ува-
га приділяється моральному вихованню 
віруючих, формуванню відповідних світо-
глядних орієнтирів.
Соціальна діяльність діючих в Укра-

їні конфесій набула нині вираженого 
багатовекторного спрямування. Ряд ре-
лігійних організацій докладає зусиль до 
розв’язання проблем соціально незахи-
щених верств населення: облаштовують 
пункти безкоштовного харчування нуж-
денних; забезпечують медичне забезпе-
чення та лікування малозабезпечених; 
організовують літній відпочинок дітей з 
бідних сімей, дітей-сиріт та дітей-інва-
лідів; допомагають школам, будинкам-
інтернатам, медичним закладам; ство-
рюють при храмах і монастирях дитячі 
будинки, школи-сиротинці, соціально-
реабілітаційні центри для нарко- та ал-
коголезалежних осіб, хворих на СНІД; 
займаються духовною опікою громадян, 
які перебувають у виправних закладах 

тощо [16].
Отже, використання потенціалу духо-

вних чинників як механізму консолідації 
українського суспільства, врегулюван-
ня стосунків між державою і церквою на 
принципах плюралізму і демократії є важ-
ливим кроком до підвищення економічної 
безпеки держави. Адже тільки та нація, що 
будує економічні відносини із дотриман-
ням духовно-моральних цінностей може 
претендувати на успіх та економічне про-
цвітання.

Висновки 
Аналіз зарубіжного досвіду підтримки 

сфери культури і духовності з метою зміц-
нення економічної безпеки держави до-
зволив простежити такі тенденції:

- поглиблення інтеграції вітчизняної 
культури до європейського та світового 
культурного простору, що сприяє розши-
ренню міжнародних культурних зв’язків 
України з багатьма країнами світу, ство-
рює реальні можливості для ознайомлення 
з досягненнями культури інших народів і 
держав та представлення кращих зразків 
національної культури та мистецтва світо-
вій спільноті;

- напрацьовані світовою практикою 
моделі державної підтримки сфери куль-
тури є ефективними механізмами гумані-
тарної політики держави на шляху зміц-
нення економічної безпеки держави;

- досвід функціонування інститутів 
суспільної підтримки культури в США є 
корисним прикладом для України, осо-
бливо для тих суб’єктів підприємництва, 
що є цінителями творів культури і мисте-
цтва;

- проблема скорочення бюджетного 
фінансування багатьох знаменитих музеїв 
Європи активізує пошук альтернативних 
джерел фінансування, зокрема від суміж-
ної комерційної діяльності, спонсорських 
коштів, благодійних внесків тощо;

- відбувається процес принципово 
нового ставлення держави до релігії, пе-
реосмислення ролі церкви в суспільному 
житті, перегляд і переоцінка пов’язаних 
з ними культурних надбань. Сьогодні в 
Україні створюються необхідні передумо-
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ви для об’єктивного з’ясування та висвіт-
лення питань щодо справжнього внеску 
церкви в розвиток національної культури, 
зростає довіра до церкви, її моральних ав-
торитетів;

- відбувається позитивний вплив ре-
лігійно-духовних чинників на зміцнення 
економічної безпеки держави через про-
ведену релігійними інституціями просвіт-
ницьку, культурну, наукову, соціальну ді-
яльність;

- духовність виступає гарантом зни-
ження аморальності та злочинності у дер-
жаві, оскільки чим вищим є рівень духо-
вності суспільства, тим нижчим рівень зло-
чинності. 
Зміцненню економічної безпеки дер-

жави сприяє високий культурно-духовний 
рівень суспільства, якісні показники яко-
го водночас виступають показниками сус-
пільної ефективності. Посилення впливу 
внутрішніх процесів, що відбуваються в ін-
телектуальній сфері, зростаюча залежність 
соціуму від стану суспільної свідомості, го-
стра потреба в утвердженні високодухов-
них ідеалів дають підстави стверджувати, 
що культура і духовність позитивно впли-
вають на економічну безпеку держави, 
тобто сприяють поступовому її зміцненню.
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АНОТАЦІЯ 
У статті проаналізовано світовий досвід 

інституційної підтримки культури і духовнос-
ті у процесах зміцнення економічної безпеки 
держави. Розглянуто особливості патерна-
лістської, інвестиційної та стимулюючої мо-
делей державної підтримки сфери культури, 
особливості функціонування інститутів сус-
пільної підтримки культури в США. Акцен-
товано увагу на взаємозв’язку між культурно-
духовним розвитком суспільства та економіч-
ною безпекою держави. Наголошено на необ-
хідності залучення додаткових фінансових 
ресурсів провідними музеями Європи у зв’язку 
з недостатністю бюджетного фінансування. 
Обґрунтовано позитивний вплив релігійно-
духовних чинників на зміцнення економічної 
безпеки держави через проведену релігійними 
інституціями просвітницьку, культурну, на-
укову, соціальну діяльність.

SUMMARY 
The global experience of institutional support 

for the culture and spirituality in the strengthening 
process of the economic security of the state was being 
analyzed in the paper. Features of the paternalistic, 
investment and stimulating models of culture 
state support and features of the institutional 
functioning of cultural public support in the 
United States was being considered. The attention 
is focused on the relationship between cultural 
and spiritual development of society and the state 
economic security. The necessity of attracting 
additional fi nancial resources (from the adjacent 
commercial activities, sponsorship funds, charitable 
contributions) by major museums of Europe due 
to lack of budget funding was being accented by 
the author. The positive infl uence of the religious 
and spiritual factors in the strengthening the state 
economic security was being provided through 
educational, cultural, scientifi c, social activities, 
which is conducted by religious institutions. 
Analysis of foreign experience of supporting in a 
sphere of the culture and spirituality to enhance 
the state economic security allowed tracking the 
following tendencies: deepening integration of 
national culture of European and world cultural 
space that contributes to the expansion of the 
international cultural relations of Ukraine with 
many countries; elaborated international practice 
models of state support for cultural sphere are 
effective mechanisms for humanitarian government 
policy towards strengthening of the state economic 
security; experience of institution functioning of 
the public support for a culture in the United States 
is a useful example for Ukraine, especially for those 
business entities that are connoisseurs of the art and 
culture works; the process of fundamentally new 
attitude of the state towards religion, rethinking 
the role of the church in public life, the review and 
reassessment associated with their cultural heritage 
occurs. The necessary prerequisites are creating 
today in Ukraine for objective clarifi cation and 
elucidation of the church as to the real contribution 
to the national culture development, growing 
confi dence in the Church’s moral authority; the 
positive impact of religious and spiritual factors 
on the strengthening of the state economic security 
occurs through educational, cultural, scientifi c, 
social activities, which is conducted by religious 
institutions.
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ÀÍÀË²Ç ÂÈÒÐÀÒ Ó ÊÎÍÒÅÊÑÒ² ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß 
ÑÒÐÀÒÅÃ²¯ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ

В статье автором разработана и предло-
жена усовершенствованная методика анализа 
производственных затрат, которая учиты-
вает специфику деятельности предприятий 
ликеро-водочной промышленности. 
Особое значение эффективность приме-

ненной методики имеет на этапе планиро-
вания, при формировании стратегических 
целей развития и определении путей их до-
стижения. Представленные результаты 
указывают на имеющуюся потребность субъ-
ектов предпринимательской деятельности в 
оперативном наблюдении за факторами воз-
действия на себестоимость изготовленной 
продукции с целью выявления возможностей 
оптимизации затрат. В частности позво-
ляет своевременно осуществить оценку раци-
ональности затрат на производство и опре-
делить возможные резервы их оптимизации. 
Кроме того, выяснено, что при определении 
цены единицы продукции ликеро-водочного 
производства отмечается значительное вли-
яние издержек производства.
Доведена информационно-аналитическая 

способность представленных расчетов удов-
летворить потребности управления при при-
нятии как быстрых, так и стратегических 
решений.
Ключові слова: аналіз витрат, аналіз собівар-

тості, методи аналізу витрат.

 ÕÎÌßÊ Òàðàñ Ðîìàíîâè÷ - Öåíòðàëüíà ñï³ëêà ñïîæèâ÷èõ òîâàðèñòâ 
Óêðà¿íè, Ëüâ³âñüêà êîìåðö³éíà àêàäåì³ÿ 

ÓÄÊ 657.47:65.01:663.5

Постановка проблеми 
у загальному вигляді

Сучасні умови господарювання вимага-
ють від суб’єктів підприємництва значних 

зусиль для забезпечення економічного роз-
витку та фінансової стабільності.
Одним з інструментів досягнення зазна-

чених цілей виступає аналіз з комплексом 
його методичних прийомів, у тому числі й 
стосовно прийняття рішень щодо собівар-
тості продукції, складу виробничих витрат. 
Разом з цим, вважаємо, що успіх можливий 
лише за умов комплексного підходу, коли 
враховуються всі аспекти діяльності підпри-
ємств, особливо стратегічні плани розвитку, 
галузеві особливості.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Відомо, що важлива роль у забезпеченні 
оптимального рівня витрат на виробництво 
належить економічному аналізу, який є ефек-
тивним інструментом управління витратами, 
з огляду на головну мету аналізу собівартос-
ті продукції – виявлення шляхів зниження 
витрат виробництва. Саме в такому аспекті 
здійснюється більшість досліджень вітчиз-
няними і зарубіжними вченими такими, як 
Г.І. Андрєєва, В.А. Андрєєва, Ф.Ф. Бутинець, 
В.І. Ганін, Є.Б. Грабовецький, Н.Б. Кащи-
на, О.В. Олійник, П.Я. Попович, І.Ф. Про-
копенко, Г.В. Савицька, Н.Г. Прокопенко, 
А.В. Шульга, Л.М. Савчук та інші. 
Незважаючи на широкий розгляд про-

блем аналізу виробничих витрат і собівар-
тості продукції, у науковій та практичній 
літературі аспекти аналізу витрат виробни-
цтва підприємств лікеро-горілчаної галузі 
залишаються недостатньо вивченими.
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Мета та завдання статті
Метою даної роботи є визначення на-

прямків удосконалення методики аналізу 
виробничих витрат у контексті формування 
стратегії розвитку підприємств лікеро-го-
рілчаної промисловості.

Виклад основного 
матеріалу дослідження

Сучасний економічний аналіз спрямо-
ваний на вивчення комплексу проблемних 
питань діяльності суб’єктів господарюван-
ня, у тому числі й аналізу собівартості. 
На сьогоднішній день в літературних 

джерелах найбільше приділено увагу на-
ступним проблемам: основам методики еко-
номічного аналізу собівартості; перевагам 
та недолікам існуючих методик; оцінці ре-
зультатів виконання плану по собівартості 
продукції в цілому та по узагальнюючих по-
казниках; виявленню за кількісною оцінкою 
факторів, що викликають відхилення фак-
тичної собівартості від планової, досягнутою 
у попередньому звітному періоді, як у ціло-
му, так і по окремих статтях та елементах 
витрат; виявленню резервів зниження собі-
вартості продукції та розробці заходів щодо 
їх використання.
Разом з цим слід зазначити, що науковці 

по-різному подають напрямки проведення 
аналізу собівартості продукції та виробни-
чих витрат. Нами систематизовані підходи 
авторів до зазначеної проблеми (табл.1).
На нашу думку, вибір, удосконалення чи 

розробка тієї чи іншої методики проведення 
аналізу виробничих витрат та собівартості 
продукції має визначитись можливістю вра-
хування галузевих та технологічних аспек-
тів операційної діяльності підприємства, а 
також баченням подальшого його розвитку. 
Особливістю технологічного процесу на 

лікеро-горілчаних заводах є передільний 
облік витрат виробництва. Це обумовлює 
необхідність проведення аналізу в розрізі 
переділів, що дасть змогу виявити резерви 
зниження собівартості на кожному конкрет-
ному етапі. 
На нашу думку, необхідно виокремити 

такі основні напрямки проведення аналі-
зу витрат виробництва та собівартості про-

дукції: аналіз узагальнюючих показників 
собівартості продукції та витрат виробни-
цтва; аналіз витрат за статтями калькуляції; 
аналіз витрат за економічними елементами; 
аналіз впливу витрат виробництва на фор-
мування ціни. 
Вважаємо за потрібне детальніше зупи-

нитися на останньому напрямку. Оскільки, 
враховуючи особливості галузі, цінова по-
літика таких підприємств має заслуговувати 
на особливу увагу при формуванні стратегії 
розвитку. Така ж точка зору висвітлюється 
різними авторами. 
Так, З. О. Коваль [5] зазначив, що в умо-

вах формування ринкових відносин в Укра-
їні стратегічною метою підприємств має ста-
ти формування стійких відносин з покупця-
ми, що сприятиме забезпеченню стабільнос-
ті їх функціонування. З огляду на це, ціна 
є основним засобом, який одночасно інфор-
мує споживача про корисність продукції, 
її якість і властивості, відображає імідж та 
репутацію підприємства і продукції, харак-
теризує готовність споживача придбати цю 
продукцію і формує фінансові результати ді-
яльності підприємства. У зв’язку з цим побу-
дова та вибір оптимальної цінової стратегії 
є першочерговим завданням підприємства 
на шляху до встановлення довготривалих, 
надійних і стійких відносин із споживачами.
Дуже важливими для стратегічного 

управління цілей є цілі росту підприємства. 
Ці цілі характеризують співвідношення тем-
пу зміни обсягу продажів і прибутку підпри-
ємства в порівнянні з темпом зміни обсягу 
продажів і прибутку по галузі в цілому. За-
лежно від того, яке це співвідношення, темп 
росту підприємства може бути швидким, 
стабільним або ж може спостерігатися ско-
рочення [3]. Відомо, що саме співвідношен-
ня ціни продукції та витрат на її виготов-
лення є визначальними у формуванні таких 
показників, як обсяг продажу та прибуток.
З метою оцінки впливу витрат виробни-

цтва на ціну лікеро-горілчаної продукції не-
обхідним є використання факторного аналі-
зу. Для здійснення такого аналізу необхідно 
побудувати факторну модель (1).
Ц = (Мв + Оп + Св + Ам +Ін)х(1+Рпр), (1)
де: Мв – матеріальні витрати на одини-

цю продукції;
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Таблиця 1. – Напрямки проведення аналізу собівартості продукції та виробничих за-
трат

Автори Перелік напрямків аналізу
Г.І. Андрєєва, 
В.А. Андрєєва [1]

- аналіз собівартості товарної продукції;
- аналіз собівартості порівняної продукції;
- аналіз виконання кошторису витрат на виробництво продукції;
- аналіз виконання плану собівартості продукції за статтями кальку-
ляції;
- аналіз витрат на гривню товарної продукції;
- аналіз виконання плану зі зниження витрат на гривню товарної про-
дукції;
- аналіз динаміки витрат на гривню товарної продукції;
- аналіз собівартості найважливіших видів виробів;
- аналіз звітних калькуляцій;
- аналіз рентабельності. 

Ф. Ф.Бутинець [4] - аналіз загальної суми витрат на виробництво продукції;
- аналіз структури витрат на виробництво (за елементами ви-
трат, аналіз витрат згрупованих за функціональною роллю у вироб-
ничому процесі, аналіз прямих матеріальних і трудових витрат, ана-
ліз непрямих витрат);
- оперативний аналіз собівартості продукції;
- функціонально-вартісний аналіз витрат на виробництво;
- визначення резервів зниження собівартості продукції.

Б. Є. Грабовецький 
[2]

- узагальнюючий аналіз собівартості продукції;
-аналіз собівартості окремих видів продукції (калькуляцій);
- аналіз витрат на одну гривню продукції;
- аналіз прямих матеріальних і трудових витрат;
- аналіз комплексних витрат;
- аналіз накладних витрат.

П.Я. Попович [8] - аналіз структури витрат, динаміки та оптимальності для одержання 
прибутку;
- аналіз динаміки собівартості за узагальнюючими показниками і чин-
никами її зміни, пошук можливостей усунення чинників зростання 
собівартості;
- аналіз собівартості продукції за калькуляційними статтями;
- аналіз загальних чинників зміни собівартості за калькуляційними 
статтями;
- аналіз специфічних чинників зміни собівартості за калькуляційними 
статтями;
- аналіз собівартості одиниці окремих виробів із метою їх здешевлен-
ня (не знижуючи якісні параметри) і підвищення конкурентоспро-
можності;
- виявлення резервів зниження собівартості.

І. Ф. Прокопенко, 
В. І. Ганін [9]

- аналіз загальної суми витрат на виробництво продукції;
- аналіз витрат на одну гривню товарної продукції;
- аналіз витрат за елементами та калькуляційними статтями;
- аналіз прямих (умовно перемінних) витрат та непрямих (умовно-по-
стійних витрат);
- аналіз собівартості окремих видів продукції;
- оперативний аналіз собівартості продукції.

[Джерело: укладено автором]
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Таблиця 2. – Факторний аналіз впливу витрат на формування ціни на лікеро-горілча-
них підприємствах

Показник Підприємство А Підприємство Б

І етап. Визначаємо вплив факторів першого порядку (методом ланцюгових підстановок)
1.1 Розраховуємо умовні величини ціни продукції шляхом поступової заміни факторів:
Ціна2012р 9,93 х (1+1,284) = 22,68 8,73х (1+1,124) = 18,55

Ціна ум.1 (11,33х(1+1,284) = 25,88  (10,67х(1+1,124) = 22,66

Ціна 2013р 11,33х (1+1,125) = 24,08 10,67 х (1+1,02) = 21,55

1.2 Розраховуємо вплив окремих факторів на зміну ціни на продукцію: 

▲ Ціни собівартість одиниці продукції 25,88 – 22,68 = 3,2 22,66 – 18,55 = 4,11

▲ Ціна рентабельність продукції 24,08 – 25,88 = -1,8 21,55 – 22,66 = -1,11

ІІ етап. Визначаємо питому вагу відхилень окремих факторів другого порядку у загальній сумі їх 
відхилень.
ПВ% матеріальні витрати  1,93/1,4 = 137,85% 3,065/3 = 102,16%

ПВ% витрати на оплату праці 0,01/1,4 = 0,71% 0,05/3 = 1,6%

ПВ% відрахування на соціальні заходи 0,01/1,4 = 0,71% 0,023/3 = 0,76%

ПВ% амортизація  -0,25/1,4 = -17,93 %  -0,0615/3 = -2,03 %

ПВ% інші операційні витрати -0,3/1,4= -21,4% -0,27/3= -9,06%

ІІІ етап. Визначаємо вплив факторів другого порядку:

▲ Ціна матеріальні витрати -1,8 * 137,85 % = 2,48 -1,11 * 102,16 % = - 1,13

▲ Ціна витрати на оплату праці  -1,8 * 0,71 % = 0,01 -1,11 * 1,6 % = - 0,01

▲ Ціна відрахування на соціальні за-
ходи

 -1,8 * 0,71% = 0,01 -1,11 * 0,76% = -0,008

▲ Ціна амортизація  -1,8 * (-17,93%) = -0,32 -1,11 * (-2,03%) = 0,022

▲ Ціна інші операційні витрати  -1,8 * (-21,4 %) = -0,39 -1,11 * (-9,06 %) = 0,10

Перевіряємо правильність розрахунків 

(▲ Ціна матеріальні витрати +▲ 
Ціна витрати на оплату праці + ▲ 
Ціна відрахування на соціальні заходи 
+ ▲ Ціна амортизація + ▲ Ціна інші 
операційні витрати)

 -2,48 -0,01 -0,01 +0,32 + 
0,39 = - 1,8

-1,13 -0,01 -0,008 +0,02 + 
0,1 = - 1,11

▲ Ціна собівартості  24,08 -25,88 = - 1,8 21,55 -21,66 = - 1,11

ІV етап. Баланс відхилень 

Ціна 2013р - Ціна 2012р 24,08 – 22,68 = 1,4 21,55 – 18,55 = 3

▲ Ціна собівартість одиниці +▲ Ціна 
рентабельність

3,2 -1,8 =1,4 4,11 -3 =1,11

[Джерело: укладено автором]
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Оп – витрати на оплату праці на одини-
цю продукції;
Св – відрахування на соціальні заходи на 

одиницю продукції;
Ам – амортизація на одиницю продукції;
Ін – інші операційні витрати на одини-

цю продукції;
Рпр – рентабельність на одиницю про-

дукції.
На основі даної факторної моделі можна 

оцінити вплив кожного із зазначених факто-
рів на формування ціни на лікеро-горілчану 
продукції.
Наступним кроком є визначення послі-

довності факторів:
- матеріальні витрати на одиницю- якіс-

ний фактор;
- витрати на оплату праці - якісний фак-

тор;
- витрати на відрахування - якісний фак-

тор;
- витрати на амортизацію - якісний фак-

тор;
- інші операційні витрати - якісний фак-

тор;
- рентабельність продукції - якісний фак-

тор.
Далі наведено безпосереднє здійснення 

факторного аналізу впливу витрат на фор-
мування ціни на лікеро-горілчаних підпри-
ємствах (табл. 2).
Таким чином, здійснивши факторний 

аналіз впливу витрат виробництва на фор-
мування ціни, можна зробити наступні ви-
сновки. По-перше, показник ціни на оди-
ницю продукції (горілка № 1 – 40%, 0,5 л) 
у 2012 році становив 22,68 грн., а у 2013 
році – 24,08 грн. Відбулось зростання ціни 
на продукцію. Це свідчить про те, що на її 
виготовлення понесено більше витрат, ніж у 
попередньому періоді. Визначимо, які фак-
тори вплинули на такі зміни:

- збільшення собівартості одної пляшки 
горілки № 1 на 1,4 грн. призвело до збіль-
шення ціни на 3,2 грн.;

- зменшення показника рентабельності 
горілки № 1 на 0,159 призвело до зменшен-
ня ціни на даний вид продукції на 1,8 грн.
У свою чергу, проаналізувавши структу-

ру собівартості горілки № 1, слід відзначи-
ти, що у даній структурі найбільший вплив 

на зміну ціни одиниці продукції мав фактор 
збільшення матеріальних витрат на 0,193 
грн., що призвело до зростання ціни на 2,48 
грн. 
Найменший вплив у структурі собі-

вартості мав фактор збільшення витрат на 
оплату праці та відрахування на соціаль-
не страхування на 0,01 грн. відповідно, що 
призвело до підвищення ціни на горілку № 1 
на 0,01 грн. У свою чергу, зниження суми 
нарахованої амортизації на 0,25 грн. при-
звело до зменшення ціни на горілку № 1 на 
0,32 грн., а зменшення інших операційних 
витрат на 0,3 грн. – спричинило падіння 
ціни на 0,39 грн. 
Отже, наведений методичний підхід 

до аналізу витрат виробництва та собівар-
тості продукції, а також представлені ре-
зультати його апробації свідчать про до-
статню його ефективність при прийнятті 
як оперативних так і стратегічних рішень 
на підприємствах саме лікеро-горілчано-
го виробництва. Зокрема дозволяє сво-
єчасно здійснити оцінку раціональності 
витрат на виробництво та виявити мож-
ливі резерви їх оптимізації. Даний підхід 
підкреслює значний вплив витрат вироб-
ництва при визначенні ціни продукції да-
ної галузі. 

Висновки
Вважаємо, що здійснення таких розра-

хунків дозволяє оцінити витрати виробни-
цтва, які можуть бути використані управлін-
ським персоналом: по-перше, в процесі пла-
нування господарської діяльності з метою 
досягнення стратегічних цілей розвитку; 
по-друге, з метою прийняття ефективних 
і вчасних рішень щодо резервів зниження 
таких витрат, що й вимагається сучасними 
умовами господарювання.
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АНОТАЦІЯ 
У статті автором розроблена і запропоно-

вана вдосконалена методика аналізу виробни-
чих витрат, яка враховує специфіку діяльності 
підприємств лікеро-горілчаної промисловості. 
Особливого значення ефективність засто-

сованої методики має на етапі планування, 
при формуванні стратегічних цілей розви-
тку і визначенні шляхів їх досягнення. Пред-
ставлені результати вказують на наявну по-
требу суб’єктів підприємницької діяльності в 
оперативному спостереженні за факторами 
впливу на собівартість виготовленої продук-
ції з метою виявлення можливостей опти-
мізації витрат. Зокрема, дозволяє своєчасно 
здійснити оцінку раціональності витрат на 
виробництво та визначити можливі резерви 
їх оптимізації. Крім того, з’ясовано, що при 
визначенні ціни одиниці продукції лікеро-го-
рілчаного виробництва відмічається значний 
вплив витрат виробництва.
Доведена інформаційно-аналітична здат-

ність представлених розрахунків задовільни-
ти потреби управління при прийнятті як 
швидких так і стратегічних рішень.

SUMMARY 
Abstract. In the article the author has developed 

and proposed an improved analyze method of 
production costs, taking into account the specifi c 
activity of the enterprises of alcoholic beverage 
industry.

The effectiveness of the applied techniques 
has particular importance in the planning stage, 
during the formation of the strategic development 
goals and determining ways to achieve them. The 
presented results indicate the business’ need entities 
in the operational monitoring of the impacts on 
the cost of manufactured products to identify 
opportunities of cost optimization. In particular 
it allows to evaluate the rationality of production 
costs and identify possible resources to optimize 
them. In addition determining the price of a unit 
of production alcoholic production marked a 
signifi cant infl uence production costs.

Brought information and analytical ability of 
the presented calculations to meet the management 
needs at adoption as quick and strategic decisions.
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ÀÍÀË²Ç ÐÈÍÊÓ ÌÎËÎ×ÍÈÕ ÏÐÎÄÓÊÒ²Â 
Â ÓÊÐÀ¯Í²

В статье проанализировано состояние 
рынка молочных продуктов в Украине за пе-
риод 2013 года – июнь 2015 года. Целью ста-
тьи является определение состояния рынка 
молочных продуктов в реальных условиях 
экономики. Приведена динамика изменения 
средней цене реализации молока, производства 
молока в целом и по видам молочной продук-
ции, объема реализации молочной продукции 
за смену спроса и предложения с 2013 по пер-
вое полугодие 2015 года . Рассмотрены основ-
ные проблеми развития молочной отрасли 
среди которых: низкая покупательная спо-
собность населения, низкое качество молока. 
Предложены пути решения проблемы несоот-
ветствия стоимости молочных продуктов и 
доходов населения.

Ключові слова: ринок молочної продукції, види 
молочної продукції, середня ціна молочної продукції, 
рентабельність виробництва молока.

 ÐÓÌßÍÖÅÂ Ðîìàí ªâãåíîâè÷ - Íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò õàð÷îâèõ 
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Вступ
Ринок молочних продуктів в Україні ви-

робляє необхідну продукцію для здорової 
життєдіяльності людини. Молоко та твер-
дий сир входять до споживчого кошику се-
редньо статичного українця. Формування і 
розвиток ринку молока в Україні відбува-
ється під впливом попиту, пропозиції і ціни. 
Тому важливим є аналіз динаміки зміни ви-
робництва, обсягу реалізації і зміни серед-
ньої ціни на молочні продукти в Україні.
Дослідженням ринку молочних про-

дуктів в Україні займаються такі вчені: 
Н.С. Бєлінська, П.С. Березівський, С.В. Ва-

сильчак, П.І. Гайдуцький, Т.Г. Дудар, 
М.Я. Дем’яненко, А. П. Кайнаш, М.Ф. Кро-
пивко, Д. Б. Лозовик, О. О. Постернікова, 
Т.Л. Мостенська, В.О. Рибінцев, П.Т. Са-
блука, І.В. Свіноус, В.Б. Смолінський, 
О.М. Шпичак та інші.

Метою статті є аналіз динаміки вироб-
ництва, реалізації молочної продукції та се-
редніх цін на ринку молочних продуктів в 
Україні. Отримані результати повинні відо-
бразити реальний стан ринку молочної про-
дукції, що дасть можливість запропонувати 
можливі заходи для покращення ситуації на 
ринку молочної продукції.

Виклад основного матеріалу
Функціонування ринку молочних про-

дуктів в Україні відбувається в умовах: 
низького рівня технологічного оснащення 
молокозаводів, застосування застарілого об-
ладнання; нерозвиненості ринкової інфра-
структури; невисокого рівня забезпеченості 
сировиною та завантаженості потужностей; 
невисокої якість кінцевої продукції підпри-
ємств молочної промисловості; зниження 
попиту на продукти переробки у зв’язку із 
низькою купівельною спроможністю насе-
лення [1]. За 2013 – 2015 роки ринок молоч-
ної продукції в Україні характеризується 
значним підвищення цін на готову молочну 
продукцію, зменшення виробництва та об-
сягів реалізації молочної продукції, що пояс-
нюється складною економічною ситуацією 
та тимчасовою втратою Криму та деяких те-
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риторій Луганської та Донецької областей. 
Проте, вітчизняні підприємства молокопро-
дуктового підкомплексу для збільшення об-
сягу зовнішньої торгівлі проводять модерні-
зацію та впроваджують у виробництво нові 
технології, нарощують виробничі потужнос-
ті, намагаючись наблизити свою продукцію 
до європейських стандартів і таким чином 
збільшити обсяг виробництва, вийти на 
нові ринки збуту [2].
При аналізі ринку молочної продукції 

слід розглянути динаміку виробництва мо-
лочної продукції в Україні за 2013 – перше 
півріччя 2015 ріку. Дані проаналізовано за 
кварталами. За 2015 рік використано дані 
за перший та другий квартал. Динаміка ви-
робництва молочної продукції представле-
на на рис.1 
Виробництво молока залежить від се-

зону, це пов`язано з фізіологічними осо-
бливостями корів. Влітку показник вироб-
ництва завжди вищий ніж узимку. Тому до-
цільно аналізувати динаміку виробництва за 
аналогічними кварталами. Виходячи з даних 
рис. 1 виробництво молочних продуктів у 
2014 році збільшилось за всіма кварталами 
в порівнянні з 2013 роком. Що стосується 
2015 року, то в першому кварталі 2015 року 
виробництво молочної продукції нижче ніж 
у 2013 році на 20,8 тис.т., а в другому кварта-

лі 2015 року нижче ніж значення показників 
виробництва молочної продукції в другому 
кварталі 2014 року на 52,2 тис. грн. Тради-
ційно виробництво молока в третьому квар-
талі зменшується, тому можна припустити, 
що в 2015 році буде зниження виробництва 
молочної продукції взагалі. Причиною такої 
динаміки є скорочення попиту на зовніш-
ньому та внутрішньому ринку. 
Проаналізуємо, як змінилось виробни-

цтво молочної продукції в структурі за 2013 
– перше півріччя 2015 року. Результати 
представлені на рис. 2. 
Проаналізувавши дані рис.2, можна зро-

бити висновок, що найбільшу питому вагу в 
структурі молочної продукції займає молоко 
рідке оброблене (пастеризоване, стерилізо-
ване, гомогенізоване, топлене, пастеризо-
ване). Заборона експорту деяких молочних 
продуктів до Росії призвела до скорочення 
виробництва сирів та йогуртів, про що свід-
чить зменшення їх частки у структурі ви-
робництва в 2014 і 2015 роках в порівнянні 
з 2013 роком.
Наступним етапом після аналізу ви-

робництва молочної продукції є аналіз ди-
наміки реалізації молочної продукції за 
2013-2015 роки. Динаміка обсягу реалізації 
молочної продукції за 2013-2015 роки наве-
дено в на рис.3

 Рис.1. Динаміка виробництва молочної продукції в Україні 
за 2013 – 2015 рік, тис. т. [3, 4, 5].
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З рис. 3. виходить, що споживання 
молочних виробів та молока скорочуєть-
ся. Так, з другого кварталу 2014 року по 
другий квартал 2015 року споживання 
скоротилось 2282,7 млн. грн.. як видно 

з рисунку 1 і 3 темпи виробництва і ре-
алізації молочної продукції мають стійку 
тенденцію щодо зменшення. Однією із 
вагомих причин зменшення обсягів реа-
лізації є ріст цін на молочну продукцію. 

 Рис. 2. Структура виробництва молочної продукції 
за 2013-перше півріччя 2015 року, % [3, 4, 5].

Рис. 3. Обсяг реалізованої молочної продукції 
за 2013 – II квартал 2015 року, млн. грн. [3, 4, 5].
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Середні ціни за 2013- 2014 рік наведено 
в табл. 1
За даними таблиці 1 можна зробити ви-

сновок, що ціни на молоко та на молочну 
продукцію збільшуються. Це пов’язано з 
інфляційними процесами в Україні, неста-
більністю гривні по відношенню до інших 
валют, збільшенням вартості обслуговуван-
ня корів та збільшенням собівартості виго-
товлення молочної продукції через низький 
рівень технологічного оснащення. Найбіль-
шими темпами збільшуються ціни на моло-
ко та сметану.
Ринок молочної продукції регулює ви-

робництво через зміну цін, забезпечує від-
повідний баланс виробництва й попиту, 
оскільки це дві протилежні сили, які ви-
кликають й зниження ціни [7], тому прове-
дено факторний аналіз впливу середніх цін 
реалізації та обсягу виробництва молочної 
продукції на рівень реалізації молочної про-
дукції. Коефіцієнт кореляції між обсягом 
виробництва і обсягом реалізації дорівнює 
74%, а між середньою ціною і обсягом реалі-
зації 0,79. Отримані результати дають право 
стверджувати, що найбільш впливовим фак-
тором на обсяг реалізації мають ціни на мо-
лочну продукцію. Тому спад обсягів вироб-
ництва з 2013 року по перше півріччя 2015 
року пов`язано з подорожчанням молочної 
продукції.
Аналіз балансу попиту та пропозиції мо-

лока та молокопродуктів за січень-травень 
2013-2015 року (табл. 2) дає можливість 
зробити висновок про скорочення попиту 
як на внутрішньому так і на зовнішньому 
ринку. Значне скорочення експорту з 266 
тис. т у 2013 році до 151 тис. т. у 2015 році 
пов`язано із забороною імпорту деяких 

українських молочних продуктів до Росій-
ської Федерації. У зв`язку з чим постає не-
обхідність пошуку нових ринків збуту, але, 
на жаль, головною перешкодою виходу ві-
тчизняної продукції на міжнародні ринки 
є низька якість продукції. Справа в тому, 
що основними постачальниками молока на 
ринку залишаються господарства населен-
ня: на їхню долю припадало в 2013 році 
77,5% всього обсягу виробництва молока. 
Але виробничі можливості господарств на-
селення не дозволяють сформувати потуж-
ний обсяг сировинної бази, а санітарно-гі-
гієнічні умови отримання в них молока не 
забезпечують його належну якість та від-
повідність прийнятим державним стандар-
там. Це призводить до того, що господар-
ства населення можуть продукувати та по-
стачати молоко тільки низького ґатунку (у 
2013 році біля 90% молока від господарств 
населення було закуплено другого ґатун-
ку). Саме тому останніми роками (2013-
2014) найбільше скоротилася закупівля 
молока від господарств населення – майже 
на 13,1%, у той час, як від інших господар-
ських структур відбулося її зростання на 
7,1%. Це обумовлено тим, що як правило, 
сільськогосподарські підприємства поста-
чають сировину для молокозаводів вищого 
та першого ґатунку. У процесі переробки 
така сировина придатна не тільки для ви-
пуску молока та сметани, а також для гру-
пи кисломолочної продукції та сирів. Про-
блема низької якості сировини породжує, 
у свою чергу, проблеми невисокої якості 
кінцевої продукції підприємств молочної 
промисловості та обмежених можливостей 
для широкої диференціації ассортименту 
продукції молочних заводів [8].

Таблиця 1. Середні ціні реалізації молока та молочних продуктів за 2013-2014 рік в 
Україні [8] 

Основні види 
молочної про-

дукції

Оптово-відпускні ціни, 
грн.

Темпи змі-
ни, %

Роздрібні ціни, грн. Темпи змі-
ни, %

30.08.13 22.08.14 30.08.13 22.08.14
Молоко 5,8 6,4 110,3 6,8 7,4 108,8

Масло верш-
кове 

48,5 51,6 106,3 54,1 58,1 107,3

Сир кисломол 
очний (9%) 

28,7 29,9 104,1 30,2 31,7 104,9

Сметана (20%) 18,2 20,4 112,1 19,2 21,1 109,8
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У зв`язку з чим основними шляхами під-
вищення попиту ринку молочної продукції 
можна виділити наступні заходи:

- залучення інвестицій у галузь для 
придбання обладнання для вироблення 
якісного продукту з найменшими витрата-
ми та з урахування екологічних факторів;

- підвищення купівельної спромож-
ності населення шляхом стабілізації гривні, 
налагодження політичного й економічного 
середовища в Україні;

- підтримка державних виробників 
молочної продукції;

- формування здорового конкурент-
ного середовища;

Висновки
Аналіз ринку молочної продукції в Укра-

їні свідчить про зниження виробництва мо-
лочних продуктів, проте значне збільшен-
ня ціни на молочну продукцію і зменшен-
ня попиту. На сьогодні в Україні склалася 
ситуація, при якій середньостатистичний 
українець не в змозі споживати необхідну 
організму кількість молока через значне 
збільшення цін і низькі доходи. Тому по-
дальші дослідження ринку молочної про-
дукції повинні бути спрямовані на пошуки 

Табл.2. Баланс попиту і пропозиції молока та молокопродуктів за січень-травень 2013-
2015 року [9]. 

Показники січень-травень
2013

січень-травень
2014

січень-травень
2015

Попит на продукцію 4969 4623 4085
Внутрішнього ринку – всього 4203 4398 3846
в тому числі:   
фонд споживання 3773 3748 3246
інше споживання 430 650 600
Зовнішнього ринку (експорт) 266 225 151
у ВЕЗ “Крим” 88
Пропозиція продукції 4969 4623 4085
Внутрішнього ринку – всього 4304 4365 4057
в тому числі:   
власне виробництво 4304 4365 4057
із ВЕЗ “Крим” 0
зміна запасів 0 0 0
Зовнішнього ринку (імпорт) 163 258 28

шляхів стабілізації ситуації на ринку молоч-
ної продукції і втілення цих шляхів у реаль-
не життя.
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АНОТАЦІЯ 
В статті проаналізовано стан ринку мо-

лочних продуктів в України за період 2013 року 
– червень 2015 року. Метою статті є визна-
чення стану ринку молочних продуктів в ре-
альних умовах економіки. Наведено динаміку 
зміни середньої ціні реалізації молока, вироб-
ництва молока в загалі та за видами молочної 
продукції, обсягу реалізації молочної продукції 
за зміну потиту та пропозиції з 2013 по перше 
півріччя 2015 року. Розглянуто основніпробле-
ми розвитку молочної галузі серед яких: низька 
купівельна спроможність населення, низька 
якість молока. Запропоновано шляхи вирішен-
ня проблеми невідповідності вартості молоч-
них продуктів та доходів населення.

SUMMARY 
The article analyzes the market behaviour for 

dairy products in Ukraine for 2013 - June 2015.
The article iaims at determining the state of the 
dairy market in the real economy.The dynamics 
of the average price of milk, milk production in 
general and by types of dairy products, sales of dairy 
products and the change in demand and supply 
from 2013 to the fi rst half of 2015 are shown. The 
main problems of dairy industry areconsidered, 
including: low purchasing power, low quality milk.
The ways of solving the problem of inconsistencies 
of dairy productscost and income are suggested.
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ÏÐÈÍÖÈÏÎÂ² ÎÇÍÀÊÈ ÌÀËÎÃÎ 
Ï²ÄÏÐÈªÌÍÈÖÒÂÀ ßÊ ÑÓÁ’ªÊÒÀ ÎÏÎÄÀÒÊÓÂÀÍÍß

В статье на основе обобщения теоретиче-
ских подходов определены основные отличия 
категорий “малое предпринимательство” и 
“малый бизнес”, которые являются схожи-
ми, но не тождественными; предложены 
их авторские трактовки. По результатам 
сравнения основных критериальных подхо-
дов, которые используются для установления 
принадлежности субъекта хозяйствования 
к малому предпринимательству, обоснова-
на система количественных и качественных 
признаков, принципиально важных с точки 
зрения налогообложения. Доказано, что их 
уникальное соединение позволяет выявить 
предпринимательскую составляющую субъек-
тов малого бизнеса для целей государственного 
регуляторного влияния. 

Ключові слова: малий бізнес, мале підприємни-
цтво, оподаткування, суб’єкт малого підприємни-
цтва, інноваційність, ризикованість, схильність до 
експериментів, адаптація до змін, нова вартість, 
масштаб підприємницької діяльності

 ÆÓÆÀ Ìàðèíà Êîñòÿíòèí³âíà - Íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò Äåðæàâíî¿ 
ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè 

ÓÄÊ 336.02

Постановка проблеми
Особливе місце у складній системі під-

приємницької діяльності посідає малий біз-
нес, рівень активності якого істотно впли-
ває на зайнятість, величину та сталість фіс-
кальної бази, освоєння інноваційно-інвес-
тиційного потенціалу, здійснення реструк-
туризації економіки в цілому та окремих 
галузей, формування прозорого конкурент-
ного середовища, яке посилює економічну 
мотивацію суб’єктів підприємницької ді-
яльності щодо вдосконалення якості про-

дукції, робіт, послуг та стримує економічно 
необґрунтоване підвищення цін. 
На сьогоднішній день розвиток малого 

підприємництва в Україні стикається із ма-
сою проблем, пов’язаних із недоліками сис-
теми державного регулювання, серед яких 
особливо виділяється надмірний податко-
вий тиск. Попри значні зусилля щодо за-
конодавчого удосконалення регуляторного 
середовища, згідно з рейтингом Світового 
Банку “Doing Business” рівень податково-
го тиску в Україні у 2014 р. становив 52,9% 
і залишався не тільки значно вищим, ніж 
у середньому по країнах Європи (34,9%), 
але й одним із найвищих у пострадянських 
країнах [19]. Однак, проблема полягає не 
стільки у спрощенні режиму оподаткуван-
ня та зниженні податкового навантаження 
для малого бізнесу, скільки у виділенні в 
його складі сукупності суб’єктів, котрі ви-
ступають рушійною силою економічного 
розвитку країни, та застосуванні відповід-
ного податкового інструментарію з метою 
досягнення ними певних показників діяль-
ності.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Хоча теоретико-методологічний базис 
податкового регулювання в Україні почав 
формуватися понад два десятиліття назад у 
працях таких відомих учених, як В.Л. Ан-
друщенко [2], З.С. Варналій [14], О.М. Во-
ронкова [7], П.В. Мельник [14], А.М. Но-
вицький [1] та ін., однак проблема дослі-
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дження сутності, складових, дії та впливу 
механізму податкового регулювання роз-
витку малого підприємництва як складової 
системи державних фінансів залишається 
відкритою. Про це свідчать висновки з пу-
блікацій П.М. Боровика [3], А.І. Бутенка 
[4], Т.А. Коляди [11] М.О. Слатвінської [17] 
та ін. 

Виділення не вирішених раніше час-
тин загальної проблеми
Створення ефективних концептуаль-

них засад фінансово-економічного механіз-
му сприяння розвиткові малого підприєм-
ництва потребує вирішення щонайменше 
трьох проблем: за якими критеріями ви-
окремлювати суб’єкти малого бізнесу для 
здійснення щодо них податкового впливу; 
які кількісні та якісні показники повинні 
бути доведені до цих суб’єктів в якості орі-
єнтирів цілепокладання у короткостроко-
вій, середньостроковій та довгостроковій 
перспективі; які інструменти податково-
го характеру доцільно застосовувати при 
виконанні державою регулюючих функ-
цій. У зв’язку з цим виникають питання: 
по-перше, чи є поняття “малий бізнес” та 
“мале підприємництво” еквівалентними; 
по-друге, які саме аспекти малого підпри-
ємництва як специфічного виду економіч-
ної діяльності є принциповими з точки 
зору державної регуляторної політики, зо-
крема щодо цілей, інструментарію та прак-
тики податкової політики.

Мета статті
Метою даної статті є виділення й об-

ґрунтування принципово важливих ознак 
малого підприємництва як суб’єкта оподат-
кування.

Виклад основного матеріалу
Протягом десятиліть у науковій літера-

турі навколо визначення понять “мале під-
приємство”, “малий бізнес”, “мале підпри-
ємництво” точаться гострі дискусії, проте 
єдиного підходу до розуміння концепту-
альних засад зазначених термінів досі не 
сформовано. Звернення до словниково-до-
відкової літератури дозволяє з упевненістю 
стверджувати, що у співвідношенні “малий 

бізнес – мале підприємництво”, перша ка-
тегорія є значно ширшою. Наприклад, у 
Великому тлумачному словнику україн-
ської мови під терміном “бізнес” розумієть-
ся “економічна, комерційна, біржова або 
підприємницька діяльність, спрямована 
на отримання прибутку”, а “малий бізнес” 
трактується як похідна від нього категорія, 
котра означає економічну діяльність, що 
дає прибуток на малих і середніх підприєм-
ствах [6, с. 80]. Натомість, підприємництво 
трактується як “самостійна ініціативна, сис-
тематична, на власний ризик діяльність по 
виробництву продукції, виконанню робіт, 
наданню послуг та заняття торгівлею з ме-
тою отримання прибутку” [6, c. 962]. 
Втім, аналіз розглянутих джерел не до-

зволяє зробити однозначні висновки сто-
совно відмінностей категорій “малий біз-
нес” і “мале підприємництво”, котрі мають 
принциповий характер з точки зору регу-
ляторної політики, оскільки визначають 
групи суб’єктів бізнесу, щодо яких здійсню-
ються програми та заходи підтримки роз-
витку. Для їх ідентифікації необхідно ви-
значити суть, функції та ознаки (критерії), 
які виокремлюють суб’єкти малого підпри-
ємництва серед інших учасників економіч-
них відносин. 
Насамперед, потребує уточнення по-

няття “малого підприємства”, яке із ча-
сом еволюціонувало у термін “суб’єкт ма-
лого підприємництва”. Визначення сут-
ності даного поняття відштовхується від 
об’єктивної природи господарюючої (еко-
номічної) одиниці, яка здійснює підприєм-
ницьку діяльність та ознак (критеріїв), що 
відображають її характер і результати. 
В Україні у відповідності до ч.3 ст. 55 

Господарського кодексу суб’єкт господарю-
вання залежно від чисельності працюючих 
та валового доходу може бути віднесений 
до суб’єктів малого підприємництва, у тому 
числі до суб’єктів мікропідприємництва. 
Суб’єктами малого підприємництва є: фі-
зичні особи-підприємці, а також юридичні 
особи – суб’єкти господарювання будь-якої 
організаційно-правової форми та форми 
власності, середня чисельність працівни-
ків за звітний період (календарний рік) у 
яких не перевищує 50 осіб, а річний дохід 
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від будь-якої діяльності не перевищує суму, 
еквівалентну 10 млн. євро (за середньоріч-
ним курсом Національного банку України) 
[9]. Таким чином, належність конкретного 
суб’єкта до тієї чи іншої категорії малого 
підприємництва встановлюється методом 
розрахунку показників середньої чисель-
ності працівників та суми річного доходу. 
Дані показники, вочевидь, є критеріями 
віднесення діяльності суб’єкта підприєм-
ницької діяльності до малого бізнесу, однак 
їх не можна вважати вичерпними з позицій 
податкового регулювання.
Звернення до зарубіжної практики 

показує, що кількісні критерії віднесен-
ня економічних суб’єктів до малих під-
приємств суттєвим чином відрізняються 
одне від одного. Проте серед цього різно-
маніття можна виділити кілька найбільш 
типових і розповсюджених. Наприклад, 
за визначенням, запропонованим Євро-
пейською Комісією: “мале…підприємство 
– це суб’єкт економічної діяльності будь-
якої організаційно-правової форми, парт-
нерство або інше об’єднання (господарю-
ючих суб’єктів – прим. авт.), що здійснює 
виробничу або інші види економічної ді-
яльності на постійних засадах” [18]. Поді-
бне, загальне визначення уточнюється за 
критеріями, майже аналогічними вітчиз-
няним: чисельністю працюючих та річ-
ним обсягом реалізації продукції господа-
рюючого суб’єкта. Крім того, одночасно 
застосовується альтернативна (на вибір 
суб’єкта) ознака річної вартості активів 
(капіталу). 
Зауважимо, що в Україні, як і в деяких 

інших країнах колишнього СРСР (напри-
клад, Білорусі та Казахстані), до суб’єктів 
малого підприємництва застосовуються 
“жорсткіші” кількісні критерії, ніж у розви-
нених ринкових економіках (країни ОЕСР), 
де вони стосуються, переважним чином, 
чисельності працюючих, оскільки галузеві 
чи то фінансові характеристики суб’єктів 
малого підприємництва вважаються похід-
ними від їхніх соціальних функцій (ство-
рення нових робочих місць, забезпечення 
зайнятості тощо), а у певних випадках ви-
значаються органами місцевого самовряду-
вання.

Незважаючи на зручність і простоту 
кількісних критеріїв, у економічній на-
уці, при переході від розгляду конкрет-
них (суб’єктних) до загальних (об’єктно-
суб’єктних, таких, які може бути віднесено 
до певних груп суб’єктів або їхньої сукуп-
ності) економічних відносин, або явища 
малого підприємництва загалом, виникає 
необхідність розгляду якісних критеріїв 
(ознак). Якісні критерії надають додаткові 
можливості для аналізу, оскільки врахову-
ють широкий спектр специфічних соціаль-
но-економічних характеристик, притаман-
них саме малому підприємництву [13, с.21] 
та дозволяють відрізнити його від малого 
бізнесу в цілому. 
У межах основних підходів до визна-

чення змісту підприємництва можна ви-
ділити базові ознаки, якими наділяється 
така діяльність: ризикованості; невизначе-
ності; інноваційності; арбітражу; творчості. 
Окремі із них, передусім ризикованість та 
інноваційність, знайшли відображення у 
трактуваннях малого підприємництва, за-
пропонованих вітчизняними науковцями 
(З.С. Варналієм [5]; В.А. Кредісовим [12]; 
Т.А. Говорушко та О.І. Тимченко [8, с.12] 
та ін.), і використовуються ними для проти-
ставлення категорії “малий бізнес”. 
На переконання автора, використання 

ознак інноваційності чи ризикованості в 
якості центральних не дозволяє у повній 
мірі розкрити специфіку малого підпри-
ємництва відносно інших видів господа-
рювання. Адже фактор невизначеності та 
ризикованості є провідним і в діяльності 
страхових компаній, інвестиційних фон-
дів, кредитних спілок, банківських установ, 
фондових бірж тощо. Що стосується інно-
ваційності, то цілком слушним є зауважен-
ня, що “вся діяльність ринку пов’язана з 
постійним оновленням…, а для більшос-
ті підприємств інновації сьогодні стають 
і умовою виживання на ринку” [10, c.32]. 
Однак, складно заперечувати, що ознака 
інноваційності у певному сенсі вступає у 
протиріччя з цілями підприємницької ді-
яльності, прописаними вище (одержання 
максимального підприємницького доходу, 
досягнення комерційного успіху), оскільки 
“процес створення інновації ще не означає 
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втілення чи матеріалізацію (а значить, і ко-
мерціалізацію – прим. авт.) інноваційної дії 
у новий продукт, метод чи засіб” [10, c. 40].
Більш повно розкрити сутність мало-

го підприємництва можна шляхом прове-
дення його порівняння з малим бізнесом 
за рядом критеріїв, у тому числі: ресурсне 
забезпечення, рівень ризику, ставлення до 
персоналу, сприйняття змін, здатність до 
інновацій, схильність до експериментів та 
основна мета діяльності (табл. 2). 
Окремо слід пояснити відмінність за 

критерієм “основна мета”. На відміну від 
малого бізнесу, головною метою якого є 
максимізація прибутку (мається на ува-
зі бухгалтерський прибуток як різниця 
між доходами і витратами, а не прибуток 
як вид доходу від підприємницьких зді-
бностей), метою малого підприємництва 

є створення нової вартості шляхом: роз-
ширення номенклатури товарів та послуг; 
заміни застарілих продуктів або процесів; 
виходу на нові ринки чи збільшення частки 
існуючих; поліпшення якості товарів чи по-
слуг; скорочення часу виходу інновації на 
ринок; підвищення гнучкості при вироб-
ництві продуктів; збільшення потужності 
для виробництва продуктів; зменшення 
питомих витрат праці, матеріалів, енергії; 
зниження негативного впливу на довкілля; 
поліпшення якості здоров’я і рівня безпеки 
та ін. 
Тобто мета малого підприємництва 

відображає його роль у інтегральній сис-
темі відносин між усіма економічними 
суб’єктами (державою, бізнесом, домогос-
подарствами) у процесі створення, розподі-
лу, перерозподілу та використання еконо-

Таблиця 2 – Сутнісні відмінності між категоріями “малий бізнес” та “мале підприєм-
ництво”*

Критерій порів-
няння Малий бізнес Мале підприємництво

Ресурсне забез-
печення Наявне та добре освоєне

Доступність ресурсів залежить від 
використання новітніх чи нетради-
ційних ідей та рішень 

Рівень ризику Низький. Ризик сприймається як 
чинник порушення стабільності

Високий. Ризик сприймається як 
невід’ємна складова успіху

Ставлення до 
персоналу

Споживче ставлення до найма-
них працівників як фактору зрос-
тання продуктивності 

Працівники підприємства є носіями 
інноваційної ідеї, генерування яких 
залежить від здатності підприємця 
стимулювати співробітників до но-
вих розробок

Сприйняття 
змін

Ухилення від змін, прагнення 
мінімізувати вплив чинника не-
передбачуваності навіть ціною 
втрати частини доходу

Сприйняття змін як джерела нових 
можливостей та прагнення якомо-
га швидше обернути їх на користь 
справи

Здатність до ін-
новацій 

Орієнтація на старі й добре відо-
мі продукти, котрі забезпечують 
стабільні, позитивні, фінансові 
результати 

Постійне прагнення перевершити 
всі попередні продукти створенням 
інноваційних аналогів з кращими 
споживчими властивостями

Схильність до 
експериментів

Перевага віддається традиційним 
способам ведення справ

Застосування нестандартних під-
ходів та рішень на всіх етапах діяль-
ності, починаючи від генерування 
ідеї продукту, до його реалізації кін-
цевому споживачу

Основна мета
Отримання максимального при-
бутку як різниці між доходами і 
витратами

Створення нової вартості 

*складено автором
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мічних ресурсів задля отримання сприят-
ливого результату, яким виступає не тільки 
прибуток, а й позитивні економічні та со-
ціальні ефекти і наслідки (для держави та 
суспільства загалом).
Наведений підхід відкриває розширені 

можливості для побудови класифікацій тео-
ретичного характеру, зокрема, щодо систе-
ми управління, продуктивності та мотивації 
праці, маркетингу тощо. Проте головний 
недолік, що обмежує його застосування у 
практиці державного регулювання малого 
підприємництва, обумовлюється інформа-
ційною асиметрією: регулятор не має пря-
мого доступу до інформації щодо внутріш-
ніх, якісних характеристик суб’єкта малого 
підприємництва, збір інформації внаслідок 
її різноманітності та розпорошеності є три-
валим, витратним процесом, а в узагальне-
ному вигляді її практична цінність залиша-
ється досить обмеженою, оскільки, з точки 
зору регулятора, якісні критерії зберігають 
суб’єктивний характер [19]. 

Як альтернативний варіант вирішення 
цієї проблеми можна використати комбі-
націю кількісно-якісних критеріїв, напри-
клад: 1) частка на ринку (відносно незна-
чна); 2) власність та управління (керівни-
цтво здійснюється особисто власником, 
співвласниками); 3) незалежність (не є під-
розділом середнього чи великого підпри-
ємства) [16]; 4) наявність документально 
затвердженої системи стимулювання інно-
ваційної творчості співробітників; 5) част-
ка витрат на інновації у витратах підпри-
ємства; 6) частка капітальних інвестицій у 
нематеріальні активи у загальній сумі капі-
тальних інвестицій; 7) частка реалізованої 
продукції, яка була новою для ринку тощо. 
При цьому кількісні ознаки є первинними 
щодо якісних, оскільки дозволяють іден-
тифікувати конкретний суб’єкт малого під-
приємництва у складі сукупності інших 
суб’єктів бізнесу (середнього та великого), 
тоді як унікальне поєднання якісних ознак 
дозволяє вирізнити його підприємницьку 

Рис.1. Визначення суб’єкта малого підприємництва за кількісними та якісними озна-
ками*

*Розроблено автором
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складову серед решти суб’єктів малого біз-
несу. 
Виходячи із викладеного, можна вка-

зати принципову кількісну ознаку малого 
підприємництва, а саме – незначний масш-
таб підприємницької діяльності, яка вклю-
чає показники чисельності працюючих, 
фінансові показники та частку на ринку. 
Саме цей критерій дає підставу розгляда-
ти сутність малого підприємництва не як 
“зменшений” варіант великої компанії, а 
як особливий, самостійний тип економічної 
діяльності (рис. 1). 
Систематизація решти критеріїв надає 

можливість визначити характерні особли-
вості суб’єктів малого підприємництва та 
дозволяє зробити наступні теоретико-мето-
дологічні узагальнення.
Малий бізнес – це організований різно-

вид будь-якої економічної активності у не-
великих масштабах, що набув специфічної 
організаційно-правової та організаційно-
економічної форми, основною метою якого 
є отримання прибутку. 
Мале підприємництво  є конкретним уті-

ленням діяльності суб’єктів малого бізнесу, 
які функціонують за рахунок специфічного 
ресурсного забезпечення, в тому числі но-
ваторської складової трудових ресурсів, на 
засадах інноваційності, підвищеного ризи-
ку, схильності до експериментів в умовах 
постійної адаптації до змін, з метою ство-
рення нової вартості. Саме до суб’єктів ма-
лого підприємництва, як до носіїв таких 
властивостей, застосовуються конкретні за-
ходи регуляторного характеру з боку дер-
жави, й саме на основі оцінки показників 
діяльності як конкретних суб’єктів, так і 
агрегованих, що підпадають під дане ви-
значення, здійснюється оцінювання стану 
та динаміки розвитку малого підприємни-
цтва.

Висновки і пропозиції
З метою встановлення приналежності 

суб’єкта господарювання до малого під-
приємництва застосовуються різноманітні 
критеріальні підходи із застосуванням ком-
бінацій кількісних та якісних ознак. Цен-
тральне місце у системі критеріїв посідають 
кількісні, пов’язані з масштабом підприєм-

ницької діяльності: частка на ринку, дохо-
ди, вартість активів (капіталу), чисельність 
працюючих тощо, оскільки вони дозволя-
ють ідентифікувати конкретний суб’єкт ма-
лого підприємництва у складі сукупності 
інших суб’єктів бізнесу (середнього та ве-
ликого). У свою чергу, унікальне поєднан-
ня якісних ознак (організаційно-правових 
та організаційно-економічних) д озволяє 
вирізнити його підприємницьку складову 
серед решти суб’єктів малого бізнесу для 
цілей оподаткування. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті на основі узагальнення теоре-

тичних підходів визначено основні відмінності 
категорій “мале підприємництво” та “малий 
бізнес”, які є спорідненими, однак не тотож-
ними; запропоновано їх авторське тлумачен-
ня. За результатами порівняння основних 
критеріальних підходів, що використовують-
ся для встановлення приналежності суб’єкта 
господарювання до малого підприємництва, 
обґрунтовано систему кількісних та якісних 
ознак, принципово важливих з позицій оподат-
кування. Доведено, що їх унікальне поєднання 
дозволяє вирізнити підприємницьку складову 
суб’єктів малого бізнесу для цілей державного 
регуляторного впливу.

SUMMARY 
Due to the synthesis of theoretical approaches, 

the article considered key differences in categories 
“small business” and “small entrepreneurship” 
that are related, but not identical; their authors 
understanding is proposed. According to the results 
of the comparison of major criterion approaches 
used to establish a business entity belonging to 
small businesses, the system of quantitative and 
qualitative criterions fundamentally important 
from the standpoint of taxation is ground. Proved 
that their unique combination allows revealing an 
entrepreneurial component of small business for 
the purposes of the government’s regulatory impact 
point.
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ÒÅÎÐÅÒÈÊÎ-ÌÅÒÎÄÎËÎÃ²×Í² ÀÑÏÅÊÒÈ 
ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ²ÍÑÒÐÓÌÅÍÒ²Â ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒÓ 

ÏÐÎÌÈÑËÎÂÈÕ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂ

В статье исследуются особенности фор-
мирования инструментария менеджмента 
промышленных предприятий. Определены 
основные элементы процесса управления про-
мышленным предприятием. Расширено уточ-
ненное понятие «инструмент менеджмента» 
и приведена развернутая классификация ин-
струментария менеджмента промышленных 
предприятий.
Ключові слова: менеджмент промислових під-

приємств, елементи менеджменту, інструментарій 
менеджменту.

 ÖÅÏÊÎÂÀ Â³ðà Ñåðã³¿âíà - Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò
³ì. Ò.Ã. Øåâ÷åíêà, ì.Êè¿â

Постановка проблеми
Дослідження підходів існуючих науко-

вих шкіл показало, що уявлення про ме-
неджмент промислових підприємств зазна-
ло істотних змін протягом останніх десяти-
річ у зв’язку із трансформацією суспільних 
стосунків, вдосконаленням технології ви-
робництва, глобалізацією бізнес-структур 
тощо. Розглянуті концепції відрізняються 
за такими параметрами, як відношення до 
навколишнього середовища, критерії ре-
зультативності управління та основні мето-
ди дослідження. Орієнтація на принципи 
ранніх шкіл і підходів до управління, які 
віддають перевагу організації виробництва 
з метою зниження витрат не можуть за-
довольняти потреби управлінців. Сучасні 
умови господарювання вітчизняних про-
мислових підприємств характеризуються 
нестабільністю зовнішнього середовища, 
що зумовлює необхідність переорієнтації в 
оцінці результативності стратегії менедж-

менту, відходу від суто економічних кри-
теріїв. Актуальність проблем формування 
ефективної та гнучкої стратегії менеджмен-
ту зумовили потребу у визначенні сутності 
інструментів менеджменту і їх місця в сис-
темі управління промисловими міжнарод-
ними підприємствами. В економічній науці 
і практиці поняття «інструменти менедж-
менту» не отримало, поки що, повної кате-
горіальної визначеності. Не розроблена і 
загально прийнята класифікація викорис-
товуваних інструментів менеджменту. Дана 
проблема є актуальною, оскільки ефектив-
не використання інструментів можливе 
тільки за умови її вирішення.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Роботи ряду вітчизняних та іноземних 
науковців таких, як: Б. Андрушків, М. Бака-
нов, М. Баранкевич, В. Герасимчук, П. Дру-
кер, А. Загородній, О. Мельник, Р. Каплан, 
М. Коробов, О.Кузьмін, Д. Нортон, І. Олек-
сів, М. Портер, Ж. Ришард, М. Тимощук, А. 
Шеремет та інших – присвячені розробці 
різноманітних інструментів управління 
розвитком промислових підприємств. Про-
те не існує однозначної думки щодо доціль-
ності використання того чи іншого методу, 
моделі, системи показників. З огляду на 
це виникає необхідність формування адек-
ватних інструментів управління розвитком 
промислових підприємств.
Бібліографічний аналіз наукових думок 

показав, що в теорії та практиці менедж-
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менту відносно конкретного змісту цілей 
промислового підприємства домінує де-
кілька тверджень, серед них найчастіше 
згадуються прибутковість та виживання 
в нестабільних умовах. Вочевидь, фактор 
прибутковості є безальтернативним крите-
рієм результату текучої та стратегічної ді-
яльності, створює гарантії функціонування, 
дозволяє обмежувати та долати ризики. Од-
нак, на нашу думку, отримання прибутку, 
незважаючи на свою важливість для життє-
діяльності підприємства, не може тракту-
ватись у якості його головної цілі. Забезпе-
чення дохідності виступає основою для ви-
рішення більш важливої та перспективної 
проблеми, яка полягає в забезпеченні ак-
тивного та направленого розвитку підпри-
ємства. Таке трактування цілі промислово-
го підприємства, на наш погляд, дозволяє 
адекватно відобразити реальну ситуацію, 

усунути протиріччя в процесі формування 
та реалізації цілей.

Виклад основного матеріалу
Промислове підприємство – динамічна 

система, яка, з одного боку, призначена для 
досягнення конкретних цілей, а з іншого – 
виступає складним елементом макро- і мі-
кросередовища, знаходячись під активним 
впливом зовнішніх факторів, які визнача-
ють умови функціонування та дозволяють 
реалізовувати обрану стратегію. Порушен-
ня балансу між окремими елементами і сис-
темами більш високого рівня створює дис-
пропорції, які порушують функціонування 
підприємства в цілому. Кожний елемент 
і вся система управління існують, тільки 
реалізуючи певну технологію управління. 
Технологія управління, як і інструмент, є 
послідовністю регламентованих, цілеспря-

Рис. 1. Основні елементи процесу управління
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мованих дій на основі єдиної концепції або 
підходу. Для її реалізації необхідні визна-
чені цілі, інформація потрібного змісту, 
методи та алгоритми її обробки, способи 
її доведення до визначеного елементу сис-
теми управління. Отже, менеджмент ви-
значається і як інформаційний процес, за 
допомогою якого спеціалісти формують 
організаційну структуру підприємства і 
управляють ним [2]. Процес управління 
промислового підприємства включає мно-
жину рішень, функцій та дій стосовно збору 
і обробки інформації про функціонування, 
підготовки варіантів рішень, їх порівняння 
за результатами, відбір кращих серед тих, 
які можуть бути реалізовані при ефектив-
ному використанні наявних ресурсів. 
Основними елементами процесу управ-

ління підприємством найчастіше назива-
ють[1, 2, 5] (рис. 1):

– виявлення проблем, загроз і можли-
востей;

– визначення головних цілей (поточ-
них та стратегічних), цілей функціонуван-
ня підприємства і планування заходів з їх 
реалізації;

– проведення контролю результатів, 
аналізу і оцінки відповідності фактичного 
функціонування підприємства встановле-
ним цілям і задачам;
виявлення причин відхилення показ-

ників і параметрів від нормальних або за-
планованих;

– обґрунтування, контроль та прогно-
зування основного показника економічної 
ефективності – співвідношення результатів 
та витрат;

– формування ефективного інструмен-
тарію функціонування кожного елементу 
процесу управління і технології його засто-
сування;

– своєчасна зміна цілей та окремих за-
дач у випадку їх невідповідності умовам зо-
внішнього або внутрішнього середовища;

– обґрунтування та прийняття рішен-
ня стосовно зміни структури підприємства, 
його виробничих, забезпечуючих та керую-
чих систем, визначенню їх зв’язків, розпо-
ділу функцій та відповідальності тощо.
Для управління економічною систе-

мою будь-якого рівня, включаючи підпри-

ємство, необхідно перш за все усвідомити 
його цілі та задачі, обрати метод управлін-
ня у відповідності з характером задач і ви-
дом об’єкта управління і після чого вироби-
ти управлінський вплив з боку суб’єкта на 
об’єкт. Але для досягнення максимального 
результату від управління цього недостат-
ньо. Необхідно також знайти та інтегрува-
ти способи і засоби практичної реалізації 
виробленого впливу і прийнятого управ-
лінського рішення. При цьому виникає по-
треба в інструментах управління, таких як 
документальне оформлення управлінсько-
го впливу, його юридичного, правового 
підкріплення, узгодженого з діючими пра-
вилами та нормами, використання засобів 
активізації виконання рішень.
Інструменти управління можуть розгля-

датись як керуючі кроки, які розроблені з 
метою забезпечення виконання подальших 
управлінських дій, прийнятих рішень. Крім 
того, широко розповсюджені і локальні ін-
струменти управління, які можна розгляда-
ти як управлінський вплив приватного ха-
рактеру, який підкріпляє реалізацію вико-
нання управлінських рішень високого рівня 
важливості. У загальному значенні, інстру-
менти менеджменту – універсальні засоби 
впливу, покликані забезпечувати, підтри-
мувати процеси управління промисловим 
підприємством та узгоджувати їх з обрани-
ми цілями. На думку ж Райзенберга Б.  ін-
струменти управління – це способи і засоби 
підтримання, підкріплення, забезпечення 
управління, практичної реалізації управля-
ючих дій, управлінських рішень [6].
Через інструменти, власне, і реалізуєть-

ся менеджмент. Інструменти менеджменту 
поняття відносне, роль якого визначається 
у відповідності з його місцем в логічному 
ланцюжку «управлінське рішення – інстру-
мент реалізації рішення» або «управляю-
чий вплив – інструмент здійснення управ-
ляючого впливу». Інструменти вторинні по 
відношенню до рішень, дій, впливу в тому 
сенсі, що вони виступають засобами, при-
йомами, способами, шляхами їх втілення. 
У науковій літературі, здебільшого, зустрі-
чається визначення сутності інструментів 
менеджменту лише у вузькому розумінні. 
Наприклад, Горшкова Л.А. під інструмен-
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тарієм розуміє сукупність засобів, способів, 
прийомів, які використовуються в будь-
якій спеціальній галузі [3]. На нашу думку, 
дане визначення слід уточнити і розшири-
ти. Інструменти – це множина різноманіт-
них способів, прийомів, шляхів і засобів, 
які дозволяють впорядкувати, цілеспряму-
вати і ефективно організувати процес функ-
ціонування підприємства, персонал, у тому 
числі методи прийняття рішень на всіх ета-
пах управлінського циклу. 
Складність побудови впорядкованої сис-

теми інструментів управління зумовлена не 
тільки їх різноманітністю, а й наявністю ве-

ликої кількості ознак, за якими інструменти 
можна розділити на класифікаційні групи. 
З метою максимальної систематизації мно-
жини варіантів поділу інструментів управ-
ління економічними об’єктами, процесами, 
розподілом на класифікаційні групи доціль-
но представити їх у вигляді переліку видів, 
структурованих за певними ознаками. Один 
із можливих варіантів авторського бачення 
структурування інструментів менеджменту 
за розглянутими ознаками представлений у 
вигляді структурної моделі на рис. 2.
Наведена розгорнута класифікація не 

обмежує всі можливі групування інстру-

Рис. 2. Класифікація інструментарію менеджменту промислових підприємств
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ментів управління за різними ознаками, 
але дає уявлення про їх різноманіття. Адже 
за кожним із визначених різновидів сто-
їть сукупність конкретних інструментів, 
що застосовуються за різних умов. Так, 
інструменти управління економічними 
об’єктами, процесами, відносинами на між-
народному рівні мають зазвичай юридичну 
форму угод, договорів між країнами, стату-
тів загальновизнаних міжнародних органі-
зацій і положень, які регулюють їх діяль-
ність. За характером впливу це найчастіше 
економічні інструменти, але вони також 
можуть бути організаційними, політични-
ми, психологічними.
За даними Державної служби статисти-

ки спад промислового виробництва в січ-
ні 2015 року порівняно з січнем 2014 року 
прискорився до 21,3% з 17,9%, причому 
галузь машинобудування демонструє різ-
ке падіння виробництва – 24,8%, нестійкі 
передумови для розвитку, залежність від 
зовнішніх макроекономічних факторів. 
Такий стан потребує прийняття комплек-
су нових заходів і вміння оптимізувати та 
інтегрувати інструменти, які забезпечать 
стійкий розвиток машинобудівного комп-
лексу в майбутньому.

Висновки
Таким чином, в економічній науці ін-

струменти менеджменту промислових під-
приємств, незважаючи на своє різноманіття 
та значущість, не тільки не отримали кате-
горіальної визначеності, але і не враховані 
всі ознаки їх класифікації. Дана проблема є 
актуальною, оскільки ефективне застосуван-
ня інструментів можливе лише за умови ви-
рішення вищезгаданих проблем і подальшо-
го наукового дослідження. Основна склад-
ність впорядкування сукупності інструментів 

управління полягає в наявності великої кіль-
кості ознак, за якими можна класифікувати 
інструменти на розглянуті групи. Важливим 
видається врахування їх функціонального та 
цільового спрямування: інструменти дослі-
дження або експертизи, оцінки і прогнозу-
вання, обґрунтування або моделювання, стан 
управлінської ситуації, в якій планується їх 
застосовувати, від стабільної до кризової, си-
туації дефіциту або надлишку ресурсів тощо.
Отже, інструментарій – це важлива ка-

тегорія сучасного багаторівневого менедж-
менту, яка потребує високого рівня знань у 
галузі теорії та практики їх формування, сут-
ності кожного з них, глибокого опрацюван-
ня критеріїв їх класифікації з метою постій-
ного доповнення та удосконалення, оцінки 
можливостей та складнощів застосування.
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АНОТАЦІЯ 
У статті досліджено особливості форму-

вання інструментарію менеджменту промис-
лових підприємств. Визначені основні елемен-
ти процесу управління промисловим підприєм-
ством. Розширено уточнене поняття «інстру-
мент менеджменту» та наведена розгорнута 
класифікація інструментарію менеджменту 
промислових підприємств.

SUMMARY 
The features of industrial management 

methods formation are explored in the article. The 
basic elements of the management control process 
of industrial enterprise are defi ned. The concept 
“management methods” is expanded. The detailed 
classifi cation of management industry methods is 
presented.
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Ö²ÍÎÓÒÂÎÐÞÞ×² ÐÈÇÈÊÈ 
Â ÁÀÍÊ²ÂÑÜÊ²É Ä²ßËÜÍÎÑÒ²

В статье проведено исследование сущности 
понятия риски, дано определение специфиче-
ским категориям «банковские риски» и «цено-
образующие риски в банковской деятельно-
сти». Разработана методика расчета анали-
тического показателя «рисковая стоимость» 
для некоторых рисков из группы бизнес-со-
бытий. В конце работы представлена клас-
сификация-характеристика видов банковских 
рисков по виду величины, подлежащей распре-
делению во время процесса ценообразования.
Ключові слова: ціноутворення, ризики, ризико-

ва вартість, ціноутворення з урахуванням ризиків, 
стратегічний, правовий, репутаційний, класифіка-
ція, історія ризиків, теорія ризиків

 ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ Àíäð³é ²ãîðîâè÷ - àñï³ðàíò ÄÂÍÇ «ÊÍÅÓ ³ìåí³ Âàäèìà 
Ãåòüìàíà») 

ÓÄÊ 336.71

Постановка проблеми
Зростання масштабів та ускладнення 

діяльності комерційних банків та інших 
фінансових установ вимагає виявлення і 
управління повним спектром загроз для 
перспектив стабільної і стійкої прибуткової 
діяльності комерційних банків. Стійкість 
банківських установ, як ланок банківської 
системи та системних інституцій, становить 
один із найважливіших напрямків стратегії 
державного розвитку.
Випадки реалізації ризиків дестабілізу-

ють діяльність банківських установ та яв-
ляють собою витрати, від яких формування 
нормативних резервів не є ліками, оскільки 
бажання підтримувати прибутковість у такій 
системі призводить до співпраці з більш ри-
зикованими клієнтами і ще більшої вартос-
ті взятих на себе ризиків, які мають вищий 

потенціал збитковості. Уявімо, що банк знає 
ймовірність і розмір збитків у випадку реа-
лізації ризику, тоді він зможе сформулювати 
«розумний» розмір грошового потоку, який 
він хоче додатково отримувати в комплексі 
з іншими компонентами ціни його продукту 
як можна точніше, щоб компенсувати ймо-
вірні майбутні втрати. Такий механізм ціно-
утворення в комплексі з практикою резер-
вування має підвищити стійкість банків. У 
зв’язку із цим виникають питання, основни-
ми з яких є такі: чи усі ризики можуть бути 
оціненими, квантифікованими, які ризики 
повинні включатися у ціну банківських про-
дуктів, а які – ні?

Аналіз останніх наукових досліджень 
і публікацій

Дослідженнями ризиків займається до-
волі велика кількість зарубіжних і вітчиз-
няних вчених. Серед цих вчених увагу кла-
сифікаціям, походженню і наслідкам реалі-
зації ризиків приділяють: Л.О. Примостка 
[1,2], Л.В. Кузнєцова [3], Т.І. Лункіна [4], 
М.Ю. Агапова [5], М.І. Зубок та С.М. Яре-
менко [6], А.О Єпіфанов та Т.А. Васильєва 
[7]. Вітчизняні вчені класифікують банків-
ські ризики за походженням і можливостю 
управління. Вони сходяться на думці про те, 
що всі ризики можуть бути квантифіковані і 
неквантифіковані, а перші можуть бути вра-
ховані у цінах банківських продуктів, а другі 
– ні. Більшість вчених розглядає вплив на 
ціноутворення банківських продуктів лише 
економічних ризиків, як ризиків, які безпо-
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середньо пов’язані із витратами у грошово-
му вираженні,  при цьому певним чином не-
хтуючи ризиками бізнес-подій. 

Мета дослідження – з’ясувати які саме 
серед різних видів ризиків мають бути вра-
ховані в процесі ціноутворення банківських 
продуктів та обґрунтувати можливість їх 
оцінки і врахування їх вартості у цінах про-
дуктів.

Основні результати дослідження
Банківська справа сьогодні – це не лише 

бізнес. Банки стали соціально відповідаль-
ними інституціями, порушення режиму 
функціонування яких через реалізацію 

ризиків, загрожує добробуту певних груп 
суспільства. Настав час переформатування 
умов банківської діяльності. На нашу дум-
ку, регулятор має обмежувати можливості 
приймати ризики для комерційних банків. 
Передусім, банкам необхідно навчитися пе-
дантично рахувати, досконально розуміти 
зв’язки між ризиками, оцінювати та управ-
ляти ними. Одним із шляхів управління ри-
зиками є самострахування. Самострахуван-
ня ризиків банківської діяльності доступне 
завдяки формуванню буферу (банківських 
резервів під ризики), який може бути попо-
внений за рахунок витрат. Переадресував-
ши ризикову вартість на споживачів бан-
ківських продуктів, шляхом включення їх 

Рис. 1. Премія кредитного ризику і обсяг боргового фінансування у світі 1992-2015 [8]

Рис. 2. Історія теорії ризиків (розробка автора)
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у ціну, можна покрити витрачені на відра-
хування у резерви кошти і при цьому здій-
снити стимулюючий вплив на ефективність 
роботи банку.
З розвитком теорії ризиків, людина від-

криває все більшу кількість ризиків, а тому 
середня величина вартості або грошовий 
потік, що знаходиться під ризиком, який 
припадає на кредитора, зростає. На рисун-
ку 1 зображено тренд зростання премії за 
кредитний ризик у порівнянні зі світовою 
кредитною експансією за останні 23 роки. З 
графіку видно (див. рис. 1), що залежність 
між цими змінними дійсно може існувати. 
Ми можемо припустити, що з розвитком 

теорії ризиків середня вартість під ризиком 
зростає, разом з чим, в умовах конкуренції, 
зростає і ризик-апетит банків (бажання бра-
ти на себе ризики з метою максимізувати 
абсолютний обсяг компенсації). Інший не-
гативний ефект, який можна спостерігати, – 
зниження обсягів кредитування із зростан-
ням ризиків [3, с. 246]. 
Розглядаючи ризики під кутом вклю-

чення їх у ціни продуктів, спершу маємо 
з’ясувати їх походження та саме поняття 
«ризик уу банківській діяльності». Поняття 
і методи розрахунку ризиків розвивалися 
одночасно з розвитком теорії імовірностей, 
пройшовши від стадії примирення з ризи-
ками (1494 р.), коли вважалося, що ризик – 
воля Божа або доля, до стадії, на якій ризик 
може бути більш-менш точно розрахований 
за допомогою цілого ряду методів.
Сьогодні ми говоримо про ризик щодо 

будь-якого відхилення від оптимально-
го рішення або процесу, що, як правило, 
описується термінами: очікувані втрати, 
стандартне відхилення, вартість ризику, 
тощо. Лише за 50 років наука дала змогу 
перейти від калькуляції імовірності події 
до точного вимірювання вартості імовір-
них втрат. 
Не обійшлося й без дискусій стосовно 

дефініції центрального поняття – «ризик». 
Часто автори намагаються поєднати різні, 
іноді кардинально відмінні, наукові підходи 
до трактування категорії “ризик”. Ми здій-
снили огляд поглядів на дефініцію «ризик» 
і з’ясували, що їх можна узагальнити у два 
напрямки [7, ст.10]:

– процесний – поняття охоплюють 
процес визначення ризику від стадії дії фак-
торів, що створили ризикову ситуацію до 
стадії її реалізації;

– результативний – ризиком є ймовір-
ність настання несприятливої події. 
Крім процесного і результативного під-

ходів існують ще два підходи – класичний 
(Дж. Міль й І. Сеньйор) і неокласичний-
(А. Пігу, Дж. Кейнс, А. Маршалл). Класична 
теорія ризику розглядає основним понят-
тям невпевненість, як імовірність втрат від 
прийняття конкретних рішень, а неокла-
сична користується поняттям небезпека, як 
імовірність відхилення від намічених цілей. 
Тож перші ототожнюють поняття «ризик» 
та «невпевненість», а другі, навпаки, роз-
межовують [7, ст. 12-17].
У контексті останніх чотирьох підходів 

до визначення поняття «ризик» виникає не-
обхідність визначити його зв’язок із понят-
тями «загроза» та «небезпека», з якими воно 
так часто ототожнюється в економічній лі-
тературі. В економічній літературі існує, як 
мінімум, 4 типи поглядів з даного питання:

1) ризик як наслідок реалізації небез-
печних умов та джерело загрози.

2) ризик як похідна від загрози;
3) ризик як джерело загрози (ризик – 

імовірність виникнення загрози);
4) ризик як частина загрози;
Перше твердження є найбільш правіль-

ним, оскільки в ньому прослідковується 
проста логічна послідовність. У цьому ви-
падку, небезпекою є відоме коло умов (або 
бізнес середовище з притаманними йому 
невизначеностями і дією факторів). Дія цих 
факторів несе у собі загрозу, отже небезпе-
ка (небезпечне середовище) є джерелом за-
гроз. Загрози можна уникнути, вийшовши 
із небезпечного середовища. Якщо прийня-
те рішення – не виходити з цього середови-
ща, то, відповідно, виникають ризики як 
імовірності настання несприятливих подій.
Розглянуті поняття дають змогу виділи-

ти кілька важливих аспектів сутності катего-
рії «ризик»:

– ризики носять одночасно 
об’єктивний та суб’єктивний характер;

– теорія і практика визначення ризику 
тісно пов’язана із теорією ймовірностей;



47

Áîíäàðåíêî À.². - Ö³íîóòâîðþþ÷³ ðèçèêè â áàíê³âñüê³é ä³ÿëüíîñò³

– ризик завжди існує, його не можна 
повністю усунути, оскільки поняття абсо-
лютної безпеки абсурдне;

– ризиком, як і загрозами, можна 
управляти.
Дослідивши сутність поняття «ризик» у 

контексті різних підходів та у зв’язку з інши-
ми категоріями, на нашу думку, актуальне по-
няття ризиків уже існує і виглядає наступним 
чином: «ризик – економічна категорія, що ві-
дображає кількісно оцінену можливість невід-
повідності очікуванням економічних параме-
трів функціонування об’єкта, стан якого змі-
нюється в результаті цілеспрямованої дії або 
бездіяльності зацікавлених суб’єктів еконо-
мічних відносин, яка є наслідком об’єктивно 
існуючих умов невизначеності, конфліктності 
та суб’єктивізму сприйняття діючих ринкових 
факторів» [7, ст. 21]. У рамках дослідження ми 
будемо розуміти під «економічними параме-
трами» усі параметри, що впливають на еко-
номічну діяльність об’єкту і результат можли-
вої невідповідності очікуванням, які можна 
визначити у грошовому вимірі.
Банківська діяльність пов’язана з «вироб-

ництвом» і продажем фінансових продуктів, 
специфічних і нематеріальних за своєю приро-
дою, тому ризик банківської діяльності може 
мати свою специфічну форму. М.Ю. Агаповою 
[5, ст. 757–758], згідно з анкетуванням екс-
пертів, було побудовано аналітичну таблицю 
(«матрицю попарних порівнянь значущості 
впливу ризиків»). Результати показали, що 
серед інших видів ризиків, фінансовим ризи-
кам був присвоєний найвищий рівень значу-
щості (у структурі фінансових найбільшу зна-
чущість мав відсотковий ризик – 0,504, кре-
дитний ризик – 0,247 та ризик ліквідності – 
0,132). Тож найбільш впливовою для банків є 
група фінансових ризиків, але це не дозволяє 
ототожнювати ризик у банківській діяльності 
з лише суто фінансовим ризиком. Зважаючи 
на превалювання фінансових ризиків погля-
ди вчених на поняття «ризик у банківській 
діяльності» різняться. У загальному випадку 
ці поняття містять такі висновки:

1) наявна плутанина між поняттями, 
«ризик», «загроза», «небезпека»;

2) ризик банківської діяльності тлума-
читься як недоотримання планових доходів 
або здійснення додаткових витрат;

3) ризик банківської діяльності є вар-
тісною оцінкою ймовірного наслідку управ-
лінських рішень;

4) ризик банківської діяльності має 
вартісне вираження ймовірності та впливає 
на рівень капіталу банку;

5) ризик банківської діяльності 
пов’язують з конкуренцією.
На підставі цих висновків побудуємо 

власне визначення ризику в банківській ді-
яльності. Ризик у банківській діяльності – 
оцінена у вартісному вираженні ймовірність 
невідповідності параметрів фінансових по-
токів банку очікуваним, яка може призводи-
ти до змін у рівні капіталу банку в наслідок 
прийняття чи неприйняття управлінських 
рішень в умовах конкурентної боротьби. 
Основними характеристиками банківського 
ризику є імовірність, розмір втрат та вар-
тість управління.
Як ми вже пояснювали, у банківській 

діяльності найвідчутніше помітно вплив 
фінансових ризиків, проте ми не можемо 
ігнорувати вплив ризиків іншого класу. 
Ми також визначили, що банківський ри-
зик впливає на рівень капіталу банку. Тож 
тепер основне питання полягатиме в тому, 
щоб проаналізувати і зрозуміти, які ж саме 
ризики прямо, а які опосередковано впли-
вають на рівень капіталу банку. Згідно з цим 
твердженням, важливими для банківської 
діяльності є не тільки фінансові ризики, а 
всі, що можуть впливати на рівень капіталу 
та призводити до невідповідності планових 
і фактичних як вхідних, так і вихідних, гро-
шових (фінансових) потоків. 
Національний банк виділяє дев’ять кате-

горій ризику: кредитний ризик, ризик репу-
тації, юридичний ризик, стратегічний ризик, 
ризик ліквідності, ризик зміни процентної 
ставки, ринковий ризик, валютний ризик та 
операційно-технологічний ризик. НБУ вияв-
ляє і оцінює ці ризики окремо, незважаючи на 
те, що наявність схильності до одної категорії 
ризиків не виключає наявності схильності до 
іншої, оскільки ж різним банківським продук-
там чи послугам притаманні різні структури 
ризикової вартості [4, ст. 158]. 
Мета роботи полягає у визначенні ри-

зиків, вартість яких впливає на розрахунок 
ціни банківських продуктів, щоб з’ясувати 
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види і класи ризиків, пропонуємо перейти 
до аналізу існуючих класифікацій та карт 
ризиків. У нашому дослідженні увагу слід 
приділяти сферам виникнення та можли-
востям управління ризиками.
Класифікація Л.О. Примостки виглядає 

достатньо повною і лаконічною, з точки зору 
класів і груп ризиків [1, ст.41]. Класифікація 
стосується саме зон виникнення та можли-
вості управління, тому поділ відбувається на 
зовнішні –такі, які важко виявити, оцінити, 
щодо яких важче вжити заходів з мінімізації 
і які виникають поза сферою впливу комер-
ційного банку та внутрішні, які, навпаки, 
краще піддаються управлінню та знаходять-
ся в рамках діяльності банку. 
А.О. Єпіфанов та Т.А. Васильєва більш 

повно класифікували ризики банківської ді-
яльності, поділивши їх на 4 класи – ризики 
операційного середовища, ризики управ-
ління, ризики організації банківських опе-
рацій та фінансові ризики.
У рамках дослідження слід зауважити, 

що зовнішні ризики різняться за механізмом 
впливу: є такі, що прямо впливають на фі-
нансові потоки (інфляція, макроекономічний 
ризик), та такі, що впливають на них опосе-
редковано (політичний, країнний, стихійних 
лих, ризик конкуренції). Останні не можуть 
бути включені у ціну банківських продук-
тів, тому що єдиний захист від них полягає 
у припиненні діяльності в зоні ризику. Цим 
ризикам часто властиві катастрофічні масш-
таби, низька ймовірність або і те, і інше.

У науковій думці існує також поділ ризи-
ків на квантифіковані, тобто такі, які підда-
ються обчисленням, і ті, які не піддаються об-
численням (неквантифіковані) [2, ст. 47-48]. 
Насправді ж будь-який ризик визначається, 
як мінімум, характеристиками ймовірності і 
величиною втрат, тому сказати, що ризик є 
не квантифікований, означатиме, що подія, 
про яку йде мова, не є ризиком за своєю сут-
ністю (а є загрозою). До неквантифікованих 
ризиків вчені відносять правовий, стратегіч-
ний та репутаційний. І дійсно, розрахунок 
вартості таких ризиків ускладнений, про-
те він можливий, і ми спробуємо показати 
яким чином. 
Правовим ризиком, у термінах дослі-

дження, є вартість витрат, що можуть бути 

понесені внаслідок зміни нормативно-пра-
вової бази чи внаслідок недотримання кре-
дитною організацією вимог нормативних 
правових актів та укладених договорів, що 
прямо чи опосередковано стосується діяль-
ності банку. Величину, що перебуває під ри-
зиком, можна обчислити в рамках стандарт-
ної формули:

 

.  (1)

де,  становить ймовірність події 

(аналітичний показник),  – вели-
чина грошового потоку, який буде змінюва-
тися під дією негативного ефекту від події, 

 – коефіцієнт відновлення для грошово-
го потоку.
Складнощі полягають у розрахунку ймо-

вірності події, оскільки її необхідно розрахо-
вувати окремо під кожний грошовий потік, 
що вимагає ведення прагматичного аналі-
тичного обліку подій.
Стратегічним вважається ризик, 

пов’язаний із помилками у реалізації функ-
цій стратегічного менеджменту. Стратегіч-
ний ризик призводить до змін у капіталі бан-
ку (оскільки основне завдання менеджменту 
– максимізація ринкової вартості компанії), 
тому він представлений ризиковою вартіс-
тю капіталу банку. Розрахунок стратегічно-
го ризику також можливий, якщо володіти 
кількістю випадків негативного відхилен-
ня стратегічних показників (для банку це, 
зазвичай, обсяг кредитного портфелю, об-
сяг інвестицій, розмір капіталу, розмір ре-
зервів, плановий ефект від введення нових 
технологій). У такому випадку вартість під 
стратегічним ризиком може бути розрахова-
на таким чином:

 

   (2),

де  – відповідні стратегіч-
ним показникам імовірності відхилення, 

 – капітал банку,  – коефіцієнт віднов-
лення для капіталу (розрахований аналітично).
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Ризиком втрати ділової репутації банку 
прийнято називати ймовірність втрат від 
зміни параметрів грошових потоків внаслі-
док втрати репутації банку. Втрата репутації 
банку перш за все загрожує для нього зрос-
танням витратності фінансування шляхом 
залучення та запозичення коштів. У такому 
випадку під ризиком перебуватимуть сума 
залучених коштів і сума запозичених коштів. 
Втрата репутації призведе до збільшення 
випадків дострокового відкликання вкла-
дів та неперевкладення, ймовірні втрати 
можуть бути розраховані виконанням стан-
дартного розрахунку вартості ризику до-
строкового відкликання та неперевкладен-
ня, помноживши його на ймовірність втрати 
ділової репутації банком. Банк, що втратив 
репутацію, буде наділений більшим кредит-
ним ризиком, тож ставки запозичення для 
банку на ринку капіталів зростуть, таким чи-
ном банк може розрахувати імовірні втрати 

з позиції запозичення капіталу ( ) 
помноживши ймовірність реалізації даного 
ризику (аналітичний показник) на середню 
величину запозичених з боргового ринку 
коштів та на прогнозну величину зміни кре-
дитного ризику запозичень для такого бан-
ку (з урахуванням ризик-апетиту конкрет-
ного кредитора):

 (3)

де  – імовірність ризику втрати 

ділової репутації банку,  – середня величи-
на планового боргового (ре-)фінансування, 

– функція величини на яку 
зросте ставка з урахуванням ризик-апетиту 
кредитора (R).
Вартість під ризиком втрати репутації 

можна обчислити, користуючись такою фор-
мулою: 

 
(4)

де  – вартість під ризиком 

репутації,  – середня величина 

залученого капіталу,  – імовірність 

неперевкладення,  – імовірність події 

втрати репутації,  –– період управління, 

m – строк розміщення вкладу ,  – 

імовірність дострокового погашення, 

 – вартість під ризиком репутації роз-
рахована для боргового капіталу. 
Наступне питання полягає в тому чи 

можна ці ризики включати для використо-
вування в ціноутворенні банківських про-
дуктів. 
Останній ризик, ризик репутації, може 

бути врахований прямо при обчислені ста-
вок за вкладами, а от два інших види вико-
ристовувати при ціноутворенні недоцільно. 
Згідно із зібраними нами даних про випадки 
подій, у яких є характеристики правового та 
стратегічного ризиків (52 гучних випадки за 
період 1999-2015 роки, що можливо знайти 
в архівах новин та у кеші пошуковиків), ми 
можемо побудувати графік розподілу ймо-
вірностей по розміру збитків (див. рис. 3). 
З графіку видно – найбільший розмір 

збитків відповідатиме більшій імовірності.
Отже, два інші види ризиків хоч і впли-

вають на фінансові потоки, але характери-
зуються порівняно низькою частотою і дуже 
високою ризиковою вартістю. Розрахункові 
вартості ризиків можуть бути використані в 
управлінському аналізі та внутрішній звіт-
ності банків, а також, як фактори, при ви-
значенні вартості банківського бізнесу.
Хоча деякі види ризиків і неможливо 

включити, їх можна моніторити та мінімізу-
вати. Вартість управління цими ризиками 
доцільно включати при ціноутворенні бан-
ківських продуктів як складову витрат, а не 
як складову ризикової вартості. 
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На даному етапі дослідження ми готові 
дати відповідь на питання про те, які ж саме 
ризики належать до категорії ціноутворю-
ючих. Ціноутворюючими ризиками в бан-
ківській діяльності є ризики, розрахункову 
вартість яких доцільно і можливо включати 
шляхом цільового розподілу при ціноут-
воренні. Такі ризики повинні піддаватися 
управлінню та (або) мати характеристики 
розподілу імовірностей, близькі до існуючих 
законів.
Використовуючи власні результати до-

слідження та довідкові матеріали [1,2,7,9], 
ми побудували класифікацію-характеристи-
ку ціноутворюючих ризиків для банківської 
діяльності (див. табл. 1). 

Слід зауважити, що вартість ризиків не 
може бути врахована в повній мірі, тому 
центральний банк має контролювати мак-
симальну величину ризикової вартості, за-
стосовуючи індивідуальні рекомендації або 
встановлене максимальне співвідношення 
для регулятивного капіталу і сумарної ризи-
кової вартості.

ВИСНОВКИ
У праці було розроблено нове визначен-

ня ризиків у банківській діяльності, згідно 
з якими цей ризик описується як оцінена у 
вартісному вираженні ймовірність невідпо-
відності параметрів фінансових потоків бан-
ку очікуваним, яка може призводити до змін 
у рівні капіталу банку внаслідок прийняття 
чи неприйняття управлінських рішень в 
умовах конкурентної боротьби. Основними 
характеристиками банківського ризику є 
ймовірність, розмір втрат та вартість управ-
ління. 
Досліджено можливість включення ри-

зиків до цін банківських продуктів і роз-

роблено концепцію поняття «ціноутворю-
ючі ризики». Ціноутворюючими ризиками 
в банківській діяльності є ризики, розра-
хункову вартість яких доцільно і можливо 
включати шляхом цільового розподілу при 
ціноутворенні. Такі ризики повинні підда-
ватися управлінню та (або) мати характе-
ристики розподілу імовірностей, близькі до 
існуючих законів. Для ризиків бізнес-подій 
було розроблено методи розрахунку.
Вартість ризиків бізнес-подій, нових ви-

дів діяльності, трансляційного та ризику по-
точних витрат банку можуть бути включені 
до цін не у складі ризикової вартості, а у 
складі витрат з управління.
На заключному етапі роботи було розро-

блено класифікацію-характеристику ціноут-
ворюючих ризиків.
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Таблиця 1. 
Класифікація-характеристика ціноутворюючих ризиків для банківської діяльності

Величина, 
що підля-
гає розпо-
ділу

Група ри-
зику

Вид ризиків Коротка характеристика

Кредитний Прямий кредитний ризик Ризик невиконання позичальником 
зобов’язань щодо кредитора чи ризик 
зміни планового прибутку від актив-

ної операції

Розрахунковий ризик
Ризик кредитного еквівалента
Ризик дострокового погашен-

ня
Ризик кредитного спреду
Ризик зміни ціни застави та 
волатильності ціни застави

Валютний Ризик мінливості валютних 
курсів

Ризик валютних втрат через зміну 
курсу іноземної валюти щодо на-
ціональної в період між укладенням 
угоди і фактичними розрахунками за 
нею при здійсненні зовнішньоторго-
вельних кредитних і валютних опе-

рацій

Ризик конвертації прибутку

Інвестицій-
ний

Ризик мінливості ціни на акції Ризик виникнення непередбачених 
фінансових втрат у ситуації невизна-
ченості умов інвестиційної діяльності

Ризик зростання волатиль-
ності

Базисний ризик
Ризик дивідендів
Ризик кореляції

Інфляцій-
ний

Ризик, спричинений непередбачу-
ваним зростанням втрат, внаслідок 

інфляційних процесів
Ціновий Процентний Ризик виникнення непередбачуваних 

фінансових втрат від зміни цін (вар-
тості) на окремі фінансові інструменти

Ризик кривої дохідності
Базисний ризик процентної 
ставки/ризик процентного 

спреду
Формуван-
ня депозит-
ної бази

Ризик ліквідності фондиру-
вання

Ризик, пов’язаний із необгрунтова-
ною депозитною політикою банків-
ської установи, невдалим вибором 
відсоткових ставок та неправильним 
формуванням кредитного портфеля.

Ризик неперевкладення
Ризик арбітражу на строках 

вкладення
Операцій-
ний

Ризик транзакцій Ризик, що існує завдяки технологіч-
ній недосконалості процесів надання 

послуг і продажу продуктів.
Ризик операційного контр-

олю
Ризик внутрішньобанківської 

системи
Ліквідності 
банку

Ризик відтоку капіталу Небезпека втрат у випадку не-
спроможності банку покрити свої 

зобов’язання
Ризик скорочення притоку 

нових вкладів
Ризик позабалансових 

зобов’язань
Інші види ризику ліквідності
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Витрати 
на управ-
ління

Нових ви-
дів діяль-
ності

Ризик, пов’язаний із запровадженням 
нових видів діяльності, у банківській 
установі або внаслідок введення но-

вих технологій
Ризик біз-
нес-події

Ризик конвертованості валют Небезпека втрат, зумовлених змінами 
законодавства (збільшенням ставок 
податків, відміною чи зменшенням 
податкових пільг, зміною термінів 
сплати податків, зміна нормативів 
тошо), зниження репутації та по-
гіршення прогнозного кредитного 
рейтингу, втягнення країни банка-ре-

зидента у війну і т.д.

Ризик зміни кредитного рей-
тингу

Ризик репутації
Податковий ризик
Правовий ризик

Ризик непередбачуваних об-
ставин

Ризик законодавства
Ризик стихійного лиха
Стратегічний ризик
Країнний ризик
Ризик конкуренції

Трансля-
ційний

Ризик валютних втрат від перераху-
вання суми коштів з однієї валюти в 
іншу (при щорічній переоцінці ва-

лютного боргу)
Поточних 
витрат бан-

ку

Ризик, пов’язаний із необґрунтова-
ною політикою банківської установи у 

сфері витрат

іпотечному кредитуванні [Текст]/ Агапова 
М.Ю. // Глобальні та національні проблеми 
економіки. – 2015. – №4. – С. 756-759
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АНОТАЦІЯ 
У статті здійснено дослідження сутності 

поняття ризики, надано визначення специ-
фічним категоріям «банківські ризики» та «ці-
ноутворюючі ризики в банківській діяльності». 
Розроблено методику розрахунку аналітичного 
показника «ризикова вартість» для деяких ри-
зиків з групи бізнес-подій. У кінці роботи пред-
ставлено класифікацію-характеристику видів 
банківських ризиків за видом величини, що під-
лягає розподілу під час процесу ціноутворення.

SUMMARY 
In this article we have investigated the essence of 

the concept of the risk defi nition and developed own 
defi nitions of the specifi c categories like “banking 
risks” and “price determination risk in banking”. 
We have designed new methods of calculation of 
the analytical indicator called «risk value» for the 
risks of the special types of business events. We have 
also designed classifi cation sheet for the types of 
the banking risks by type of value to be distributed 
during the pricing process.
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ÓÄÊ 343.163

В статье рассмотрены отдельные аспекты 
прохождения службы в органах государственно-
го обвинения Австрии, Австро-Венгерской Им-
перии и Западно-Украинской Народной Респу-
блики в конце XVІІІ - начала ХХ. В результате 
исследования очерчены основные институты 
прохождения службы, требования к кандида-
там, системы дисциплинарных взысканий, а 
также отдельные вопросы материального и 
социального обеспечения.
Ключові слова. Прокуратура, державне обвину-

вачення, проходження служби, Австро-Угорська Ім-
перія, Західно-Українська Народна Республіка.

Удосконалення сучасної системи орга-
нів прокуратури України, а також методів 
і форм управління кадровою діяльністю у 
цій суспільно-політичній інституції потре-
бує аналізу досвіду прокурорських органів, 
що діяли на різних історичних етапах у 
державах, до складу яких входили україн-
ські землі. Накопичення достатньої емпі-
ричної бази, яка зосереджена, насамперед, 
в історичному та практичному досвіді є 
необхідним як для з’ясування етапів розви-
тку, правової бази прокурорської діяльнос-
ті чи особливостей проходження служби, 
так і місця та ролі прокурорських органів 
у системі державних органів, можливістю 
використання корисного досвіду, а також 
уникнення негативних явищ, що, у свою 
чергу, досягається вивченням досвіду не-
гативного.
Переважна більшість наукових розвідок 

зарубіжних учених присвячена досліджен-

ням австрійського імперського інституту 
державного обвинувачення загалом, у цей 
же час його особливості в окремих провін-
ціях залишались поза увагою дослідників.
У вітчизняній правовій науці історію 

органів прокуратури на українських зем-
лях досліджували І.Й. Бойко, Х.П. Горуй-
ко, В.С. Кульчицький, О.Л. Копиленко, 
О.Р. Михайленко, Н.Ю. Панич, В.В. Сухо-
нос та інші дослідники. Однак саме в пло-
щині інституту проходження служби та 
пов’язаних з нею підінститутів, юридична 
бібліографія представлена не багатьма ав-
торами, серед таких розвідок можна ви-
окремити лише кілька, зокрема наукові 
статті М.М. Бурбики та А.Я. Трухана.
Крім цього, варто зазначити, що осно-

вна маса вітчизняних історико-правових 
досліджень інститутів проходження служ-
би в органах державного обвинувачення 
дорадянського історичного періоду при-
свячена прокуратурі Російської Імперії, 
поза як інституції державного обвинува-
чення інших держав: Великого Князівства 
Литовського, Речі Посполитої, Австрії та 
Австро-Угорської Імперії а також держав, 
що утворилися на її уламках, і певний іс-
торичний період адміністрували на зна-
чних територіях України, зокрема Захід-
но-Української Народної Республіки, не є 
такими численними. У цей же час майже 
стоп’ятдесятирічний історичний відрізок 
кінця XVІІІ – початку ХХ століть мав вели-
ке історичне значення в плані становлення 
інститутів проходження служби в органах 
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державного обвинувачення, оскільки був 
представлений європейською моделлю 
прокуратури, зокрема в Австрії та Австро-
Угорській Імперії, а тому має значну науко-
ву вагу.
Інкорпорація західноукраїнських зе-

мель (за винятком Закарпаття, яке ввій-
шло до складу Австрії разом з Угорщиною 
в 1526 році [1, с.102]) після поділів Речі По-
сполитої до складу Австрійської імперії у 
1772 р., за словами О. Субтельного, через 
«хисткий, слабко скоординований конгло-
мерат, у якому бракувало сильних центра-
лізованих установ, необхідних для уніфіка-
ції управління» [2, с.477] обумовило обста-
вину, що на землях Галичини ще впродовж 
70 років використовувалась судова система 
та усі притаманні їй інститути, які діяли за 
часів Речі Посполитої.
Державна (імперська) прокуратура – 

(нім. Staatsanwaltschaft) у Австрійській Імпе-
рії була утворена одночасно з проведенням 
низки буржуазно-демократичних реформ 
в судовій галузі, як наслідок вимушеної де-
мократизації обумовленої революційними 
подіями 1848 року. У 1849-1850 рр. при 
кожному окружному суді була встановлена 
посада державного прокурора. При вищо-
му крайовому суді і Верховному судовому і 
касаційному трибуналі була заснована по-
сада генерального прокурора [3, с.23]. 10 
липня 1850 р. своїм патентом австрійський 
імператор Франц Йосиф І затвердив «Ор-
ганічний закон про прокуратуру», який де-
тально врегульовував порядок її утворення 
та функціонування [4].
До складу державних прокуратур входи-

ли: державні прокурори (нім. Staatsanwälte, 
Staatsprokuratoren), заступники державно-
го прокурора (нім. Staatsanwaltssubstituten, 
Staats-anwaltsstellvertreter), канцелярські 
службовці (нім. Kanzleibeamte), допоміжні 
службовці (нім. Hilfsbeamte), службовці з 
числа технічного персоналу (нім. Diener). 
До складу державних прокуратур також 
входили практиканти цих прокуратур (нім. 
Auskultanten) [5, c.65-66].
За даними історичних розвідок профе-

сора В.С. Кульчицького, право затверджен-
ня генерального прокурора та його заступ-
ників у Австрії, а після Австро-Угорського 

компромісу від 15 березня 1867 року – Ав-
стро-Угорщині, належало імператору. Про-
позицію щодо призначення генерального 
прокурора вносив імператору міністр юс-
тиції, оскільки на процедуру призначення 
генерального прокурора не поширювався 
загальний порядок конкурсного відбору 
на посади в органи прокуратури. З метою 
обіймання посади генерального прокурора 
або його заступника на законодавчому рів-
ні було поставлено низку вимог. До них, зо-
крема, належав віковий ценз – кандидат на 
цю посаду повинен був досягти 30-ти річ-
ного віку. Крім того, претендент мав успіш-
но здати суддівський або державний екза-
мен. Заборонялося зарахувати на такі по-
сади осіб, які притягуватися до криміналь-
ної або адміністративної відповідальності. 
Після погодження імператором посади 
кандидата прокурор повинен був скласти 
присягу перед генеральним прокурором. 
Водночас таку присягу перед генеральним 
прокурором інші чиновники повітових 
прокуратур. Згідно з «Органічним законом 
про прокуратуру» генеральний крайовий 
прокурор, підпорядковуючись міністру юс-
тиції, отримував від нього накази, а також 
звітував перед ним за результатами діяль-
ності [6, с.11].
Прокурором державної прокуратури 

при крайовому суді могла стати лише осо-
ба, яка досягла 30-ти років та успішно скла-
ла іспит, що підтверджувалося відповідним 
свідоцтвом. У разі неможливості з тих чи ін-
ших причин скласти такий іспит, особа мо-
гла обійняти посаду заступника прокурора 
за умови складення даного іспиту протягом 
встановленого строку. Ще однією вимогою, 
яка закріплювалася на законодавчому рів-
ні, було знання мови того населення, яке 
проживало на певній території. Було за-
боронено прийняття на роботу в органи 
прокуратури тих осіб, які перебували у ро-
динних зв’язках з працівниками Крайового 
суду або працівниками державної прокура-
тури [3, с.23-24].
Освітньою вимогою до кандидата в про-

курорські службовці було наявність юри-
дичної освіти. Однак, отримання магістер-
ського ступеня не обумовлювало закінчення 
навчання, оскільки особа, яка, закінчивши 
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навчання в університеті, складала перший 
державний іспит і розпочала стажування у 
державних чи приватних юридичних уста-
новах (суд, прокуратура, органи управлін-
ня тощо), тобто перебувала в статусі рефе-
рендарія. Під час вказаного стажування 
референдарій проходить як практичну, так 
і теоретичну підготовку. Після стажування 
референдарій складає другий державний 
іспит і отримує право займатися юридич-
ною практикою. Додатковою вимогою було 
успішне складання відповідних іспитів та 
проходження кандидатом в державні про-
курори трирічної практики [6, c.67].
За вчинення дисциплінарних правопо-

рушень працівники державної прокурату-
ри могли бути притягнуті до відповідаль-
ності у вигляді накладення на них дисци-
плінарного стягнення.
В.С. Кульчицький, І.Й. Бойко зазнача-

ють, що видами стягнення були штрафи, 
зокрема: нагадування, осуд, зауваження, 
відрахування з заробітної плати та звіль-
нення зі служби [3, с.23].
Н.Ю. Панич з дисциплінарних стяг-

нень, що застосовувались до службовців Ав-
стрійської, а пізніш Австро-Угорської про-
куратури, виділяє, власне, дисциплінарні 
стягнення та дисциплінарні штрафи. Ви-
дами дисциплінарних стягнень були попе-
редження і догана. Рішення про винесен-
ня працівнику попередження або догани 
приймав, як правило, Вищий державний 
прокурор. За вчинення більш суттєвих по-
рушень дисципліни на працівників Вищої 
державної прокуратури накладалися дис-
циплінарні штрафи. До таких, насамперед, 
належали: 1. Сувора догана; 2. Вирахуван-
ня із заробітної плати (від одного до трьох 
місячних окладів заробітної плати праців-
ника прокуратури); 3. Пониження у служ-
бовому званні або звільнення зі служби [5, 
c.76].
У разі притягнення працівника до від-

повідальності у вигляді позбавлення волі 
від 6 місяців і більше за вчинення злочину, 
він підлягав негайному звільненню зі служ-
би. Крім того, звільненню підлягав також 
той службовець, який до прийняття його 
на службу вчинив діяння, яке виключало 
можливість його працевлаштування, однак 

факт вчинення діяння службовцем було 
приховано [7, S.9].
Для розгляду справ про дисциплінарні 

правопорушення працівників органів про-
куратури при Вищих державних прокура-
турах діяли спеціальні дисциплінарні комі-
сії (нім. Disziplinarkommissionen) [5, c.76].
За законом 1873 р. прокурор при Вер-

ховному судовому і касаційному трибуналі 
і надалі називався генеральним прокуро-
ром, прокурори при вищих крайових судах 
йменувалися старшими прокурорами, а 
при окружних судах – державними проку-
рорами. У повітових судах обвинувачення 
підтримували заступники державних про-
курорів.
У 1851 році для захисту матеріальних 

інтересів держави в судах усіх інстанцій 
була організована спеціальна фінансова 
прокуратура. Галицька фінансова проку-
ратура у Львові до 1867 році поширювала 
свою діяльність і на територію Буковини. 
Пізніше була створена окрема фінансова 
прокуратура в Чернівцях [3, с.23-24].
Слід зазначити, що в імперії австрій-

ських Габсбургів, як і в Російській Імперії, 
існував свій Табель про ранги. Правда кла-
сів тут було тільки 12 [8, s.113], хоча служ-
бовцям імперської прокуратури присвою-
вали від XІ до ІІ рагу. Наприклад, згідно 
з даними зібраних Н.Ю. Паничем, галиць-
кому фінансовому прокурору, як керівнику 
Галицької фінансової прокуратури, при-
своювався V ранг, заступникам Галицького 
фінансового прокурора присвоювався VII 
ранг. Інші службовці Галицької фінансової 
прокуратури посідали VIII–XI ранги [5, 
c.81].
Модель прокуратури, створена Австро-

Угорщиною, була використана після її па-
діння багатьма країнами, що утворились на 
її уламках: Польщею, Чехословаччиною, 
Угорщиною, Румунією та Західно-Україн-
ською Народною Республікою. Зокрема, у 
Другій Речі Посполитій використовували 
модель прокуратури Австро-Угорщини та 
проходження у ній служби аж до 1928 року.

1 листопада 1918 р. у Львові на україн-
ських землях колишньої Австро-Угорщини 
була проголошена Західно-Українська На-
родна Республіка. Основним нормативно-
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правовим актом, що визначав правові осно-
ви організації та діяльності прокуратури 
ЗУНР, було розпорядження Державного 
cекретарства cудівництва «Про державну 
прокуратуру» від 18 грудня 1918 р. [9, с.16-
17], у статті 1 якого зазначалось: «утриму-
ються в силі всі закони і розпорядки про 
встановлення державної прокуратури та 
виконання публічного обвинувачення, на-
скільки вони не суперечать державності 
Західно-Української Народної Республіки» 
[10, с. 133]. 
Для того, щоб зберегти свої посади, 

колишні прокурори повинні були скласти 
присягу на вірність ЗУНР, адже у статті 6 
згаданого розпорядження Державного се-
кретарства судівництва було передбачено, 
що всі державні обвинувачі (прокурори) за-
лишаться на своїх «урядових місцях в допе-
решнім характері службовім», якщо не піз-
ніше як до 1 січня 1919 р. складуть «прире-
ченнє» на вірність Західно-Українській На-
родній Республіці та її законам. Ці норми 
права дають підстави вважати, що колишні 
австро-угорські правові акти, що регулюва-
ли організацію та діяльність прокуратури, 
зберегли чинність у ЗУНР. Цьому сприяла, 
як стверджує Х.П. Горуйко, багата австрій-
ська правова традиція [11, с.24-25], додат-
ковими чинником, на нашу думку, було та-
кож те, що кадри, залучені до творення ор-
ганів правопорядку молодої держави, мали 
австрійську правову школу, що формувало 
у них і відповідні організаційно-правові 
погляди, крім цього, перманентна війна, 
яку вела ЗУНР на багатьох фронтах, ста-
вила пріоритети оборонного характеру в 
порівнянні з продукуванням нормативних 
новел, направлених на організацію органів 
прокуратури. Прийняття окремого норма-
тивно-правового акту щодо її структурної 
організації та компетенції, що передбача-
лось статтею 11 розпорядження Державно-
го cекретарства cудівництва «Про держав-
ну прокуратуру» від 18 грудня 1918 р. [9, 
с.16-17] так і залишилось у планах, навіть 
після об’єднання ЗУНР з УНР аж до падін-
ня цієї об’єднаної держави.
Основними посадами в органах проку-

ратури (публічного обвинувачення) були 
старший прокурор, перші прокурори, про-

курори, заступники прокурора та заступни-
ки прокурора з публічного обвинувачення. 
Старшого прокурора, перших прокурорів, 
прокурорів та їх заступників призначав на 
посади Державний секретар судівництва. 
Заступників публічного обвинувачення 
при повітових судах призначав прокурор 
(відповідно перший прокурор або керівник 
державної прокуратури) округу [10, с.132].
Прокуратура, як державно-правовий 

інститут ЗУНР, була заснована і розвива-
лась на базі австрійської традиції державот-
ворення з більшістю атрибутів, притаман-
них її попередниці.
Узагальнючи інформацію опрацьованих 

джерел зазначимо, що органи державного 
обвинувачення (прокуратура) в Імперії Ав-
стрійських Габсбургів та Західно-Україн-
ської Народної Республіки, що виникла на 
її уламках, характеризуються за основними 
організаційно-правовими ознаками як пра-
воохоронні органи в системі інститутів пра-
восуддя та юстиції. Служба в органах про-
куратури відносилась до категорії держав-
ної служби в системі органів правосуддя.
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SUMMARY 
The article deals with some aspects of the 

service in of public prosecution organs of Austria, 
the Austro-Hungarian Empire and the West 
Ukrainian People’s Republic at the end of 18th 
– beginning of 20th century. As a result of the 
research the following outlines re provided: basic 
prosecution service institutions, requirements for 
the candidates, disciplinary systems as well as some 
issues of social security.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто окремі аспекти про-

ходження служби в органах державного обви-
нувачення Австрії, Австро-Угорської Імперії 
та Західно-Української Народної Республіки у 
кінці XVІІІ - початку ХХ століть. Унаслідок 
дослідження окреслено основні інститути 
проходження служби, вимоги до кандидатів 
на посади прокурорів, системи дисциплінар-
них стягнень та окремі питання матеріаль-
ного та соціального забезпечення службовців.
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Статья посвящена исследованию аспектов 
становления гражданского общества как ос-
новополагающего базиса реализации основных 
гражданских прав и свобод человека. Целью 
статьи является исследование содержания по-
нятий власти (в частности, государственной 
власти), общества, гражданского общества, 
гражданских прав и свобод, гражданствен-
ности, разделения власти на ветви и уровни, 
определение актуальных проблем формирова-
ния и деятельности гражданского общества 
в Украине, направлений совершенствования 
взаимодействия государства и гражданского 
общества по осуществлению власти В статье 
уточнено место и роль гражданского общества 
в механизмах обеспечения реализации граж-
данских прав и свобод человека, и охарактеризо-
вано текущее состояния дел в Украине по дан-
ному вопросу.

Ключові слова: держава, влада, державна вла-
да, місцеве самоврядування, гілки влади, рівні влади, 
суспільство, громадянське суспільство, громадянські 
права і свободи, громадянськість, взаємодія влади і 
громадянського суспільства.

Постановка наукової проблеми
Реформування системи державного 

управління та місцевого самоврядування, 
здійснення реальних перетворень щодо 
децентралізації влади, забезпечення про-
сування України до асоційованого член-
ства у Європейському Союзі, потребує як 
осмислення наявної моделі системи дер-
жавної влади, в першу чергу - органів вла-
ди, так і перехід до забезпечення участі 

кожного громадянина у здійсненні влади 
як такої.

Цілі статті та постановка завдань
Метою статті понять влади (зокрема, 

державної влади), суспільства, громадян-
ського суспільства, громадянських прав та 
свобод, громадянськості, поділу влади на 
гілки та рівні, визначення нагальних про-
блем формування та діяльності громадян-
ського суспільства в Україні.
Завданнями статті, у зв’язку з вищеза-

значеним, є:
- розглянути зміст громадянського сус-

пільства як інституції забезпечення реа-
лізації громадянами своїх громадянських 
прав та свобод та взаємодії держави та 
громадянського суспільства з метою забез-
печення права громадянина на здійснення 
влади;

- виявити особливості такої взаємодії.

Невизначена наукова проблема, якій 
присвячено статтю

Статтю присвячено особливостей вза-
ємодії держави та громадянського суспіль-
ства в Україні в період фактичного початку 
становлення останнього.

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій, у яких започатковано 
розв’язання наукової проблеми

Дослідженням даних питань приділя-
ли увагу М. Грушевський, Д. Дорошенко, 
В. Ключевський, Б. Рибаков, І. Фроянов, 
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Л. Черепнін, М. Котляр, О. Сушинський, 
П. Толочко, В Шаповал, Н. Яковенко та ін.

Виклад основного матеріалу 
дослідження та обґрунтування 
отриманих наукових результатів
Розвиток систем державного устрою і, 

як наслідок, державного управління при-
вів західні демократії до визнання по-
стулатів Великої французької революції: 
воля, рівність, братерство [1, с.212], і, як 
наслідок, прийняття на озброєння теоре-
ми про поділ державної влади на три скла-
дові: законодавчу, виконавчу і судову [2, 
с.19]. Проте, питання у яких пропорціях 
ділиться ця влада, саме у розумінні абсо-
люту (абсолютна влада), так і не вирішено 
з часів постановки зазначеного питання її 
автором – Шарлем Луї Монтеск’є [3, c.165]. 
Очевидним є факт того, що народжен-
ня усіх революцій має на меті з’ясування 
питання поваги носіїв державної влади 
до тих, над ким він цю владу встановив, і 
абсолютно очевидно, що з середини XVII 
століття головною дійовою особою влад-
ної дії, яка (особа) усвідомлює себе як са-
мостійний суб’єкт влади, став саме народ 
відповідної держави. Мова, зрозуміло, йде 
виключно про ту спільноту людей, яку ми 
у сучасному розумінні ототожнюємо з по-
няттям громадян чи підданих, тобто тих, 
хто набуває відповідних прав і обов’язків 
у своїй державі, і як наслідок їх реалізації 
несе тягар відповідальності за наслідки дії 
влади.
Зрозуміло, що, пройшовши етап розви-

тку представницької демократії, дійшовши 
до межі її можливостей (з точки зору на-
явності очевидних рамок у можливості на-
родом реалізації свого права на владу як 
суверена), постало питання про реальність 
участі кожного громадянина (підданого) 
у здійсненні влади у себе в державі. Абсо-
лютно очевидним є той факт, що делегати, 
яким ця влада делегується народом, у всій 
безлічі своїх форм: депутат, президент, го-
лова, міністр тощо, - у більшості випадків 
мають можливість спотворювати повно-
важення, надані народом, нерідко розши-
рюючи їх за межі дозволеного чи взагалі 
направляючи свою діяльність у протилеж-

ний бік, від визначеного народом у ман-
даті. Саме тому, незважаючи на видиму 
демократичність такої системи, у більшос-
ті випадків вона призводила саме до ство-
рення основного документу з суспільного 
договору - конституції, тобто того основно-
го закону, який відповів би суспільству на 
питання про структуру влади з точки зору 
можливостей: інститути влади, межі їх вла-
ди та основні механізми їх діяльності. Як 
уже зазначалося вище, саме у конституціях 
почали закріплювати принцип поділу вла-
ди на три складові.
Проте принцип розподілу державної 

влади на три складові станом на середину 
ХХ століття абсолютно не відповідав на 
питання не те що участі народу у її здій-
сненні, а навіть і місцевих еліт. Отже, була 
необхідність у реалізації права місцевих 
еліт на власну участь у здійсненні держав-
ної влади. Звернемо увагу на той факт, що 
вперше документально це прагнення за-
фіксовано в Англії ще в ХІ столітті, де ба-
рони вимагали забезпечення своєї автоно-
мії в рамках єдиної корони [4, с.15]. У цей 
час, як нам відомо, у Русі це право було за-
безпечено в силу самої структури держави, 
яка вже в той час була об’єднанням князів-
ських земель під чолом старшого князя у 
Києві, що було визначено у заповіті князя 
Ярослава Мудрого [5, с.18].
Завершується це прийняттям Європей-

ської хартії місцевого самоврядування[6, 
с.7]. З цього моменту ми можемо впевне-
но говорити про те, що поділ влади з пло-
щинного виміру (три гілки) переходить 
на об’ємний рівень, державна (три гілки) 
та місцева. Щодо останньої, то незважа-
ючи, що поділ її на гілки, зазвичай, ніде 
не оголошується, але насправді вона теж 
поділена, як мінімум, на три гілки. Усі ці 
гілки  рівні і постійно пересікаються між 
собою, а завдяки поняттю делегування, ще 
й об’єднуються. Україна, у цьому сенсі, ста-
новить державу, де формальний розподіл 
влади настільки законодавчо визначений 
загально, що межі і повноваження постій-
но перерозподіляються між гілками та рів-
нями влади. Останнє чітко відповідає на 
питання: чому в Україні так і не розвинене 
місцеве самоврядування.
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Логічним розвитком зазначеної тен-
денції стає теорія прямого народовладдя, 
яка формально відповідає на питання про 
безпосередню участь кожного представ-
ника народу у здійсненні влади, проте, за 
фактом, ніяким чином не пояснює, як саме 
це практично може бути реалізовано.
У зв’язку з цим слід зазначити наступ-

не:
по-перше, представницькі органи вла-

ди не є інститутами прямої демократії;
по-друге, на сьогодні ми виділяємо саме 

форми прямої демократії: референдум, 
прямі вибори, самоорганізація населення 
тощо, - а не лад як такий;
по-третє, навіть для імплементації рі-

шень народу, прийнятих через форми пря-
мої демократії, необхідно мати представ-
ницькі інститути, до прикладу, виборчі чи 
лічильні комісії тощо.
Чи носять такі обмеження об’єктивний 

характер? І щоб відповісти на зазначене 
питання, спершу звернемо увагу на таке 
явище, як громадянське суспільство.
Отже, якщо на початку цієї статті ми 

пробували зрозуміти, що сучасна тенден-
ція здійснення абсолютної влади шляхом 
її роздроблення на складові продовжує со-
вою переможну ходу, і теорія стримування 
та противаг, так віртуозно (на скільки це 
на сьогодні можливо) реалізована у Сполу-
чених Штатах Америки шляхом створення 
величезної системи органів державної (рів-
ня штату), наддержавної (федерального 
рівня) та місцевої (населеного пункту) вла-
ди, продовжує реалізуватися створенням 
все різноманітніших інституцій, то питан-
ня реалізації кожним громадянином (під-
даним) права на владу стає все гострішим.
Очевидно, що якщо спершу аристокра-

тичний рівень виборов своє право на вла-
ду у монарха, за ним еліта виборола своє 
право на владу в аристократії, то очевид-
но, що або є очевидна межа такого поділу, 
або дроблення буде ти до реалізації кож-
ною особою свого права на владу. І якщо є 
очевидним той факт, що державна влада та 
місцева у підсумку склали два різні рівні, 
то і громадянська влада складає свій.
З метою встановлення обґрунтованос-

ті зазначеного твердження звернемося до 

визначення поняття. Отже, «громадянське 
суспільство - суспільство з розвиненим еко-
номічними, політичними, духовними та 
іншими відносинами та зв’язками, яке вза-
ємодіє з державною та функціонує на заса-
дах демократії та права»[7, с.646]. Очевид-
но, що громадянське суспільство і держава 
- це різні рівні, які між собою взаємодіють.
Що є предметом взаємодії цих рівнів? 

Зрозуміло, що теорія природних прав 
зробила вагомий внесок у розвиток теорії 
громадянського суспільства, оскільки фак-
тично підвела підґрунтя під право кожної 
особи на здійснення влади, рівне з будь-
якою іншою особою. А метою реалізації 
цієї влади фактично є громадянські права і 
свободи, під якими ми, в першу чергу, ро-
зуміємо «права і свободи, які визначають 
правовий статус громадянина з погляду 
можливостей його участі в усіх сферах жит-
тя  держави та суспільства» [8, с.647]. Отже, 
кожний громадянин має рівні з будь-яким 
іншим громадянином права на здійснення 
влади, і мірилом можливості їх реалізації є 
демократія, як устрій. На національному 
рівні це, зазвичай, закріплюється в осно-
вному законі - конституції [9, 647].
Україна не є виключенням із зазна-

ченого, адже статтями 3 та 5 Конституції 
України передбачено наступне: «Людина, 
її життя і здоров’я, честь і гідність, недо-
торканість та безпека визнаються ... най-
вищою соціальною цінністю. Права і сво-
боди людини та їх гарантії визначають 
зміст і спрямованість діяльності держави. 
Держава відповідає перед людиною за 
свою діяльність. Утвердження і забезпе-
чення прав і свобод людини є головним 
обов’язком держави... Носієм суверенітету 
і єдиним джерелом влади в Україні є на-
род. Народ здійснює владу безпосередньо 
і через органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування. Право визна-
чати і змінювати конституційний лад в 
Україні належить виключно народові і не 
може бути узурповане державою, її органа-
ми або посадовими особами. Ніхто не може 
узурпувати державну владу» [10]. Зверне-
мо увагу на те, що фактично усі постула-
ти громадянських прав та свобод, а також 
невід’ємне право громадянина на владу, 
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закріплено в основному законі, а отже, по-
трібно відзначити, що фактично Конститу-
ція України підвела сучасну європейську 
базу щодо функціонування в Україні гро-
мадянського суспільства.
Чому ж тоді ми стверджуємо, що в 

Україні громадянське суспільство знахо-
диться на початкових стадіях формування? 
З метою відповіді на це питання звернемо-
ся до базового поняття «громадянськість». 
Під ним ми розуміємо [11, с.647]:
по-перше, «готовність... громадянина... 

до активної участі у справах суспільства і 
держави»;
по-друге, його здатність до цієї участі;
по-третє, основою є «глибоке усвідом-

лення своїх прав та обов’язків».
Отже, без сумніву громадянське сус-

пільство є фактично інституцією забезпе-
чення участі громадян у здійсненні влади 
на всіх її рівнях.
Події Помаранчевої революції 2004 

року та Революції гідності 2014 року пока-
зують, що в українському суспільстві готов-
ність громадян до активної участі у спра-
вах держави є, і це незважаючи на те, що 
фактично весь цей час ми відзначали авто-
ритарну форму правління в державі.
Щодо здатності до цієї участі бачимо 

наступне: з одного боку, відома здатність 
українців до створення та забезпечення ді-
яльності військових підрозділів, які діють 
на основі внутрішньої самоорганізації (ши-
роко відоме ще за часів Козацької доби), 
як-от: формування добровольчих військо-
вих підрозділів з метою протидії зовнішній 
та внутрішній військовій агресії, активний 
розвиток волонтерського руху з підтримки 
потреб війська; натомість відсутність само-
достатніх інститутів громадянського сус-
пільства, які покликані не збройним шля-
хом врегульовувати суспільні протиріччя, 
як-от: «кишенькові» та «диванні» політичні 
партії, їх «васальні» громадські організації, 
фактична відсутність незалежних засобів 
масової інформації тощо.
Щодо глибокого усвідомлення своїх 

прав та обов’язків необхідно сказати на-
ступне. Україна у складі Радянського Со-
юзу пережила одні із складних етапів свого 
життя. Фактична політика московського 

уряду була направлена на знищення будь-
якої ідентичності українця, з одночасним 
нав’язуванням ідеології утопічного кому-
нізму, яка вилилась у побудову державно-
го монопольного капіталізму в СРСР, при 
якому будь-який розвиток громадянського 
суспільства був неможливий. Це вилилось 
у низку заходів радянської машини, як  
громадянська війна, голодомор, примусо-
ва колективізація, знищення українського 
середнього класу (репресії), створення ме-
ханізму протидії українському націоналіз-
му, витіснення української мови тощо. За 
таких умов проявити громадянину свою 
позицію, відмінну від лінії партії, було 
практично неможливо, а отже, і формуван-
ня громадянського суспільства унеможлив-
лювалося.
Коли ми ведемо мову про узурпацію 

влади, то необхідно окреслити, що це сто-
сується не тільки рівня державної влади 
як такого. У більшості дослідників ми зна-
ходимо думку, яка стала панівною в Укра-
їнському суспільстві, що узурпація влади 
можлива лише на державному рівні одні-
єю з гілок, до прикладу, чи Президентом, 
чи Парламентом, чи Судом. Проте слід за-
значити, що події на сході України на сьо-
годні засвідчили, що узурпація влади може 
відбутися на місцевому рівні, що фактично 
стає першим поштовхом до сепаратизму, і 
як наслідок порушення природного балан-
су у здійсненні влади і забезпеченні дотри-
мання суспільного договору.
Однак, висловлю припущення, що 

узурпація влади громадянським суспіль-
ством апріорі неможлива, адже суверен і 
так, теоретично, має всю повноту влади. 
З іншого боку, саме посилення ролі гро-
мадянського суспільства є запобіжником в 
узурпації влади як такої, оскільки саме гро-
мадянське суспільство уже є об’єднанням 
громадян.
В Україні сформована система обме-

ження дії інститутів громадянського сус-
пільства, які характеризуються двома осно-
вними напрямками:

- обмеження права громадян на без-
посереднє прийняття рішення щодо здій-
снення влади, зокрема, референдуми в 
Україні мають дорадчий статус, тобто не 
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мають безпосередньої сили дії;
- представницькі органи влади мають 

більше прав по формуванню органів вла-
ди, ніж суспільство. Фактично Україна все 
ще знаходиться на етапі розбудови пред-
ставницьких органів влади, у той час, як у 
розвинених сталих демократіях право на 
формування різноманітних органів влади 
надано суспільству, що, у першу чергу, реа-
лізується правом обирати усіх представни-
ків влади, на яких покладається будь-який 
обов’язок у її здійсненні (судді, прокурори, 
шерифи тощо).
У зв’язку з переходом України від дер-

жавного монопольного капіталізму до олі-
гархічного монопольного капіталізму пе-
редумов для формування такого інституту, 
як громадянське суспільство, не створено. 
Абсолютно очевидно, що питання його 
становлення у суспільстві назріло давно, і 
зважаючи на свідомий вибір українців у бік 
загальнолюдських цінностей, його побудо-
ва є невідворотною.
Окрім того, побудова асоціації з Євро-

пейським Союзом, у першу чергу, передба-
чає узгодження діяльності владних інститу-
цій України та громадянського суспільства 
з відповідними владними інституціями 
Європейського Союзу в цілому, так і кож-
ної країни учасника Європейського Союзу 
зокрема. Отже, очевидним постає питання 
формування повноцінного владного рівня 
в Україні - громадянського суспільства, з 
усіма його інститутами, формами та меха-
нізмами діяльності.

Висновки
У статті досліджено питання становлен-

ня влади як об’ємного механізму взаємодії 
рівнів влади і її гілок.
Так само, як рівень місцевого само-

врядування є абстрактно незалежним від 
загальнодержавного (національного), так 
і громадянське суспільство є самостійним 
рівнем, абстрактно незалежним від дер-
жавного та місцевого, при цьому він є фак-
тично єдиним, який забезпечує безпосе-
редню участь кожного свідомого громадя-
нина у процесі здійснення влади, фактич-
но розвиваючи най потужніший наявний 
інструмент прямої демократії.

Очевидним є те, що сучасний етап роз-
витку України в напрямку децентралізації 
влади (демонополізація державної влади) є 
необхідною передумовою розвитку не тіль-
ки сталої демократії в Україні, але і кроком 
до становлення громадянського суспіль-
ства як такого.
Зрозуміло, що абсолютно незалежних 

систем, які б між собою взаємодіяли, бути 
не може, проте мова йде у можливості їх 
незалежного існування в рамках тієї долі 
влади, яку вони собою уособлюють, без 
можливості свавілля з боку інших рівнів чи 
гілок, та забезпечення протидії узурпації 
влади будь-яким з рівнів.
Конституція України на рівні основного 

закону задекларувала принципи побудови 
в ній розвиненого громадянського суспіль-
ства. Це означає, що наступним етапом 
децентралізації влади в Україні повинен 
стати етап подальшої передачі владних по-
вноважень інститутам громадянського сус-
пільства.
З іншого боку, Українська Конститу-

ція потребує змін саме у напрямку закрі-
плення юридичних норм на здійснення 
уже перевірених форм прямої демокра-
тії: референдуми прямої дії, введення 
механізмів прямого голосування з цілої 
низки осіб, що реалізують владні повно-
важення.
Все це буде сприяти побудові в Украї-

ні сильного громадянського суспільства та 
встановлення сталої демократії.
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SUMMARY 
The article studies aspects of civil society 

as the fundamental basis of the realization of 
basic civil rights and freedoms. The article 
is the research content of concepts authorities 
(including government), civil society, citizens’ 
rights and freedoms, citizenship, the division of 
power into branches and levels, determination 
and urgent problems of formation of civil 
society in Ukraine, directions of improvement 
of cooperation between the state and civil public 
authorities to implement Article specifi es the 
place and role of civil society in the mechanisms 
of ensuring the implementation of civil rights 
and freedoms, and provided this description of 
the situation in Ukraine in this issue.

АНОТАЦІЯ 
Статтю присвячено дослідженню аспек-

тів становлення громадянського суспільства 
як основоположного базису реалізації основних 
громадянських прав і свобод людини. Метою 
статті є дослідження змісту понять влади 
(зокрема, державної влади), суспільства, гро-
мадянського суспільства, громадянських прав 
та свобод, громадянськості, поділу влади на 
гілки та рівні, визначення нагальних проблем 
формування та діяльності громадянського 
суспільства в Україні, напрямів удосконалення 
взаємодії держави та громадянського суспіль-
ства щодо здійснення влади У статті уточне-
но місце і роль громадянського суспільства у 
механізмах забезпечення реалізації громадян-
ських прав та свобод людини, та надано ха-
рактеристику поточного стану справ в Украї-
ні із зазначеного питання.



Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

64ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 5, 2015

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ 
ÏÐÀÂÀ Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÌ 

ÑÓÄÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅ ÓÊÐÀÈÍÛ ÏÐÈ 
ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÈ ÄÅË ÏÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÞ 

ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÈÍÂÀËÈÄÎÂ

Со времен провозглашения независимо-
сти 24 августа 1991 года в Украине развива-
ется суверенное и независимое, демократи-
ческое, социальное, правовое государство.
Именно в социальном государстве чело-

век признается высшей ценностью, такое 
государство оказывает социальную помощь 
наиболее незащищенным слоям населения, 
лицам, которые не могут позаботиться о 
себе самостоятельно и нуждаются в помощи, 
а также – гарантируется трудоустройство с 
целью обеспечения каждому должного и не-
обходимого уровня.

Иногда мы не обращаем внимания на 
тот факт, что в каждом обществе существу-
ет группа людей с ограниченными физи-
ческими возможностями, нуждающихся в 
справедливой социальной защите и созда-
нии таких условий жизни, чтобы успешно 
интегрироваться в общество, жить и рабо-
тать.
Наиболее сложными выступают вопро-

сы финансирования общегосударственных 
программ и других мер социальной защиты 
социально-трудовой и медицинской реаби-
литации инвалидов, а также привлечения 
их к общественно-полезной деятельности, 
сбора средств от предприятий (объедине-
ний), учреждений, организаций на создание 
рабочих мест для трудоустройства инвали-
дов.
В деятельности административных судов 

в Украине сформировалась определенная 
практика рассмотрения такой категории 
дел, как взыскание административно-хозяй-
ственных санкций за невыполнение норма-
тива по трудоустройству инвалидов, этот 
вопрос постоянно обсуждается в кругах не 
только ученых, но и юристов.
Среди отечественных ученых и прак-

тиков, которые исследовали проблематику 
применения и взыскания административ-
но-хозяйственных санкций и несоблюдение 
прав инвалидов необходимо отметить Бан-
дурку А.М., Бевзенко В.М., Монаенко А.А., 
Перепелюка В.Г., Петришина О.В., Атмано-
ву Ю.Е., Савченко Л.А., Смоковича М.И. и 
других.

Стаття спрямована на обґрунтування 
окремих питань здійснення захисту прав ін-
валідів щодо працевлаштування. Сформува-
лась судова практика, за якої обов’язок під-
приємства щодо створення робочих місць для 
інвалідів не супроводжується його обов’язком 
підбирати і працевлаштовувати інвалідів на 
створені робочі місця. Щоб уникнути адміні-
стративно-господарських санкцій, необхідно 
створити робочі місця, відповідно до вимог 
Закону, своєчасно надати звіт до відділення 
Фонду соціального захисту інвалідів та на-
дати пропозиції стосовно кількості робочих 
місць. Необхідно запровадити обов’язків збір 
за створення підприємствами, установами, 
організаціями, робочих місць, не зайнятих 
інвалідами 
Ключевые слова: лица инвалиды, норматив по 

созданию рабочих мест инвалидов, Фонд социальной 
защиты инвалидов, административно-хозяйствен-
ные санкции, обязательный платеж
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В статье 43 Конституции Украины ука-
зано, что каждый имеет право на труд, что 
включает возможность зарабатывать себе на 
жизнь трудом, который он свободно выбира-
ет или на который свободно соглашается [1].
Согласно положениям части восьмой 

статьи 69 Хозяйственного кодекса Украи-
ны предприятие с правом найма рабочей 
силы обеспечивает установленное в соответ-
ствии с законом количество рабочих мест 
для трудоустройства несовершеннолетних, 
инвалидов, других категорий граждан, 
нуждающихся в социальной защите. Ответ-
ственность предприятия за невыполнение 
данного требования устанавливается зако-
ном [2].
При исследовании этой проблематики 

следует обратить внимание, что согласно 
положениям статьи 2 Закона Украины «Об 
основах социальной защищенности инва-
лидов в Украине» (далее – Закон № 875-
XII) инвалидом является лицо со стойким 
расстройством функций организма, при 
взаимодействии с внешней средой может 
приводить к ограничению его жизнедея-
тельности, в результате чего государство 
обязано создать условия для реализации им 
прав наравне с другими гражданами и обе-
спечить ее социальную защиту [3].
Законодательство позволяет использо-

вать труд инвалидов. Кроме того, инвали-
дам на уровне закона обеспечивается право 
работать на предприятиях, в учреждениях, 
организациях, а также заниматься предпри-
нимательской и другой трудовой деятель-
ностью, не запрещенной законом. При этом 
главное – не группа инвалидности, а отсут-
ствие медицинских противопоказаний.
Законодатель определяет, что соци-

альная защита инвалидов является со-
ставляющей деятельности государства по 
обеспечению прав и возможностей инва-
лидов наравне с правами всех граждан и 
заключается в предоставлении пенсии, го-
сударственной помощи, компенсационных 
и других выплат, льгот, социальных услуг, 
осуществлении реабилитационных меро-
приятий, установления опеки (попечитель-
ства) или обеспечении постороннего ухода.
Следует отметить, что постоянно возни-

кает вопрос финансового обеспечения ме-

роприятий по социальной защищенности 
инвалидов и детей-инвалидов, которые осу-
ществляются за счет средств Государствен-
ного бюджета, в том числе Фонда социаль-
ной защиты инвалидов.
С целью реализации творческих и про-

изводственных способностей инвалидов и 
с учетом индивидуальных программ реаби-
литации им обеспечивается право работать 
на предприятиях, в учреждениях, органи-
зациях, а также заниматься предпринима-
тельской и другой трудовой деятельностью, 
не запрещенной законом [3].
Согласно части третьей статьи 18 Зако-

на Украины «Об основах социальной защи-
щенности инвалидов в Украине» № 875-ХII 
предприятия, учреждения, организации, 
физические лица, использующие наемный 
труд, обязаны выделять и создавать рабо-
чие места для трудоустройства инвалидов, в 
том числе специальные рабочие места, соз-
давать для них условия труда с учетом инди-
видуальных программ реабилитации и обе-
спечивать другие социально-экономические 
гарантии, предусмотренные действующим 
законодательством, предоставлять государ-
ственной службе занятости информацию, 
необходимую для организации трудо-
устройства инвалидов, и отчитываться Фон-
да о занятости и трудоустройстве инвалидов 
в порядке, установленном Кабинетом Ми-
нистров Украины.
Таким образом, в Законе указано имен-

но на обязанность выделения и создания 
рабочего места, а также говорится об обя-
занности отчетности Фонда.
По смыслу статьи 19 Закона № 875-ХII 

для предприятий, учреждений, органи-
заций устанавливается норматив рабочих 
мест для обеспечения трудоустройства ин-
валидов в размере четырех процентов от 
общей численности работающих (средне-
списочной численности штатных работни-
ков учетного состава за год).

Частью первой статьи 20 Закона № 875-
ХII установлено, что предприятия, учреж-
дения, организации, в том числе пред-
приятия, организации общественных 
организаций инвалидов, физические лица, 
использующие наемный труд, где средне-
списочная численность работающих ин-
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валидов меньше, чем установлено норма-
тивом, предусмотренным статьей 19 этого 
Закона, ежегодно уплачивают соответству-
ющим отделениям Фонда административ-
но-хозяйственные санкции, сумма которых 
определяется в размере средней годовой за-
работной платы на соответствующем пред-
приятии, учреждении, организации, в том 
числе предприятия, организации обще-
ственных организаций инвалидов, физиче-
ского лица, использующие наемный труд, 
за каждое рабочее место, предназначенное 
для трудоустройства инвалида и не занятое 
инвалидом.
В то же время, возникает вопрос, с какой 

целью создаются эти рабочие места, необ-
ходимо определить предмет и их юридиче-
скую природу.
Положениями части третьей статьи 18 

Закона № 875-ХII четко установлено, что 
предприятия, учреждения, организации, 
физические лица, использующие наемный 
труд, обязаны выделять и создавать рабо-
чие места для трудоустройства инвалидов, 
в том числе специальные рабочие места, 
создавать для них условия труда с учетом 
индивидуальных программ реабилитации, 
и предприятие должно осуществлять ряд 
действий по выделению рабочих мест для 
инвалидов. Ведь конечная цель – это тру-
доустройство инвалида, человека с ограни-
ченными возможностями и его социализа-
ция.
Таким образом, законом гарантировано 

выделение и создание рабочих мест для тру-
доустройства лиц со стойким расстройством 
функций организма (что при взаимодей-
ствии с внешней средой может приводить к 
ограничению их жизнедеятельности), и го-
сударство создает условия для реализации 
их прав наравне с другими гражданами и 
обеспечения их социальной защиты через 
трудоустройство таких лиц-инвалидов.
Можно сделать вывод, что лицам гаран-

тируется создание соответствующих рабо-
чих мест на предприятии и предприятие 
обязано создать именно такие рабочие ме-
ста, на которых эти инвалиды смогли бы ра-
ботать.
Одновременно возникает вопрос о соот-

ветствии с положениями статьи 18 Закона 

№875-XII и существование совершенных 
механизмов защиты прав инвалидов.
Для предприятий, учреждений, орга-

низаций, в том числе предприятий, орга-
низаций общественных организаций ин-
валидов, физических лиц, использующих 
наемный труд, устанавливается норматив 
рабочих мест для трудоустройства инвали-
дов в размере четырех процентов средне-
списочной численности штатных работни-
ков учетного состава за год, а если работает 
от 8 до 25 человек, – в количестве одного 
рабочего места.
Предприятия, учреждения, организа-

ции, в том числе предприятия, организа-
ции общественных организаций инвалидов, 
физические лица, использующие наемный 
труд, самостоятельно рассчитывают коли-
чество рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов в соответствии с нормативом, 
установленным частью первой настоящей 
статьи, и обеспечивают трудоустройство ин-
валидов.
Предприятия, учреждения, организа-

ции, в том числе предприятия, организа-
ции общественных организаций инвалидов, 
физические лица, использующие наемный 
труд, самостоятельно осуществляют трудо-
устройство инвалидов в счет нормативов ра-
бочих мест, исходя из требований статьи 18 
настоящего Закона.
Выполнением норматива рабочих мест 

в количестве, определенном в соответствии 
с частью первой этой статьи, считается тру-
доустройство предприятием, учреждением, 
организацией, и предприятием, обществен-
ной организацией инвалидов, физическим 
лицом, использующим наемный труд, инва-
лидов, для которых это место работы явля-
ется основным.
Руководители предприятий, учрежде-

ний, организаций и предприятий, организа-
ций общественных организаций инвалидов, 
физические лица, использующие наемный 
труд, в случае необеспечения выполнения 
нормативов рабочих мест для трудоустрой-
ства инвалидов, непредставление Фонду 
социальной защиты инвалидов отчета о за-
нятости и трудоустройстве инвалидов несут 
ответственность в установленном законом 
порядке.
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Относительно толкования и примене-
ния положений статьи 19, 20 Закона №875-
ХII сформирована определенная судебная 
практика.
При рассмотрении дел о взыскании или 

отмены решения о наложении администра-
тивно-хозяйственных санкций суды могут 
исследовать вопросы: предоставлял ли от-
ветчик предложения по количеству рабо-
чих мест, участия в определении нормати-
ва общественных организаций инвалидов, 
при участии областного отделения Фонда 
Украины социальной защиты инвалидов, 
делалось ли это на основании предложений 
центральных органов социальной защиты 
населения Украины, или предоставляло ли 
предприятие соответствующие объявления 
в газету о создании вакансий для инвали-
дов, или обращались ли инвалиды к пред-
приятию для трудоустройства.
Согласно части 1 статьи 218 Хозяйствен-

ного кодекса Украины основанием хозяй-
ственно-правовой ответственности участ-
ника хозяйственных отношений выступает 
совершенное им правонарушение в сфере 
хозяйствования.
Частью 2 этой статьи установлено, что 

участник хозяйственных отношений отве-
чает за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение хозяйственного обязательства 
или нарушение правил осуществления хо-
зяйственной деятельности, если не докажет, 
что им приняты все зависящие от него меры 
для недопущения хозяйственного правона-
рушения.
Положениями статьи 238 Хозяйствен-

ного кодекса Украины предусмотрено, что 
за нарушение установленных законодатель-
ными актами правил осуществления хозяй-
ственной деятельности уполномоченными 
органами государственной власти или орга-
нами местного самоуправления к субъектам 
хозяйствования могут быть применены ад-
министративно-хозяйственные санкции, то 
есть меры организационно-правового или 
имущественного характера, направленные 
на прекращение правонарушения субъекта 
хозяйствования и ликвидацию его послед-
ствий.
Таким образом, административно-хо-

зяйственные санкции могут быть примене-

ны за нарушение правил, установленных 
законодательными актами, а также, если не 
принимались меры, направленные на недо-
пущение нарушения.
Административно-хозяйственные санк-

ции за несоздание рабочего места инвалида 
нельзя отождествлять с налогами и сборам 
(обязательным платежам) в Фонд социаль-
ной защиты инвалидов.
Поскольку административно-хозяй-

ственная санкция – это денежное обяза-
тельство, альтернативное обязательству са-
мостоятельно осуществить трудоустройство 
инвалидов в соответствии с Законом, упла-
чивается в порядке и размерах, предусмо-
тренных Законом.
В решениях Верховного Суда Украины 

отображена правовая позиция, в соответ-
ствии с которой обязанность предприятия 
по созданию рабочих мест для инвалидов 
не сопровождается его обязанностью непо-
средственно заниматься поиском инвалидов 
для их трудоустройства [5].
Согласно положениям части пятой ста-

тьи 13 Закона Украины «О судоустройстве 
и статусе судей» выводы по применению 
норм права, изложенные в постановлени-
ях Верховного Суда Украины, учитывают-
ся другими судами общей юрисдикции при 
применении таких норм права. Суд вправе 
отступить от правовой позиции, изложен-
ной в выводах Верховного Суда Украины, с 
одновременным наведением соответствую-
щих мотивов [4].
Таким образом, сформулирован вывод, 

что обязанность предприятия по созданию 
рабочих мест для инвалидов не сопровожда-
ется его обязанностью подбирать и трудо-
устраивать инвалидов на созданные рабо-
чие места. Чтобы избежать административ-
но-хозяйственных санкций, необходимо 
создать рабочие места в соответствии с тре-
бованиями Закона, своевременно предоста-
вить отчет в отделение Фонда социальной 
защиты инвалидов и предоставить предло-
жения относительно числа рабочих мест.
Согласно положениям части третьей 

статьи 18 Закона Украины «Об основах 
социальной защищенности инвалидов в 
Украине» предприятия, учреждения, орга-
низации, физические лица, использующие 
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наемный труд, обязаны выделять и созда-
вать рабочие места для трудоустройства 
инвалидов, в том числе, специальные рабо-
чие места, создавать для инвалидов условия 
труда с учетом индивидуальных программ 
реабилитации и обеспечивать другие соци-
ально-экономические гарантии, предусмо-
тренные действующим законодательством, 
предоставлять государственной службе за-
нятости информацию, необходимую для 
организации трудоустройства инвалидов, 
и отчитываться Фонду социальной защиты 
инвалидов о занятости и трудоустройстве 
инвалидов в порядке, установленном Каби-
нетом Министров Украины.
Выполнение норматива рабочих мест 

для инвалидов предприятиями, учрежде-
ниями, организациями в понимании это-
го Закона и будет считаться соблюдением 
этими предприятиями, организациями, 
учреждениями требований о возможности 
трудоустройства инвалидов. А инвалиды с 
целью реализации своего права на трудо-
устройство и оплачиваемую работу должны 
самостоятельно обращаться к предприяти-
ям, учреждений и организаций или в Госу-
дарственную службу занятости.
Однако, инвалид может и не знать, ка-

кие именно трудовые места на выполнение 
норматива подготовило соответствующее 
предприятие и может ли он там работать.
Норматив рабочих мест, предназначен-

ных для трудоустройства инвалидов, поря-
док его установления определяются исклю-
чительно законом. Если другими законами 
устанавливаются нормативы рабочих мест, 
предназначенных для трудоустройства ин-
валидов, или порядок их установления, 
которые отличаются от указанных в на-
стоящем Законе, применяются положения 
настоящего Закона. Этой нормой законо-
датель определил приоритет применения 
положений специального Закона №875-ХII, 
о нормативах рабочих мест, однако толко-
вание его положений и судебная практика 
указывает на особенности действия положе-
ний статей 19, 20 Закона № 875-ХII.
Таким образом, сформирована пози-

ция, что обязанность предприятия по соз-
данию рабочих мест для инвалидов не со-
провождается его обязанностью подбирать 

и трудоустраивать инвалидов на созданные 
рабочие места, а обязанность трудоустрой-
ства инвалида положена исключительно на 
органы занятости населения, однако тогда 
возникает вопрос для чего было создано это 
рабочее место и, каким образом могут быть 
защищены права инвалида. Ведь норматив 
рабочих мест, исходя из положений Закона 
№ 875-ХII, создается для обеспечения прав 
инвалидов, а не для формального создания 
рабочих мест.
Обязанность предприятия по созданию 

рабочих мест и трудоустройство должно 
иметь следствием информирования инвали-
дов о таком создания рабочих мест, кроме 
того рабочие места для инвалидов должны 
создаваться в соответствии с потребностями 
таких инвалидов.
Практика применения положений За-

кона № 875-ХII со стороны предприятий 
начинает сводиться к информированию 
об обстоятельствах и ситуациям по трудо-
устройству инвалида, или сообщения орга-
нов трудоустройства о наличии вакантных 
мест для инвалидов и, как следствие, не-
уплаты административно-хозяйственных 
санкций. 
Вероятно, что возникает ситуация, когда 

предприятиям, которые должны создавать 
рабочие места для инвалидов и трудоустра-
ивать их, просто создают рабочие места для 
инвалидов, но не трудоустраивают людей с 
инвалидностью на такие места.
Предприятия не трудоустраивают ин-

валидов на рынке труда, и как следствие 
уменьшаются доходы в Государственный 
бюджет, которые могут быть направлены на 
социальную защиту инвалидов.
Ведь вопрос непосредственного трудоу-

стройства инвалидов остается нерешенным, 
как и вопросы профессиональной реабили-
тации и занятости инвалидов путем предо-
ставления дотаций и безвозвратной финан-
совой помощи на создание рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов предприятиям, 
желающих трудоустроить инвалидов.
Непосредственно следует обратить вни-

мание на положения Закона №875-ХII о це-
левом использовании сумм административ-
но-хозяйственных санкций и пени, которые 
поступают в Государственный бюджет, и 



69

Èëüêîâ Â.Â. - Ïðèìåíåíèå èñòî÷íèêîâ ïðàâà â àäìèíèñòðàòèâíîì ñóäîïðîèçâîäñòâå...

используются Фондом социальной защиты 
инвалидов:
финансирование этим Фондом мер, осу-

ществляемых центральными органами ис-
полнительной власти и подчиненными им 
учреждениями, в том числе специализиро-
ванными, и предприятиями, организация-
ми общественных организаций инвалидов, 
по социальной, трудовой, физкультурно-
спортивной (по представлению Националь-
ного комитета спорта инвалидов Украины) 
и профессиональной реабилитации инвали-
дов ;
предоставление предприятиям, учреж-

дениям, организациям, в том числе пред-
приятиям, организациям общественных ор-
ганизаций инвалидов, физическим лицам, 
использующим наемный труд, целевого за-
йма (на возвратной основе со сроком воз-
врата до трех лет) на создание рабочих мест, 
предназначенных для трудоустройства ин-
валидов, в рамках средств, предусмотрен-
ных на эти цели в соответствующем году;
финансирование расходов на професси-

ональное обучение инвалидов, в том числе 
по направлению государственной служ-
бы занятости, на профессиональное об-
учение инвалидов из числа выпускников 
специальных общеобразовательных школ 
(школ-интернатов), общеобразовательных 
санаторных школ (школ-интернатов), об-
щеобразовательных учебных заведений на 
специализированных рабочих местах пред-
приятий, организаций инвалидов;
предоставление финансовой помощи 

на осуществление мер социальной, трудо-
вой, физкультурно-спортивной (по пред-
ставлению Национального комитета спорта 
инвалидов Украины) и профессиональной 
реабилитации инвалидов (восстановление 
работоспособности путем обеспечения ин-
валида техническими реабилитационными 
средствами, создание условий для занятий 
физической культурой и спортом, оплата 
обучения и переквалификации, создание 
на рабочем месте инвалида надлежащих са-
нитарно-гигиенических, производственных 
и технических условий согласно индиви-
дуальной программе реабилитации инва-
лида, выпуск для инвалидов специальной 
литературы и аудиозаписей для их профес-

сиональной подготовки), трудоустройство 
инвалидов путем создания рабочих мест, в 
том числе специальных рабочих мест, а так-
же предоставление финансовой помощи на 
техническое оснащение действующих ра-
бочих мест для трудоустройства на них ин-
валидов и на техническое переоснащение 
производства предприятий, организаций 
общественных организаций инвалидов с 
целью создания дополнительных рабочих 
мест и трудоустройства на них инвалидов;
предоставление предприятиям, учреж-

дениям, организациям, в том числе пред-
приятиям, организациям общественных 
организаций инвалидов, физическим ли-
цам, которые используют наемный труд, 
дотаций на создание специальных рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов, заре-
гистрированных в государственной службе 
занятости как безработные или ищущие ра-
боту. Дотации предоставляются только при 
наличии решения центрального органа ис-
полнительной власти, реализующего госу-
дарственную политику в сфере социальной 
защиты инвалидов, ветеранов войны;
на функционирование всеукраинских, 

государственных, межрегиональных цен-
тров профессиональной реабилитации ин-
валидов и государственных центров соци-
альной реабилитации детей-инвалидов в 
порядке, определенном Кабинетом Мини-
стров Украины.
Таким образом, средства, которые долж-

ны отсчитываться за счет административно-
хозяйственных санкций, являются нецеле-
вым средствами на создание рабочих мест, 
предназначенных для трудоустройства ин-
валидов, а также на осуществление меро-
приятий по их социально-трудовой и про-
фессиональной реабилитации.
Административно-хозяйственные санк-

ции за несоздание рабочего места инвалида 
нельзя отождествлять с налогами и сборам 
(обязательным платежам) в Фонд социаль-
ной защиты инвалидов.

Поскольку административно-хозяйствен-
ная санкция – это денежное обязательство, 
альтернативное обязательству самостоятельно 
осуществить трудоустройство инвалидов в со-
ответствии с Законом, уплачивается в порядке 
и размерах, предусмотренных Законом.
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В судебной практике сформулирован 
вывод, что обязанность предприятия по 
созданию рабочих мест для инвалидов не 
сопровождается его обязанностью подби-
рать и трудоустраивать инвалидов на соз-
данные рабочие места. Чтобы избежать 
административно-хозяйственных санкций 
необходимо создать рабочие места в соот-
ветствии с требованиями Закона и своевре-
менно предоставить отчет в отделение Фон-
да социальной защиты инвалидов, а также 
предоставить предложения относительно 
числа рабочих мест. Однако реального тру-
доустройства инвалидов не возникает.
Для усовершенствования положений 

Закона № 875-ХII необходимо внести изме-
нения в законодательство, которыми в слу-
чае невыполнения норматива по созданию 
рабочих мест и трудоустройства инвалидов 
именно предприятием в уплату установить 
обязательный платеж, а не административ-
но-хозяйственные санкции.

Следует построить такой механизм па-
рового регулирования трудоустройства лиц 
с инвалидностью, при котором создание ра-
бочих мест, не занятых инвалидами, долж-
но стать основанием для уплаты предпри-
ятиями, учреждениями, организациями, 
которые используют наемный труд соответ-
ствующего обязательного платежа.
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SUMMARY 
The article aims to study specifi c issues of 

protection of rights for disabled employment. 
Formed jurisprudence in which the duty of the 
enterprise for creating jobs for the disabled is not 
accompanied by his duty to choose and employ 
persons with disabilities to jobs created. To avoid 
responsibility necessary to create jobs, according to 
the Law, in time to report to the offi ce of the social 
protection of the disabled and provide proposals for 
jobs. Duties should be introduced fee for creating 
enterprises, institutions, organizations, workplaces, 
not employed disabled.

АННОТАЦИЯ 
Статья направлена на обоснование от-

дельных вопросов осуществления защиты прав 
инвалидов по трудоустройству. Сформирова-
лась судебная практика, при которой обязан-
ность предприятия по созданию рабочих мест 
для инвалидов не сопровождается его обязанно-
стью подбирать и трудоустраивать инвалидов 
на созданные рабочие места. Чтобы избежать 
ответственности, необходимо создать рабочие 
места в соответствии с требованиями Зако-
на, своевременно предоставить отчет в от-
деление Фонда социальной защиты инвалидов 
и предоставить предложения относительно 
количества рабочих мест. Необходимо ввести 
обязательый сбор за создание предприятиями, 
учреждениями, организациями, рабочих мест, 
не занятых инвалидами.
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Актуальність теми
На сьогоднішній день в Україні лиша-

ються складові суспільного життя, де впро-
вадження реформ відбувається безсистемно 
або ж поверхнево, замість системних транс-
формацій на всіх організаційних рівнях. 
Однією з найбільш проблемних та водночас 
важливих є сфера охорони здоров’я. Кожен 
громадянин України хоча б раз стикався із 
різноманітними проблемами в ході реалі-
зації власних прав у цій сфері. Натомість, 
стаття 49 Конституції України про право 
кожного на охорону здоров’я, медичну до-
помогу та медичне страхування [1] є суто 
декларативною і відірваною від реалій сьо-
годення. Детальніше торкаючись даної кон-
ституційної норми, тезисно зупинимось на її 
положеннях.

«Держава створює умови для ефективно-
го і доступного для всіх громадян медично-

го обслуговування» – ні. Очевидним є факт 
того, що медичне обслуговування не є до-
ступним у повному обсязі для мешканців 
окремих населених пунктів, і не всюди воно 
є ефективним і доступним. Так, переважна 
більшість внутрішньо переміщених осіб, що 
покинули свої оселі на окупованих терито-
ріях Донецької та Луганської областей, не 
мають доступу до гарантованого державою 
медичного обслуговування [2].

«У державних і комунальних закладах 
охорони здоров’я медична допомога нада-
ється безоплатно» – ні. Нині при закладах 
охорони здоров’я функціонує безліч «лі-
карняних кас», благодійних фондів, гро-
мадських об’єднань і т.д., які «добровільно» 
пропонують перерахувати необхідну суму 
коштів за лікування, у протилежному ж ви-
падку громадянин ризикує лишитися без 
належної уваги з боку медичних працівни-
ків [3].

«Існуюча мережа таких закладів не може 
бути скорочена» – ні. Проте, ще у 2011 році, 
оптимізуючи надання медичної допомоги 
в м. Дніпропетровську, було скорочено чо-
тири лікувально-профілактичні заклади. 
Зокрема, приміщення міської лікарні № 10 
(розташованої в центрі міста) було передано 
Дніпропетровській єпархії УПЦ Москов-
ського Патріархату [4].

«Держава сприяє розвиткові лікуваль-
них закладів усіх форм власності» – ні. При-
міром, видатки на клінічну лікарню «Фе-
офанія» (м. Київ) та аналогічний за рівнем 
лікувально-профілактичний заклад у облас-

Статья посвящена исследованию пер-
спективных направлений совершенствования 
публичного администрирования сферы здра-
воохранения в Украине. Отмечены текущие 
проблемы реформирования сферы здравоох-
ранения в Украине. Акцентировано внимание 
на ключевых основах, которые должны спо-
собствовать совершенствованию публичного 
администрирования сферы здравоохранения 
независимо от выбранного направления ре-
формирования.
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ному центрі значно відрізняються. Причо-
му, обсяги навантаження не є визначаль-
ним критерієм розподілу коштів, натомість 
склад пацієнтів обумовлює «елітарність» 
столичного лікувального закладу [5].
Виходячи з викладеного, назрілою є 

необхідність розробки і впровадження сис-
темних і дієвих реформ у сфері охорони 
здоров’я.

Стан дослідження
Дослідженням загальних проблем у 

сфері охорони здоров’я та окремих аспек-
тів медичної діяльності займалася вели-
ка кількість фахівців з різних правових, 
управлінських та медичних наукових спе-
ціальностей. Окремо варто відмітити науко-
вий внесок В.Б. Авер’янова, З.С. Гладуна, 
Я.Ф. Радиша, І.Я. Сенюти, В.Ю. Стеценко та 
С.Г. Стеценка.
Незважаючи на значну кількість ґрун-

товних праць, що присвячені реформуван-
ню сфери охорони здоров’я, практичний 
аспект публічного адміністрування у цій 
сфері вимагає подальшого наукового, нор-
мативно-правового та організаційного за-
безпечення.

Метою статті є дослідження перспек-
тивних напрямів удосконалення публічного 
адміністрування сферою охорони здоров’я в 
Україні.
Досягненню поставленої мети сприятиме 

вирішення наступних завдань 1) визначен-
ня сутності реформування сфери охорони 
здоров’я, що запропоновано Міністерством 
охорони здоров’я України (далі – МОЗ);-
2) класифікація основних напрямів удоско-
налення публічного адміністрування сферою 
охорони здоров’я в Україні; 3) з’ясування 
основоположних засад, що мають сприяти 
удосконаленню публічного адміністрування 
сферою охорони здоров’я незалежно від об-
раного напряму реформування.

Виклад основного 
матеріалу дослідження

Вирішуючи перше завдання, за основу 
нами було взято розроблені МОЗ матеріали, 
що стосуються реформування системи охо-
рони здоров’я в Україні.

Так, у результаті реформи планується 
досягнути таких результатів:

1. Орієнтована на пацієнта система: га-
рантоване фінансування базового пакету 
послуг усім громадянам України; вільний 
вибір лікаря та медичного закладу, якість 
послуг – основа конкуренції;

2. Покращення якості медичного обслу-
говування: заклади охорони здоров’я, які 
конкурують за пацієнта; альтернативні/до-
даткові джерела фінансування в технології, 
людські ресурси, послуги та інфраструктуру;

3. Ефективна система фінансування: Роз-
межування між замовником та надавачем 
послуг та введення професійних посередни-
ків (з можливістю в цій ролі використовува-
ти приватні страхові компанії) [6].
Роль держави у роботі системи охорони 

здоров’я буде обмежено; МОЗ повинно по-
збавитися невластивих управлінських функ-
цій, таких як закупівлі, управління лікар-
нями, обслуговування та ремонт закладів, і 
зосередитись у першу чергу, на розробці по-
літики і плануванні. МОЗ має зберегти три 
основні функції:
а) управління системою охорони 

здоров’я через політичне лідерство та роз-
робку стратегій, координацію генерального 
плану лікарень, визначення пріоритетнос-
ті національних програм у галузі охорони 
здоров’я і обговорення пріоритетів із осно-
вними зацікавленими сторонами;
б) регуляторний нагляд за всіма ви-

дами діяльності, що пов’язані з охороною 
здоров’я, включаючи закупівлю послуг;
в) забезпечення інформації у сфері охо-

рони здоров’я, прозорості та підзвітності, 
епідеміологічного нагляду/екстренного ре-
агування [7].
Натомість у змісті розглянутих матері-

алів належного відображення не знайшло: 
1) обґрунтування впровадження держав-
ного медичного страхування; 2) конкретні 
цифри про фінансову обґрунтованість та 
спроможність держави забезпечити запро-
поновані реформи; 3) місце у новій системі 
охорони здоров’я відомчих лікувально-про-
філактичних закладів (МВС, СБУ, МОУ); 
4) доля санаторно-курортного лікування 
та реабілітації; 5) як саме буде забезпечено 
інформатизацію галузі; 6) поряд з права-



73

Ëîãâèíåíêî Á.Î. - Ïåðñïåêòèâí³ íàïðÿìè óäîñêîíàëåííÿ ïóáë³÷íîãî àäì³í³ñòðóâàííÿ...

ми пацієнтів «забули» про права медичних 
працівників; 7) такі важливі складові, як 
трансплантація органів, інших анатомічних 
матеріалів людини, та репродуктивна меди-
цина лишилися поза увагою.
Недоцільне, на нашу думку, представ-

лення у текстах окремих досягнень: «роз-
робка законопроектів», «подача на обгово-
рення», «поточні зустрічі», «тісна співпраця», 
що позбавляє концепт реформи практичної 
цінності, являючи собою відображення по-
точної діяльності, а не її результату. Так, 
оголошення кухарем рецепту приготування 
та окремих складників не представляє со-
бою готової страви.
Таким чином, сьогодні не можна вес-

ти мову про кінцевий результат реформи, 
адже очікувані результати не ґрунтуються 
на реальних економічних, організаційних, 
статистичних показниках та зовнішніх і вну-
трішніх факторах.
Щодо класифікації основних напрямів 

удосконалення публічного адміністрування 
сферою охорони здоров’я в Україні, відмі-
тимо, що перелік відповідних шляхів є від-
критим і постійно зростає за рахунок нових 
ідей.
Найбільший масив наукових праць при-

свячено саме фінансуванню медичної галузі 
та обранню нової моделі, яка дасть можли-
вість поліпшити ситуацію в цій галузі. Го-
ловним вектором тут є запровадження дер-
жавного загальнообов’язкового медичного 
страхування.
Популярним також є напрямок впро-

вадження трирівневої системи надання 
медичної допомоги та укріплення первин-
ної ланки за рахунок підготовки сімейних 
лікарів. До речі, в Дніпропетровській об-
ласті, де експериментально впроваджено 
цю реформу, переважна більшість студентів 
– дітей впливових медичних працівників, 
за дивним збігом обставин не поповнюють 
лави сімейних лікарів, а обирають вузьку 
спеціалізацію.
Наступним напрямом є децентралізація 

галузі, проте форми і методи реалізації та-
ких змін значно різняться між собою.
Розглянувши наукову та публіцистичну 

літературу із згаданої тематики, зупини-
мось на таких критеріях класифікації: а) за 

рівнем; б) за суб’єктом; в) за об’єктом; г) за 
змістом.
За рівнем. Залежно від трьохрівневої 

системи медичного обслуговування (амбу-
латорного, стаціонарного та високотехноло-
гічного), напрями удосконалення поділено 
на: а) первинний; б) вторинний; в) третин-
ний. У підсумку це дозволить охопити ре-
формою всі рівні системи охорони здоров’я 
від амбулаторії до спеціалізованого інститу-
ту та поліпшити адміністрування сферою у 
цілому.
За суб’єктом напрями умовно поді-

лено на: а) міністерський; б) державний;-
в) громадський. Перший напрям має стосу-
ватися МОЗ як ключового суб’єкта адміні-
стрування. Державний напрям представ-
лено оптимізацією повноважень місцевих 
державних адміністрацій у сфері охорони 
здоров’я. Громадський напрям полягає у 
посиленні ролі органів місцевого самовря-
дування в адмініструванні сферою охоро-
ни здоров’я.
На важливості підвищення управлін-

ської ролі органів місцевого самоврядуван-
ня наголошує А. Шипко, зауважуючи, серед 
іншого, що розширення функціональних 
можливостей органів місцевого самовряду-
вання дозволяє активно розпочинати орга-
нізаційні зміни в системі управління мере-
жею закладів охорони здоров’я. В умовах 
поглиблення ринкових механізмів управ-
ління в зазначеній сфері саме органи місце-
вого самоврядування мають самостійно ви-
значати майбутню стратегію [8].
За об’єктом, виокремлено загальні та 

спеціальні напрями удосконалення. Загаль-
ні напрями стосуються оптимізації адміні-
стрування в цілому (приміром, поліпшення 
фінансування), натомість спеціальні напря-
ми відображають новації у конкретних скла-
дових царини охорони здоров’я (репродук-
тивна медицина, протезування, паліативна 
допомога тощо).
За змістом напрями пропонується по-

ділити на: а) внутрішні та б) зовнішні. 
Внутрішній напрям стосується медичних 
підрозділів, закладів охорони здоров’я та 
медичного персоналу. Зовнішній напрям 
має поліпшити взаємовідносини з пацієн-
тами та юридичними особами публічного 
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права, що не належать до сфери адміністру-
вання МОЗ.
Відмітимо, що питання класифікації на-

прямів удосконалення адміністрування сфе-
рою охорони здоров’я в Україні лишається 
відкритим, нами лише було умовно їх поді-
лено за окремими критеріями.
Торкаючись основоположних засад, що 

мають сприяти удосконаленню публічного 
адміністрування сферою охорони здоров’я, 
незалежно від обраного напряму реформу-
вання, пропонуємо зосередити увагу на прі-
оритеті прав людини та публічності даної 
сфери.
Щодо першої засади, у більшості дослі-

джень можна прослідкувати тези про необ-
хідність належного забезпечення прав лю-
дини в сфері охорони здоров’я. Очевидним 
є те, що механізми ефективного нагляду за 
якістю медичних послуг та забезпеченням 
прав пацієнтів на сьогодні практично від-
сутні через недостатнє нормативно-право-
ве забезпечення сфери охорони здоров’я. 
Виправлення ситуації можливе шляхом 
прийняття підзаконних регулюючих актів, 
оновлення діючого законодавчого масиву в 
медичній сфері та поширення роздаткових 
матеріалів в закладах охорони здоров’я. Не-
залежно від обрання нової системи охорони 
здоров’я України, права людини мають бути 
пріоритетом у її діяльності. Тут важливим є 
як забезпечення відповідних прав людини 
в цілому, так і належне забезпечення окре-
мих груп громадян (інваліди, засуджені до 
позбавлення волі, наркотично залежні осо-
би, психічно хворі особи та інші категорії).
Принагідно зазначимо, що належне за-

безпечення прав людини має відноситись 
також і до прав медичних працівників. Ми 
переконані, що якісне лікування можливе 
лише за умови підвищення авторитету пра-
ці та умов життя медичного персоналу, на-
самперед професії лікаря. Побічно це спри-
ятиме зниженню рівня корупції в медичній 
сфері, яка є корумпованою, у тому числі, че-
рез власну збіднілість.
Публічність є другою основоположною 

засадою удосконалення адміністрування 
сферою охорони здоров’я. На сьогодні пу-
блічність сфери охорони здоров’я не є до-
статньою. Сюди належить оприлюднення 

звітності МОЗ та центральних органів ви-
конавчої влади, що віднесені до сфери його 
адміністрування, яка кричуще відстає від 
календарних дат. Публічність забезпечуєть-
ся простотою надання електронних адміні-
стративних послуг, прозорими тендерами 
і закупівлями, широкою інформатизацією 
галузі. Сама ж інформатизація має полягати 
у забезпеченні лікувально-профілактичних 
закладів комп’ютерною технікою для швид-
кого обміну інформацією, створенням елек-
тронних реєстрів (баз), проведенням кон-
ференцій і консиліумів за посередництвом 
мережі Інтернет.
Професор університету економіки в 

м. Катовіце (Республіка Польща) Альдона 
Фрочкєвіч-Вронка слушно відмічає, що в 
ряді європейських держав реалізовано про-
грами під загальною назвою «Регіональна 
мережа охорони здоров’я» (Regional Health 
Care Network). За допомогою Інтернету, 
об’єднано різні медичні об’єкти в регіоні, 
забезпечує доступ до інформації та обмін 
електронною інформацією між лікарнями, 
лікарями загальної практики, медичними 
центрами, лабораторіями та іншими уста-
новами охорони здоров’я в регіоні. Тому це 
є  відмінним мостом направлення інформа-
ції між постачальниками послуг, клієнтами, 
платниками та одержувачами продукції, 
тобто членами суспільства [9]. Як бачимо, 
реалізації такого ефективного і водночас 
простого напряму удосконалення адміні-
стрування сферою охорони здоров’я не ви-
стачає в Україні сьогодні.

Висновок
Підводячи підсумок, зауважимо на тому, 

що охоплення всіх напрямів удосконалення 
публічного адміністрування сферою охоро-
ни здоров’я є практично неможливим. Дер-
жава, шляхом залучення міжнародних та 
вітчизняних експертів, громадських обгово-
рень та економічних розрахунків має визна-
чити найбільш «життєздатні» напрями і по-
ступово та систематично впроваджувати їх 
у життя. Сама ж медична реформа має бути 
захищена відповідним нормативно-право-
вим актом, що дозволить слідувати стратегії 
за різних політичних обставин, не зупиняю-
чись на половині шляху.
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Розміщення в основу напрямів удоскона-
лення публічного адміністрування сферою 
охорони здоров’я пріоритету прав людини 
та публічності дозволять створити у пер-
спективі орієнтовану на людей, прозору та 
дійсно ефективну систему.
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ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÄÅË ÓÊÐÀÈÍÛ ÊÀÊ 
ÑÓÁÚÅÊÒ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß 

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

Обеспечение общественной безопасно-
сти в стране осуществляется различными 
способами и средствами, что обусловлено 
функционированием разных организаци-
онно-правовых институтов государства.
Исходя из того, что общественная без-

опасность в управленском, административ-
но-правовом аспектах представляет собой 
состояние защищённости нормами адми-
нистративного и уголовного права опреде-
лённой совокупности общественных взаи-
моотношений, которые возникают в сфере 
жизнедеятельности человека и общества, 
безопасного функционирования государ-
ственных органов, общественных организа-
ций и граждан, реализации их прав, свобод 
и законных интересов, можно считать, что 
правовой статус субъектов государственной 
власти, уполномоченных на обеспечение 
общественной безопасности, определяется, 
в первую очередь, их обязанностями и пра-
вами в сфере охраны общественной безопас-
ности и общественного порядка.
Каждый субъект обеспечения обще-

ственной безопасности в зависимости от 

своего правового статуса имеет предусмо-
тренные законом полномочия и компетен-
цию.
Функции являются составляющей ча-

стью компетенции, которую следует рас-
сматривать в широком и узком понятии. 
В широком понимании к компетенции от-
носятся функции, характеристики субъекта 
в системе управления, его задач, объектов 
контроля, круга деятельности, ответствен-
ности. В узком понимании, компетенция – 
это права и обязанности субъекта в опреде-
ленной сфере деятельности.
Необходимо также учитывать, что в 

систему МВД Украины включены Госу-
дарственная миграционная служба, Наци-
ональная гвардия, Государственная погра-
ничная служба Украины и Государственная 
служба чрезвычайных происшествий, каж-
дая из которых имеет свои полномочия и 
обязанности, но предметом рассмотрения 
в данной статье есть органы внутренних 
дел и их обязанности в сфере обеспечения 
общественной безопасности. 
Центральным и основным субъектом 

обеспечения общественной безопасности 
и одновременно высшим органом управ-
ления в сфере внутренних дел государства 
является Министерство внутренних дел 
Украины (далее – МВД Украины), которое 
осуществляет свою деятельность на осно-
вании соответствующего положения. МВД 
Украины реализовывает государственную 
политику в сфере защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина, интересов общества 

В статье рассматривается роль и место 
Министерства внутренних дел как главного и 
основного субъекта обеспечения общественной 
безопасности в государстве, анализируются 
функции отдельных служб и ведомств МВД 
Украины.

Ключевые слова: общественная безопасность, 
субъект, функции, права и обязанности, компетен-
ция.
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и государства от противоправных посяга-
тельств, координирует деятельность орга-
нов внутренних дел по охране обществен-
ного порядка, обеспечению общественной 
безопасности и борьбе с преступностью.
МВД Украины является многофункцио-

нальным субъектом охраны общественного 
порядка и обеспечения общественной без-
опасности. Главные задания по обеспече-
нию общественной безопасности в системе 
МВД Украины исполняет милиция. Струк-
тура милиции Украины состоит из подраз-
делений криминальной милиции, милиции 
общественной безопасности, транспортной 
милиции, государственной автомобильной 
инспекции, милиции охраны, судебной ми-
лиции и специальной милиции. 

 С 7 ноября 2015 року в действие вступа-
ет Закон Украины «О национальной поли-
ции», согласно которому на полицию будет 
возложена обязанность обеспечения обще-
ственной безопасности и порядка, охрана 
прав и свобод человека, а также интересов 
общества и государства, противодействие 
преступности. 
Органы внутренних дел Украины осу-

ществляют свою деятельность на принци-
пах: обеспечения прав и свобод человека 
и гражданина; гуманизма, гласности, со-
циальной справедливости, законности, 
беспрерывности, объединении гласных 
и негласных и других, предусмотренных 
действующим законодательством опера-
тивно-розыскных форм и методов деятель-
ности, единоначалия и коллегиальности во 
время разработки управленских решений, 
взаимодействия с органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправ-
ления, общественными организациями и 
гражданами при осуществлении постав-
ленных на органы внутренних дел задач, 
открытости для демократического обще-
ственного контроля.
В статье 2 Закона Украины «О мили-

ции» определены основные задания ми-
лиции: обеспечение личной безопасности 
граждан, защита их прав, свобод, законных 
интересов, предупреждение и прекраще-
ние правонарушений, охрана и обеспече-
ние общественного порядка, выявление и 
раскрытие преступлений, розыск лиц, ко-

торые их совершили, обеспечение безопас-
ности дорожного движения, защита соб-
ственности от преступных посягательств, 
исполнение криминальных наказаний и 
административных взысканий в части, 
которая касается деятельности милиции, 
участие в предоставлении специальной и 
правовой помощи гражданам, содействие 
в рамках своей компетенции государствен-
ным органам, предприятиям и учреждени-
ям, организациям в исполнении возложен-
ных на них законом обязательств.
Главные задания милиции в сфере ох-

раны общественного порядка и обеспече-
ние общественной безопасности исполня-
ют подразделения милиции общественной 
безопасности. Правовое регулирование их 
деятельности осуществляется на основании 
Законов Украины «О милиции», «О дорож-
ном движении», «Об административном 
надзоре за лицами, освобождёнными с мест 
лишения свободы» и других, постановле-
ний Верховного Совета Украины, указов 
и распоряжений Президента Украины, а 
также постановлений и распоряжений Ка-
бинета Министров Украины.
Милиция общественной безопасности 

осуществляет профилактическую, админи-
стративную и криминально-процессуаль-
ную функции. Профилактическая функция 
исполняется с помощью предупреждения 
наиболее распространённых преступле-
ний и административных правонарушений 
(таких как хулиганство, кражи, бытовые 
правонарушения и преступления), обще-
ственного аморального поведения, кон-
фликтных ситуаций, а также с помощью 
выявления причин и условий совершения 
преступлений и правонарушений, их лик-
видация.
Административная функция включает в 

себя организацию и практическую охрану 
общественного порядка и общественной 
безопасности в рамках полномочий, дан-
ных определённому подразделению ми-
лиции, документирование установленных 
правонарушений в сфере общественного 
порядка.
Криминально-процессуальная функция 

реализовывается через рассмотрение за-
явлений и информации о преступлениях, 
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разбирательство по которым не требует 
предварительного расследования и прове-
дения дознания по ним.
Таким образом, система органов вну-

тренних дел сформирована в таком по-
рядке, что все органы, их структурные 
подразделения взаимозависимы и подчи-
няются по вертикали, отличаются чрезмер-
ной централизацией управления и парал-
лелизмом в распределении функций между 
отдельными подразделениями и служба-
ми. Несмотря на жесткую централизацию, 
система МВД Украины остаётся слабо-
управляемой и неэффективной, в первую 
очередь в сфере противодействия её зави-
симости, раскрытии и расследовании пре-
ступлений и соблюдении законности, что 
подтверждается результатами их деятель-
ности и вызывает острую необходимость в 
ее реформировании. 
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SUMMARY 
The article discusses the role and place of the 

Ministry of Interior as the main core of the subject 
and to ensure public safety in the state, analyzes the 
functions of individual services and departments of 
the Ministry of Internal Affairs of Ukraine.



79

Ëèòîâ÷åíêî Î.Â. - Ïîíÿòòÿ ñóäîâî¿ ñèñòåìè ÿê îá’ºêòó...

ÏÎÍßÒÒß ÑÓÄÎÂÎ¯ ÑÈÑÒÅÌÈ ßÊ ÎÁ’ªÊÒÓ 
ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß

Постановка проблеми
В умовах розбудови українських держа-

ви і суспільства на правових засадах, вдоско-
налення правового становища та діяльності 
саме судової гілки влади є одним із пріори-
тетних завдань. Адже правовою державою, 
на нашу думку, може вважати себе лише та, 
де функціонують по-справжньому незалежні, 
компетентні, справедливі суди, які підкорю-
ються тільки закону, а головною метою їх ді-
яльності є забезпечення панування права як 
втілення свободи, рівності та справедливос-
ті. Про те, що в судовій гілці влади існує ряд 
проблем, яскраво свідчать і останні масштаб-
ні суспільно-політичні події, що відбулися в 
нашій державі у 2014-2015 роках. Йдеться 
про Євромайдан 2014-2105 років, однією 
з основних та першочергових вимог якого 
було забезпечення в державі справедливого, 
чесного та незалежного суду. Окрім громад-
ськості, на численних прогалинах, недоліках 
та невідповідностях в організації й функціо-
нуванні судової влади в Україні також акцен-
тували увагу провідні міжнародні інституції: 
Рада Європи і Венеціанська комісія як її скла-

дова, Європарламент і Європейський суди з 
прав людини, рекомендації, зауваження і 
критичні оцінки яких протягом декількох 
останніх років залишаються майже незмінні 
за змістом і характером [1, c.4]. Зауважимо, 
що саме проблеми судочинства в нашій краї-
ні є одним із тих факторів, що гальмують її ін-
теграцію до високорозвиненої європейської 
спільноти.
Причин такого стану, в якому зараз пере-

буває судова влада в Україні багато, втім клю-
човою серед них, на нашу думку, є та обста-
вина, що за два з половиною десятиріччя так 
і не було сформовано належного механізму 
управління судами. Всі ті зміни та перетво-
рення, які запроваджувалися до сьогодні не 
мали на меті забезпечити формування в кра-
їні по-справжньому потужної системи неза-
лежних, неупереджених судів, навпаки – під 
маскою показових змін, начебто спрямова-
них на поліпшення організаційно-правового 
становища судів, зокрема у бік підвищення 
їх незалежності, насправді ініціатори цих 
процесів прагнули залишити у своїх руках 
необхідні важелі впливу на судову систему, 
зауважимо – не ефективного управління, а 
саме впливу, який, у ряді випадків, до того 
ж, здійснюється через інструменти, що не 
передбачені законодавством. Така ситуація 
сприяє появі так званих «кишенькових су-
дів», які фактично діють за вказівкою певних 
політичних та посадових кіл, оскільки пере-
бувають у залежності від них. І хоча ця за-
лежність, на перший погляд, не є настільки 
очевидною, насправді вона досить суттєва 

В статье рассмотрены сущность правово-
го и административно-правового регулирова-
ния, а также понятия «система» и «суд», на 
основании чего сделан вывод о сущности судеб-
ной системы как объекта административно-
правового регулирования.

Ключові слова: правове регулювання, адміністра-
тивно-правове регулювання, система, суд, судова сис-
тема.
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і дозволяє правлячій еліті, в разі потреби, 
впливати на зміст рішень, що приймаються 
судами.

Стан дослідження проблеми
Питання правового, в тому числі адміні-

стративно-правового регулювання різного 
роду суспільних відносин та процесів далеко 
не нові ані для сучасної, ані для зарубіжної 
правової науки, різні аспекти цього право-
вого явища вивчали, зокрема, такі дослід-
ники, як: С.С. Алексєєв, В.В. Копейчиков, 
О.Ф. Скакун, Ю.С. Шемшученко, М.В. Цвік, 
В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко, С.В. Ківалов 
І.В. Арістова, Г.В. Атаманчук, Д.М. Бахрах, 
Ю.М. Козлов, О.М. Бандурка, В.М. Бевзенко, 
В.К. Колпаков, Ю.П. Битяк, А.Т. Комзюк та 
ін. Якщо говорити безпосередньо про адмі-
ністративно-правове регулювання діяльності 
судової системи, то деяким аспектам цієї про-
блематики були присвячені наукові праці 
таких авторів як: С.О. Бондар, Є.В. Авдєєн-
ко, В.А. Гомада, А.Л. Борко, В.Ю. Мащук та 
деяких інших. Віддаючи належне внеску цих 
дослідників у розробку такої масштабної та 
надзвичайно важливої проблеми як управ-
ління судовою системою, мусимо відзначити, 
що комплексного, всебічного вивчення вона 
так і не отримала, однією із причин цього є 
те, що правники, як правило, розглядають 
суди в якості суб`єктів правого, зокрема ад-
міністративно-правового регулювання і не 
приділяють особливої уваги тій обставині, 
що вони (суди) також можуть виступати й 
об`єктом зазначеного регулювання.
З урахуванням вищевикладеного може-

мо констатувати, що питання запроваджен-
ня відповідного механізму управління су-
дами сьогодні має надзвичайно актуальний 
характер. Саме тому у даній статті ми обрали 
за мету встановити сутність судової системи 
як об’єкту адміністративно-правового регу-
лювання.

Виклад основного матеріалу
Правове регулювання є однією із ключо-

вих категорій правової науки, тому аналізу 
його (правового регулювання) поняття, зміс-
ту, структури та елементного складу присвя-
чено, як ми вже зазначали вище по тексту,  
увагу цілої низки дослідників, які на сторін-

ках своїх наукових праць викладали та про-
довжують пропонувати власне бачення сут-
ності даного питання як в цілому, так і в його 
окремих аспектах. Розглядаючи правове 
регулювання слід враховувати той факт, що 
воно є похідним від більш просторого явища 
– соціального регулювання, яке на думку О. 
Ф. Скакун, являє собою здійснюване грома-
дянським суспільством за допомогою усієї су-
купності соціальних засобів упорядкування 
суспільних відносин, подолання конфліктів 
і забезпечення компромісу між людьми та їх 
соціальними групами [2, c.247]. О. В. Зайчук 
та Н. М. Оніщенко визначають соціальне ре-
гулювання як здійснюваний за допомогою 
системи спеціальних засобів вплив суспіль-
ства на поведінку суб’єктів з метою упоряд-
кування відносин та забезпечення соціаль-
ного компромісу [3]. К. Г. Волинка пише, що 
соціальне регулювання – це система засобів, 
спрямованих на впорядкування поведінки 
людей, їхніх соціальних спільностей з метою 
узгодження і стабілізації суспільних відносин 
[4, c.22]. Отже соціальне регулювання – це 
специфічний різновид соціальної діяльнос-
ті, що здійснюється суспільством у цілому, а 
також окремими його інститутами зокрема, і 
зміст якої полягає у впорядкуванні за допо-
могою відповідних засобів та інструментів 
суспільно значущої поведінки осіб задля за-
безпечення злагодженості, безконфліктності 
та, що дуже важливо, передбачуваності про-
тікання суспільних відносин і процесів, що у 
свою чергу є запорукою стабільності та безпе-
ки існування і розвитку суспільства в цілому.
Окремим проявом, різновидом соці-

ального регулювання виступає правове 
регулювання,під яким, з точки зору С. С. Алек-
сєєва, слід розуміти здійснюване за допо-
могою правових засобів (юридичних норм, 
правовідносин, індивідуальних приписів та 
ін.) результативний, нормативно-організа-
ційний вплив на суспільні відносини з метою 
їх упорядкування, охорони, розвитку відпо-
відно до вимог економічного базису, суспіль-
ним потребами даного соціального ладу [5, 
c.289]. За О. Ф. Скакун, правове регулюван-
ня суспільних відносин – це здійснюване гро-
мадянським суспільством і державою за до-
помогою усієї сукупності юридичних засобів 
упорядкування суспільних відносин, їх закрі-
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плення, охорона, захист і розвиток [2, c.248]. 
М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко, Л. Л. Богачова 
пишуть, що правове регулювання у загаль-
ному плані може бути охарактеризоване як 
процес дії за допомогою правових норм та ін-
ших юридичних засобів на поведінку людей 
з метою упорядкування, охорони та розвитку 
суспільних відносин [6, c.404]. З викладеного 
видно, що правове регулювання, так само як 
і вищерозглянуте соціальне регулювання, 
має на меті впорядкування суспільних від-
носин, спрямування їх у певне русло (зокре-
ма у русло законності), що цілком зрозуміло, 
враховуючи той факт, що перше, як ми вже 
зазначали, походить від другого. Специфіка 
ж правового регулювання полягає у тому, 
що воно: по-перше, здійснюється юридич-
ними засобами, основним серед яких є осо-
бливий різновид соціальних норм – правові 
норми; по-друге, розповсюджується не на 
всі суспільні відносини, а лише ті, що мають 
найбільш вагоме значення для нормального 
існування та розвитку суспільства і держа-
ви, як в цілому, так і їх окремих сфер, у силу 
чого правове врегулювання цих відносин є 
пріоритетним завданням; по-третє, має фор-
малізований та чіткий процедурно-процесу-
альний характер; по-четверте, має загальний 
та загальнообов`язковий характер; по-п`яте, 
забезпечується силою державного впливу аж 
до примусу; по-шосте, має на меті встанов-
лення та забезпечення правового порядку.
Залежно від того, засобами якої саме 

галуззю права здійснюється регулювання, 
воно може бути конституційно-правовим, 
кримінально-правовим, цивільно-правовим, 
адміністративно-правовим тощо. Безпосе-
редньо останнє, тобто адміністративно-пра-
вове регулювання – це один із видів галузе-
вого правового регулювання, заснований на 
дії адміністративного права і багатого арсе-
налу адміністративно-правових засобів на 
суспільні відносини, що мають місце у сфері 
діяльності державної адміністрації. Підсум-
ком адміністративно-правового регулюван-
ня є адміністративно-правовий порядок [7]. 
В. В. Галунько зазначає, що адміністративно-
правове регулювання – це цілеспрямований 
вплив норм адміністративного права на сус-
пільні відносини з метою забезпечення за до-
помогою адміністративно-правових засобів 

прав, свобод і публічних законних інтересів 
фізичних та юридичних осіб, нормального 
функціонування громадянського суспільства 
та держави [8]. Особливості адміністративно-
правового регулювання визначаються його 
предметом та засобами. Для мети нашого 
дослідження особливий інтерес становить 
саме предмет регулювання адміністратив-
ної галузі права. Так, Д. М. Павлов з при-
воду предмета даної правової галузі пише, 
що його формує сукупність суспільних від-
носин, переважно управлінського характе-
ру, що складаються у процесі організації та 
функціонування органів виконавчої влади 
та у зв’язку із внутрішньоорганізаційною ді-
яльністю інших державних органів, органів 
місцевого самоврядування, здійсненням не-
державними організаціями делегованих їм 
владних повноважень і функцій та у процесі 
адміністративно-юрисдикційної діяльності 
[9, c.11]. Ю. П. Битяк зазначає, що предмет 
адміністративного права складає широкий 
комплекс суспільних відносин, що виника-
ють у процесі реалізації функцій державного 
управління, у зв’язку із здійсненням широкої 
і різноманітної виконавчої та розпорядчої 
діяльності [10, c.22]. Враховуючи вищепри-
ведене, можемо дійти до висновку, що пред-
метом адміністративного права є сукупність 
відносин, пов`язаних зі здійсненням держав-
ного управління, а також управління вну-
трішньо-організаційного характеру. Звідси, 
у контексті нашого дослідження, предметом 
адміністративно-правового регулювання є 
сукупність управлінських відносин, що опо-
середковують процес організації та функціо-
нування судової системи.
Далі, з метою більш глибокого усвідом-

лення ролі правового регулювання у «жит-
ті» судової системи, з`ясуємо сутнісний зміст 
останньої. У діючому законодавстві України 
чіткого визначення поняття «судова систе-
ма» не наведено, лише закріплено у Кон-
ституції України, що судочинство здійсню-
ється Конституційним Судом України та 
судами загальної юрисдикції. Система судів 
загальної юрисдикції в Україні будується за 
принципами територіальності і спеціалізації. 
Найвищим судовим органом у системі судів 
загальної юрисдикції є Верховний Суд Укра-
їни. Вищими судовими органами спеціалі-
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зованих судів є відповідні вищі суди (статті 
125-126 КУ) [11]. А також у статтях 1, 3 За-
кону України «Про судоустрій і статус суддів» 
від 07.07.2010 № 2453-VI встановлено, що 
судова влада в Україні відповідно до консти-
туційних засад поділу влади здійснюється 
незалежними та безсторонніми судами, утво-
реними згідно із законом. Судочинство здій-
снюється Конституційним Судом України та 
судами загальної юрисдикції. Суди загальної 
юрисдикції утворюють єдину систему. Кон-
ституційний Суд України є єдиним органом 
конституційної юрисдикції в Україні [12]. 

Розглянемо поняття «система» і «суд» окре-
мо. Так, слово система входить своїм корін-
ням до грецького «σύστημα» («systema»), яке 
означало утворення, складення [13, c.529]. 
У сучасних тлумачних словниках до тер-
міну «система» наводяться наступні визна-
чення: порядок, зумовлений планомірним 
(правильним) розташуванням та взаємним 
зв`язком частин чого-небудь, стрункий ряд, 
зв`язане ціле; форма, спосіб побудови, ор-
ганізація чогось; звичайний, звичний, при-
йнятий усталений порядок чого-небудь; 
сукупність частин, пов`язаних спільною 
функцією [14, с.203-204; 15, с.1320-1321; 16, 
с.1189]. 
З викладеного видно, що поняття «систе-

ми» має просторе коло визначень, втім їх від-
мінність, в основному, має зовнішній харак-
тер і не змінює сутнісного характеру явища, 
яке позначає вказане поняття. Варто погоди-
тися із думкою О. О. Грицанова, який пише, 
що форми об’єктивації категорії «система» в 
різних варіантах підходу різні і визначаються 
використовуваними теоретико-методологіч-
ними уявленнями і засобами. Однак у най-
загальнішому, традиційному плані «система» 
– це цілісність взаємопов’язаних між собою 
елементів. Семантичне поле такого понят-
тя системи включає терміни «зв’язок», «еле-
мент», «ціле», «єдність», а також «структура» 
– схема зв’язків між елементами [17, c.619]. 
А. М. Авер`янов, досліджуючи методологічні 
проблеми системного підходу аналізу світу, за-
значав, що історично сформована многознач-
ність поняття «система» дозволяє їм позначати 
доволі широке коло явищ. При цьому сам до-
слідник систему визначав як обмежену множи-
ну взаємодіючих елементів [18, c.33; c.43]. 

Отже, під «системою», незалежно від сфе-
ри застосування даного поняття, слід розумі-
ти як певну цілісність, утворену деякою кіль-
кістю елементів, розташованих у певному 
порядку (певній послідовності). При цьому 
вважаємо, що всі системи можна розділи-
ти на: такі, в яких елементи мають глибокі 
внутрішні зв`язки один з одним і постійно 
взаємодіють між собою, утворюючи таким 
чином, органічну єдність. Подібні системи, 
як правило, іменують механізмами; а також 
такі, в яких елементи згруповані у певну єд-
ність за якимось критерієм, спільною для 
них ознакою (ознаками), яка (які) ці елемен-
ти певним чином пов`язує, втім між ними 
немає глибоких взаємозв`язку та взаємодії. 
З цього приводу варто відмітити позицію-
О. П. Алексєєва та Г. Г. Васильєва, які, роз-
глядаючи сутність поняття «система», відмі-
чають, що попри велике коло його визначень 
– від вузькоспеціальних до філософських, у 
якості основних слід розглядати наступні:-
1) система є комплексом взаємодіючих еле-
ментів; 2) упорядкована певним чином 
множина елементів, взаємопов`язаних між 
собою і утворюючих деяку цілісну єдність;-
3) система є відмежована безліччю взаємоді-
ючих елементів [19, c.348-349]. 
Враховуючи вищезазначене з приводу 

сутності системи як явища, а також той факт, 
що система здійснення державної влади яв-
ляє собою складний механізм, то очевидно, 
що і судова система, як частина механізму дер-
жави – це також механізм, тобто її структурні 
елементи організаційно взаємопов`язані між 
собою та активно взаємодіють один з одним, 
визначаючи якість та ефективність виконан-
ня цією системою свого призначення, своєї 
мети.
Основним структурним елементом судо-

вої системи, якщо виходи із змісту діючого 
законодавства України є суди, при цьому 
суд, виходячи зі змісту частини 4 статті 3 За-
кон України «Про судоустрій і статус суддів» 
від 07.07.2010 № 2453-VI, слід розуміти як 
державний орган, який має печатку із зо-
браженням Державного Герба України та 
своїм найменуванням. Однак якщо погляну-
ти на зміст низки інших законодавчих актів, 
зокрема процесуального характеру, то мож-
на дійти до висновку, що поняття «суд» має 
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й інші значення, це підтверджують також 
практика та наукові джерела, де дане понят-
тя не завжди застосовується у розумінні суто 
державного органу. З цього приводу досить 
змістовну позицію висловили І. Є. Марочкін, 
Н. В. Сібільова та В. П. Тихий, які пишуть, 
що поняття «суд» є одним з основних як у 
науці судоустрою, так і в судоустрійному за-
конодавстві. Між тим воно має декілька зна-
чень, тому що зміст його обумовлений тим, 
як застосовується це поняття в тій чи іншій 
галузі права (законодавства) чи на побуто-
вому рівні [20]. Втім, відмічають правники, 
що навіть при застосуванні в галузях права 
зміст цього поняття іноді можливо визна-
чити лише у контексті. Так, у загальній тео-
рії права та у конституційному праві термін 
«суд» являє собою переважно узагальнене 
поняття органу, наділеного повноважен-
ням щодо реалізації одного з видів держав-
ної влади – судової. Тобто у цьому значенні 
суд перш за все є органом судової влади без 
уточнення – який, де, з якою компетенцією 
тощо. У другому значенні суд – це конкретна 
судова установа, що має додаткові характе-
ристики, які уточнюють та індивідуалізують 
його, а також визначають його територіальну 
та предметну юрисдикцію (районний – місь-
кий, загальний – спеціалізований, місцевий – 
апеляційний). У третьому значенні поняття 
«суд» є ідентичним процесуальному поняттю 
«судове засідання», тобто процесуальній фор-
мі здійснення правосуддя у судових стадіях 
і судових провадженнях. Четверте значення 
слова «суд» щільно пов’язане з особами, які 
судять, тобто суддями, незалежно від їх кіль-
кісного складу. І суддя, що постановляє ви-
рок чи рішення одноособово, і суд у складі 
декількох суддів чи у складі суддів і народ-
них засідателів – всі вони діють як суд [20]. 
Автори підкреслюють, що вказані значення 
поняття «суд» не вичерпують всього різнома-
ніття змісту цього слова, але дозволяють при 
вивченні навчальної дисципліни [20].

Висновки
Залежно від сфери та контексту, у яких 

використовується поняття «суд», воно може 
мати декілька визначень. Втім для мети на-
шого дослідження, найбільш доцільними є 
два визначення суду, а саме: як державно-

го органу, тобто структурно організованого 
елементу державного механізму, наділено-
го владними повноваженнями та необхід-
ними матеріальними засобами для здій-
снення завдань, пов’язаних з реалізацією 
тієї або іншої функції держави [21]; та як 
державної установи – різновиду юридич-
ної особи, державну організацію, утворе-
ну у встановленому законом порядку для 
здійснення державного управління; або ж 
орган, що виконує функції державної вла-
ди або державного управління, а також 
частина державного апарату, компетенція 
яких визначається спеціальними законами 
[21]. Така наша позиція пояснюється тим, 
що нас цікавлять не всі суспільні відноси-
ни, які виникають під час діяльності судів. 
Ті із них, що безпосередньо пов`язані із 
відправленням правосуддя, не входять до 
предмету даного дослідження, і навпаки 
– та група суспільних відносин, які стосу-
ються здійснення управління судами, тоб-
то управлінські відносини внутрішньо - та 
зовнішньоорганізаційного характеру, ста-
новлять для нас особливий інтерес. Розгля-
даючи суд як державну установу (або дер-
жавний орган), ми тим самим акцентуємо 
увагу на тому, що він з одного боку, являє 
собою певне колективне утворення, що має 
внутрішню організаційну структуру (будо-
ву) та відповідну їй управлінську ієрархію, 
а з іншого – входить до державно-владної 
системи вищого порядку, функціонування 
якої також забезпечують відповідна органі-
заційна структура та управлінські відноси-
ни.
Отже, спираючись на вищенаведене, вва-

жаємо, що у контексті даного дослідження 
судову систему слід розуміти як складний, 
багаторівневий та багатоаспектний держав-
новладний механізм, що складається із су-
купності спеціальних, розміщених у межах 
даного механізму за певними принципами, 
державних установ (державних органів), які 
утворюються та функціонують на підставі 
й порядку визначених законодавством ви-
ключно для здійснення такого специфічного 
різновиду соціальної діяльності, як правосуд-
дя. 



Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

84ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 5, 2015

Література
1. Судова реформа в Україні: чи можли-

вий прогрес? / Укл. Балан С. / Школа полі-
тичної аналітики. – К., 2013. – 40 с.

2. Скакун О. Ф. Теорія права і держа-
ви: Підручник. – 2-ге видання. – К.: Алерта; 
КНТ; ЦУЛ, 2010. -520 с.

3. Теорія держави і права. Академічний 
курс: Підручник / За ред. О.В. Зайчука, Н.М. 
Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 688 
с. // [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.ebk.net.ua/Book/law/zaychuk_tdp/
part3/1001.htm

4. Волинка К. Г. Теорія держави і пра-
ва: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 240 с. 
— Бібліогр.: с. 229-232

5. Алексеев С.С. Теория права. – М.: Из-
дательство БЕК, 1995. – 320 с.

6. Загальна теорія держави і права: [Під-
ручник для студентів юридичних спеціальнос-
тей вищих навчальних закладів]        М. В. Цвік, 
В. Д. Ткаченко, Л. Л. Богачова та ін.; За ред. 
М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка,         О. В. Петри-
шина. – Харків: Право, 2002. – 432 с.

7. Короткий курс лекцій з дисципліни 
«Адміністративне право» // [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: http://studme.com.
ua/162804148056/pravo/administrativno-
p r a v o v o e _ r e g u l i r o v a n i e _ p o n y a t i e _
yuridicheskie_sredstva_metod_rezhim.htm

8. Галунько В. В. Поняття та зміст ад-
міністративно-правового регулювання // 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.law-property.in.ua/articles/general-
administrative-law/94-the-concept-and-content-
regulation-administratyvnopravovoho.html

9. Павлов Д. М. Адміністративне право 
: Загальна частина : Конспект лекцій. — К. : 
МАУП, 2007. — 136 с. — Бібліогр. : с. 123–128.

10. Административное право Украины. 
— 2-е изд., перераб. и доп. А37 [Учебник 
для студентов высш. учеб, заведений юрид. 
спец./ Ю.П. Битяк, В.В. Богуцкий, В.Н. Га-

ращук и др.]; Под ред. проф. Ю.П. Битяка. 
— Харьков: Право, 2003. — 576 с.

11. Конституція України від 28.06.1996 
№ 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради 
України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141

12. Закон України «Про судоустрій і ста-
тус суддів» від 07.07.2010 № 2453-VI // Відо-
мості Верховної Ради України (ВВР), 2010,-
№ 41-42, № 43, № 44-45, ст.529

13. Словник іншомовних слів / Уклад.: 
С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. – К.: Наук, 
думка, 2000. – 680 с. 

14. Словник Української мови в 11 т. (1970-
1980 рр.) // Ред. кол. Білодід І.К., Бурячок А.А. 
та ін., т.9., К.: «Наукова думка», 1978 р. с.918

15. Великий тлумачний словник сучасної 
української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і 
голов. ред. В.Т. Бусел.-К; Ірпінь: ВТФ «Пе-
рун», 2005, с.1728

16. Большой толковый словарь русского 
языка. Ред. Кузнецов С.А., СПб.: Норинт, 
2000. – 1536 с.

17. Новейший философский словарь / 
Сост. А.А. Грицанов. — Мн.: Изд. В.М. Ска-
кун, 1998. – 896 с.

18. Системное познание мира: Методол. 
проблемы. М.: Политиздат, 1985. —263 с.

19. Краткий философский словарь / 
А. П. Алексеев, Г. Г. Васильев [и др.]; под 
ред. А. П. Алексеева. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — M.: TK Велби, Изд-во Проспект, 
2008.— 496 с

20. Організація судових та правоохо-
ронних органів: підручник для студентів 
юрид. спеціальностей вищих навч. закладів /-
І. Є. Марочкін, Н. В. Сібільова, В. П. Тихий 
та ін. За ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільо-
вої. — Х.: ТОВ «Одіссей», 2007. — 528 с.

21. Юридична енциклопедія: В 6 т. /Ред-
кол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) 
та ін. — К.: «Укр. енцикл.» // [Електронний 
ресурс]- Режим доступу: http://cyclop.com.ua/
content/view/413/58/1/3/#3418

SUMMARY 
In the article the essence of all legal and 

administrative regulation in particular and the 
concept of “system” and “court”, whereby conclusion 
about the nature of the judiciary as the object of 
administrative and legal regulation.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто сутність правового 

та адміністративно-правового регулювання, 
а також поняття «система» та «суд», на під-
ставі чого зроблено висновок про сутність судо-
вої системи як об`єкту адміністративно-пра-
вового регулювання.
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Статья посвящена исследованию теле-
видения как объекта государственного управ-
ления. Установлена   его принадлежность к 
информационной сфере общественной жизни, 
что подтверждается доктринальными по-
зициями и нормативными формулировками. 
Определена сущность информации как онто-
логической основы телевидения, охарактери-
зовано концептуальную линию ее разрознен-
ной законодательной трактовки. Автором 
отстаивается двойственность природы теле-
видения: как канала распространения инфор-
мации и как деятельности по созданию и рас-
пространению программ; актуализируется 
режимная особенность телевидения – пере-
дача данных именно неограниченному коли-
честву потребителей.

Ключові слова: телебачення, інформація, інфор-
маційна сфера, інформаційне суспільство, засоби 
масової інформації. 
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та інший способи (за допомогою умовних 
сигналів, технічних засобів тощо); із серед-
ини ХХ ст. – загальнонаукове поняття, яке 
включає в себе обмін відомостями між людь-
ми, людиною і автоматом, автоматом і авто-
матом; одне з основних понять кібернетики 
[2, c. 380]. Закон України «Про інформацію» 
у ст. 1 під інформацією розуміє будь-які ві-
домості та/або дані, які можуть бути збере-
жені на матеріальних носіях або відображе-
ні в електронному вигляді [3]. У вже не чин-
ній редакції зазначеного закону (до 2011 р.) 
інформація розглядалася як документовані 
або публічно оголошені відомості про події 
та явища, що відбуваються у суспільстві, дер-
жаві та навколишньому природному серед-
овищі; тобто, попередня редакція акту ви-
щої юридичної сили під час визначення по-
няття «інформація» робила наголос на тому, 
що повинні висвітлювати відомості – події та 
явища, які відбуваються у суспільстві, дер-
жаві та навколишньому природному серед-
овищі, тоді як чинний Закон України «Про 
інформацію» робить наголос на тому, в якій 
формі мають зберігатися та відображатися 
дані та відомості, що, безумовно, є відповід-
дю на стрімке зростання застосування елек-
тронних носіїв інформації.
Визначення поняття «інформація», окрім 

профільного Закону України «Про інформа-
цію», надають також і інші законодавчі акти. 
Так, Закон України «Про телекомунікації» у 
ст. 1 визначає інформацію як відомості, по-
дані у вигляді сигналів, знаків, звуків, рухо-
мих або нерухомих зображень або в інший 

Телебачення, для якого інформація є 
сутнісною та змістовою основою його існу-
вання та функціонування, є невід’ємною 
складовою інформаційної сфери. Так, Ука-
зом Президента України «Про вдосконален-
ня державного управління інформаційною 
сферою» від 16.09.1998 р. до інформаційної 
сфери віднесено державну інформаційну по-
літику, телебачення і радіомовлення, друко-
вані засоби масової інформації, видавничу 
справу та поліграфію [1]. 
Інформація (від лат. informatio – 

роз’яснення, викладення) – початкові відо-
мості, що передаються в усний, письмовий 
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спосіб [4]. Закон України «Про захист еко-
номічної конкуренції» визначає інформацію 
як відомості у будь-якій формі та вигляді та 
збережені на будь-яких носіях (у тому числі 
листування, книги, помітки, ілюстрації (кар-
ти, діаграми, органіграми, малюнки, схеми 
тощо), фотографії, голограми, кіно-, відео-, 
мікрофільми, звукові записи, бази даних 
комп’ютерних систем або повне чи часткове 
відтворення їх елементів), пояснення осіб та 
будь-які інші публічно оголошені чи доку-
ментовані відомості [5]. 
Отже, чинне законодавство України 

надає декілька різних визначень поняття 
«інформація», що не може вважатися пози-
тивним фактором, адже такий підхід може 
зашкодити чіткому та вірному розумінню 
інформації. У той же час можна помітити, 
що всі наведені вище дефініції, по-перше, 
визначають інформацію як відомості або у 
будь-якій формі, або із зазначенням форм 
інформації на певних носіях, про які також 
зазначається, що вони можуть бути будь-
якими, або вони перераховуються. Все це 
свідчить про наявність єдиного концепту-
ального розуміння та єдиного сутнісного 
підходу до визначення інформації, однак, як 
уявляється, трактування цієї важливої кате-
горії має бути уніфікованим для всіх галузей 
та не має різнитися в нормативно-право-
вих актах. Необхідно також зазначити, що 
Закон України «Про захист економічної 
конкуренції» надає найбільш змістовне ви-
значення інформації, яке охоплює форму і 
спосіб відображення інформації, вказуючи 
на те, що ці відомості можуть стосуватися 
будь-чого. 
Інформація стає одним із стратегічних 

ресурсів держави і суспільства, ресурсом 
соціально-економічного, технологічного і 
культурного розвитку [6, c. 12-13]. На тепе-
рішній час необхідно зазначити той факт, 
що людство вступило в добу інформаційного 
суспільства, суспільства високих технологій, 
відкритих інформаційних потоків [7, с. 300].
Початок нового тисячоліття характери-

зується формуванням новітньої «інформа-
ційної» цивілізації. Технологічні досягнення 
останніх десятиліть привели до глобалізації 
світового інформаційного простору, збіль-
шення в геометричній прогресії доступності 

інформаційних ресурсів, підвищення зна-
чення інформації в усіх сферах суспільного 
життя [8, с. 521].
Поява перших інформаційних техноло-

гій в середині ХХ ст. дала початок інформа-
ційно-технологічній революції, результатом 
якої є поступове становлення нового типу 
суспільної формації – інформаційного сус-
пільства [9, c. 14-15]. У такому суспільстві 
вирішальне значення мають не традиційні 
матеріальні фактори виробництва, а немате-
ріальний фактор – інформація.
Під інформаційним суспільством варто 

розуміти такий якісний стан, якого суспіль-
ство досягає на високому рівні свого полі-
тичного, економічного, науково-технічного 
і культурного розвитку. В інформаційному 
суспільстві стрімко зростає обсяг інформації, 
що впливає на всі сторони його матеріаль-
ного і духовного життя. Однією з основних 
характеристик інформаційного суспіль-
ства є його глобальний характер. Нині ми 
є свідками того, як у ході його становлення 
поступово стираються межі між країнами і 
людьми, радикально змінюється структура 
світової економіки. Подібні принципові змі-
ни, викликані стрімким розвитком інфор-
маційних і телекомунікаційних технологій, 
стали предметом особливої уваги вчених, 
політиків, фахівців в інформаційній сфері 
[10, с. 305]. 
Відповідно до індексу інформаційного 

суспільства (Information Society Index, ISI) 
55 країн світу вважаються такими, що пере-
йшли від індустріального суспільного ладу 
до інформаційного, в якому формується 
принципово нова парадигма професійної 
діяльності, характеру виробництва (Украї-
ни в цьому списку немає). Тому для України 
є актуальною проблема розробки основних 
напрямів сучасної державної інформаційної 
політики, складовими якої є: забезпечен-
ня доступу фізичних та юридичних осіб до 
інформації, створення національних ме-
реж інформації, зміцнення організаційних, 
правових і наукових основ інформаційної 
діяльності, забезпечення використання ін-
формації та формування належної системи 
її охорони тощо [7, с. 300]. В умовах стрім-
кого розвитку інформації та інформаційного 
суспільства засоби масової інформації, а осо-



87

Êàë³ìáåò À.Ë. - Ãàëóçü òåëåáà÷åííÿ ÿê îá’ºêò äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ

бливо аудіовізуальні (електронні) засоби ма-
сової інформації, функціонування яких без-
посередньо пов’язано з поняттям «телеба-
чення», набувають важливого значення [11, 
с. 16]. Роль та структура засобів масової ін-
формації та структура медіа-ринків значною 
мірою змінилася. На перший план вийшли 
новітні електронні мас-медіа, розвиток яких 
безпосередньо пов’язаний із змінами засобів 
обробки та поширення інформації. Фактич-
но формується нове комунікаційне серед-
овище, в якому поступово «розмиваються» 
межі між традиційними ЗМІ та засобами ко-
мунікації [8, с. 521]. 
Усі вищезгадані явища (інформаційне 

суспільство, інформаційна сфера, інформа-
ція, засоби масової інформації тощо) безпо-
середньо пов’язані з поняттям «телебачен-
ня», що є об’єктом державного управління 
та складовою частиною інформаційної сфе-
ри, яка, у свою чергу, безсумнівно, виступає 
рушійною силою розвитку інформаційного 
суспільства (суспільства високих технологій, 
відкритих інформаційних потоків), а отже 
телебачення безпосередньо бере участь у 
процесі формування та розвитку інформа-
ційного суспільства. Для телебачення ін-
формація (зокрема, масова інформація) має 
дуже важливе значення, адже вона фактич-
но є сутнісною складовою функціонування 
телебачення, тим, заради чого телебачення 
існує взагалі. 
Для того, щоб усвідомити повною мірою 

сутність телебачення як об’єкту державного 
управління, необхідно розглянути його док-
тринальні і законодавчі трактування. У на-
уковій літературі телебачення розглядаєть-
ся по-різному: як поліфункціональна кому-
нікативна система; засіб масової інформації, 
масової комунікації; посередник у процесах 
людського спілкування; різновид екранної 
творчості, одна з «технічних» муз; діалект 
аудіовізуального прислівника, мова звучних 
зображень; тип світовідчування, світовідно-
шення, викликаний до життя певним ета-
пом руху культури і який знайшов технічне 
вираження [12, с. 34]. 
Канадські політологи Артур Крокер і 

Девід Кук визначили телебачення як соці-
альний апарат, який вривається в суспіль-
ство як символічна культурна форма віднос-

ної влади, що діє як симулятор електронних 
образів, перетворюючих усе в семіургічний 
світ реклами та влади [13, с. 416-417]. 
Ю.В. Усенко у своїй дисертаційній ро-

боті на тему: «Становлення та розвиток 
українського телебачення як засобу масової 
комунікації» висвітлює телебачення як за-
сіб масової інформації та комунікації [14, с. 
86]. Радянський вчений М.В. Антипін, роз-
глядаючи телебачення з технічного боку, 
визначив його як метод передачі на відста-
ні оптичних зображень за допомогою спе-
ціальних засобів прийому, перетворення, 
передачі, запам’ятовування і відтворення 
зображень об’єкта спостереження [15, с. 4]. 
Російський соціолог І.О. Клімов, називаючи 
телебачення складним соціальним явищем, 
запропонував розглядати його у двох аспек-
тах: по-перше, як соціальний інститут – ви-
робничу систему з специфічними функція-
ми, діяльністю та оргструктурою, пов’язану 
з безліччю інших організацій, структур, 
суб’єктів соціальної дії; по-друге, як дискурс 
– систему мовної та метамовної комунікації, 
систему регулярно повторюваних мовних 
дій [16, с. 93]. Радянський науковець Е. Ефи-
мов, наголошуючи на необхідності систем-
ного та комплексного підходу до вивчення 
феномену телебачення, визначив його як 
складову частину засобів масової інформації, 
та у більш широкому розумінні як складову 
частину всієї духовної культури суспільства 
[17, с. 7]. 
Великий тлумачний словник сучасної 

української мови дає визначення телеба-
чення як: 1. Передавання зображень на 
відстань за допомогою засобів електро- або 
радіозв’язку. 2. Виробництво та розповсю-
дження аудіовізуальних передач та про-
грам. 3. Галузь радіотехніки, що досліджує 
і розробляє технічні засоби передачі зобра-
жень на відстань [18, с. 1235]. 
Як бачимо, у науковій літературі існує 

чимало варіантів визначення поняття «теле-
бачення». Подібна ситуація обумовлена тим, 
що телебачення розглядається вченими з 
різних точок зору, не обмежуючись при цьо-
му рамками якоїсь однієї науки. Аналізуючи 
законодавство України, не можна не поміти-
ти значного впливу наукових напрацювань 
(стосовно визначення сутності телебачення) 
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на законотворчість. Так, в результаті аналі-
зу Закону України «Про культуру» [19] стає 
очевидним факт віднесення законодавцем 
телебачення до культурного простору Укра-
їни як його складової частини, що фактично 
є свідченням прямого впливу науки на за-
конотворчість, адже телебачення первісно 
розглядалося як складова культури саме на 
науковому рівні, а не на законодавчому. 
Загалом же, доволі обґрунтованим є за-

рахування, як науковцями, так і законо-
давцями, телебачення до культурної сфери 
життєдіяльності людей. Зв’язок телебачен-
ня з культурою очевидний. Цей зв’язок по-
лягає в тому, що як культура за своєю суттю 
є сукупністю матеріальних та духовних цін-
ностей, утворених суспільством, що харак-
теризують певний рівень його розвитку, так 
і телебачення являє собою своєрідний син-
тез цінностей матеріального та духовного 
характеру, що відображають той чи інший 
рівень розвитку суспільства, яким ці ціннос-
ті безпосередньо створюються. 
Специфіка телебачення полягає у тому, 

що його діяльність призначена не для осо-
бистого задоволення потреб у спілкуванні, а 
для встановлення комунікативного каналу з 
телевізійною аудиторією і передачі по ньо-
му систематизованої, проаналізованої куль-
турної інформації, яка володіє можливістю 
всезагального сприйняття [20, с. 8].
У процесі аналізу законодавства України 

стосовно телебачення особливу увагу необ-
хідно звернути на Закон України «Про теле-
бачення і радіомовлення», який у первинній 
своїй редакції трактував телебачення як ви-
робництво і розповсюдження аудіовізуаль-
них передач та програм, а в новій та чинній 
редакції, визначив телебачення як вироб-
ництво аудіовізуальних програм та передач 
або комплектування (пакетування) придба-
них аудіовізуальних програм та передач і їх 
поширення незалежно від технічних засобів 
розповсюдження [21, ст. 1]. 
Цей Закон є єдиним актом вищої юри-

дичної сили, в якому міститься визначення 
поняття «телебачення». Розглядаючи вка-
зану дефініцію, можна помітити фактичне 
ототожнення телебачення з процесом пев-
ної діяльності, а саме з процесом створення 
(виробництво) або комплектування (пакету-

вання) придбаних аудіовізуальних програм 
та передач (матеріально-духовних благ) і їх 
поширення незалежно від технічних засобів 
розповсюдження. 
У законодавстві інших країн світу (біль-

шості країн) визначення поняття телебачен-
ня у «чистому вигляді» не надається. Така 
ситуація, на нашу думку, пов’язана перш 
за все з тим, що законодавці більшості за-
рубіжних країн намагаються трактувати 
телебачення шляхом визначення інших по-
нять, таких як: мовлення (телерадіомовлен-
ня), трансляція (телерадіотрансляція) тощо. 
Так, у Законі Республіки Білорусь «Про за-
соби масової інформації» не визначається 
поняття «телебачення», проте надається 
роз’яснення такого поняття як «телевізій-
не мовлення та радіомовлення». Згідно із 
зазначеним Законом телевізійне мовлення 
та радіомовлення – це поширення масової 
інформації з використанням технічних засо-
бів мовлення для індивідуального чи колек-
тивного прийому необмеженим колом осіб 
за допомогою теле- та радіоприймачів [22, 
ст.1]. 
Якщо здійснити порівняльний аналіз 

поняття «телебачення», що надається в За-
коні України «Про телебачення і радіомов-
лення», та поняття «телевізійне мовлення 
та радіомовлення», що надається в Законі 
Республіки Білорусь «Про засоби масової 
інформації», виключивши при цьому слово 
радіомовлення, яке міститься в останньому, 
то можна побачити, що відповідні два по-
няття доволі схожі змістовно. Ця схожість 
має прояв перш за все у тому, що як теле-
бачення за Законом України «Про телеба-
чення і радіомовлення», так і телевізійне 
мовлення за Законом Республіки Білорусь 
«Про засоби масової інформації», є проце-
сами інформаційної діяльності відповідних 
суб’єктів щодо створення та поширення ма-
сової інформації у вигляді аудіовізуальних 
програм та передач за допомогою технічних 
засобів мовлення. 
Подібна ситуація прослідковується та-

кож у Законі Республіки Вірменія «Про те-
лебачення і радіо» [23], де не визначається 
поняття «телебачення», проте надається 
офіційна дефініція «телерадіомовлення (те-
лерадіотрансляція)», яка за своєю суттю схо-
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жа із вітчизняним нормативним тлумачен-
ням «телебачення».
У європейському законодавстві існує така 

ж ситуація. Так, Європейська конвенція про 
транскордонне телебачення, що ратифіко-
вана Верховною Радою України 17 грудня 
2008 р., у ст. 2 (терміни, які вживаються) не 
містить визначення ні поняття «телебачен-
ня», ні принаймні поняття «транскордонне 
телебачення», але розкриває зміст поняття 
«трансляція» (означає первісну передачу 
наземним передавачем, кабельними кана-
лами або з використанням супутника будь-
якого типу, у кодованому чи некодованому 
вигляді, телевізійних програмних послуг 
для прийому, який здійснює громадськість 
[24]), що є схожим з офіційним визначен-
ням «телебачення» в Україні. Водночас, на 
нашу думку, поняття «телебачення», надане 
у Законі України «Про телебачення і радіо-
мовлення», володіє певним недоліком, який 
вбачаємо у надмірній сутнісній розширенос-
ті дефінієнсу. Європейські правові рамках 
для телебачення головним та вирішальним 
критерієм визначення розглядуваного по-
няття закріплюють завжди одночасне роз-
повсюдження інформації серед широких 
мас населення (на необмежене коло осіб), 
що свідчить про доцільність доповнення де-
фініції «телебачення» у вказаному вище За-
коні України режимною характеристикою і 
як наслідок – її змістовне звуження.
З огляду на вищезазначене, вбачається 

можливим визначити «телебачення» як: ви-
робництво аудіовізуальних програм та пе-
редач або комплектування (пакетування) 
придбаних аудіовізуальних програм та пе-
редач та їх поширення серед широких мас 
населення (на необмежене коло осіб) неза-
лежно від технічних засобів розповсюджен-
ня. Таким чином, підкреслюється основна 
ознака «телебачення» як об’єкта державно-
го управління – це завжди одночасне розпо-
всюдження інформації серед широких мас 
населення (на необмежене коло осіб). 
Слід зауважити, що до недавнього часу 

існувало протиріччя між положеннями ст. 
1 Закону України «Про телебачення і раді-
омовлення» та положеннями ст. 20 Закону 
України «Про інформацію» стосовно спів-
відношення понять «телебачення» та «ау-

діовізуальний (електронний) засіб масової 
інформації», адже у першому Законі аудіо-
візуальний (електронний) засіб масової ін-
формації розглядається як юридична особа, 
яка здійснює інформаційну діяльність на 
підставі державної реєстрації з метою ви-
робництва та публічного поширення аудіо-
візуальної інформації (суб’єкт інформаційної 
діяльності), а телебачення як безпосередньо 
сама інформаційна діяльність зазначеного 
суб’єкта, тоді як у другому Законі поняття 
«аудіовізуальний (електронний) засіб масо-
вої інформації» та поняття «телебачення» 
повністю ототожнювалися. Проте, цю су-
перечливу ситуацію у подальшому було усу-
нуто шляхом прийняття нової редакції За-
кону України «Про інформацію» в якій уже 
не надається визначення аудіовізуального 
(електронного) засобу масової інформації, 
а натомість трактується більш загальна ка-
тегорія «засіб масової інформації». На нашу 
думку, зазначені вище поняття ототожнюва-
ти не можна; також, варто відмітити необ-
хідність їх уніфікації задля більш ефектив-
ного застосування інформаційно-правових 
норм.
Розглядаючи галузь телебачення саме як 

об’єкт державного управління слід навес-
ти визначення Ю.П. Бурила, відповідно до 
якого інформаційна сфера як об’єкт держав-
ного управління – це суспільні інформаційні 
та інформаційно-інфраструктурні відносини 
(передусім, ті з них, які врегульовано пра-
вом), що складаються у процесі основної 
та допоміжної інформаційної діяльності їх 
професійних і загальних суб’єктів, розвиток 
яких спрямовується за допомогою владно-
організуючого впливу держави у зв’язку з їх 
загальносуспільним значенням або необхід-
ністю гарантування державою приватних 
інтересів їх суб’єктів [25, с. 10]. Вчений за-
лежно від об’єктів державного управління 
в інформаційній сфері відповідні правові 
норми розмежовує на інститути, що регу-
люють управління у галузях зв’язку, засо-
бів масової інформації, бібліотечній галузі, 
а також міжгалузеве управління у сферах 
інформатизації, статистики, науково-техніч-
ної інформації, архівної справи і діловод-
ства, інформаційної безпеки. Дослідник ви-
окремлює правові інститути у галузі зв’язку, 
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засобів масової інформації тощо, однак не 
телебачення як такого, що набуває значен-
ня, враховуючи зроблені висновки стосовно 
відмежування даних понять. Як уявляється, 
до галузі телебачення як об’єкта саме дер-
жавного управління слід зараховувати не 
суто інформаційні та інформаційно-техніч-
ні відносини, а саме суспільні відносини, 
пов’язані з виробництвом аудіовізуальних 
програм та передач, у тому числі, їх змістов-
ним наповненням, а також із їх поширен-
ням серед широких мас населення. Важли-
вим у цьому разі є те, що телебачення: 1) не 
просто канал розповсюдження інформації, 
а діяльність щодо створення та поширен-
ня програм – певного кінцевого продукту, 
в якому інформація структурована таким чи 
іншим чином; 2) передбачає розповсюджен-
ня серед необмеженої кількості споживачів.
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SUMMARY 
The article is devoted to the research of the 

television as an object of the state management. 
There is stated it’s belonging to the information 
sphere of the community life that is proved by the 
doctrinal positions and normative formulations. 
There is defi ned the essence of information 
as ontological basis of the television, there is 
characterized the concept line of its disconnected 
legislative interpretation. There is asserted by 
the author the duality of the televisions’ nature: 
as a channel of the information expanding and 
as the activity on creation and expanding the 
programs; there is actualizing the regime specialty 
of the television – passing the data to the unlimited 
number of consumers.

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена дослідженню теле-

бачення як об’єкта державного управління. 
Встановлено його належність до інформа-
ційної сфери суспільного життя, що підтвер-
джується доктринальними позиціями та 
нормативними формулюваннями. Визначено 
сутність інформації як онтологічної основи 
телебачення, охарактеризовано концептуаль-
ну лінію її розрізненого законодавчого тракту-
вання. Автором обстоюється подвійність при-
роди телебачення: як каналу розповсюдження 
інформації та як діяльності щодо створення 
та поширення програм; актуалізується ре-
жимна особливість телебачення – передання 
даних саме необмеженій кількості споживачів.
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Технічні засоби, що застосовуються у 
кримінальному провадженні, – це сукуп-
ність технічних, програмно-технічних та 
програмних засобів, спеціальних пристро-
їв, автоматизованих систем, речовин та на-
уково обґрунтованих способів і тактичних 
прийомів їх використання, що застосо-
вуються відповідно до закону спеціально 
уповноваженими особами для досягнення 
науково обґрунтованого результату, який 
сприяв би захисту прав та законних ін-
тересів учасників кримінального процесу, 
повному та швидкому розкриттю кримі-
нальних правопорушень і викриттю осіб, 
винних у їх вчиненні.

Аналіз наукової літератури з обраної 
тематики свідчить, що на даний момент 
питання форм та принципів застосування 
технічних засобів у кримінальному прова-
дженні розкрито недостатньо.
Так, у роботі, присвяченій застосуванню 

науково-технічних засобів спеціалістами 
при провадженні слідчих дій [1], В.В. Ко-
валенко досить детально дослідив питання 
історичного підґрунтя використання на-
уково-технічних засобів у кримінальному 
судочинстві; поняття і сучасної класифіка-
ції науково-технічних засобів, використо-
вуваних у судочинстві; сучасні засади комп-
лексного використання різнопрофільних 
спеціалістів і науково-технічних засобів 
при розслідуванні кримінальних правопо-
рушень; проблеми вдосконалення підго-
товки та використання кадрів спеціалістів-
криміналістів тощо. Однак проблематика 
форм та принципів застосування технічних 
засобів у вказаній роботі залишилася поза 
увагою автора.
Аналогічно, у дисертаційному дослі-

дженні О.О. Пунди [2] з питань викорис-
тання даних, одержаних у результаті за-
стосування науково-технічних засобів, для 
доказування в кримінальному процесі, 
розглянуті правові засади використання 
науково-технічних засобів у кримінально-
му процесі; призначення та види науково-
технічних засобів, які використовуються 
у кримінальному процесі; правові та ор-
ганізаційні питання використання даних, 
одержаних у результаті застосування нау-

В статье исследуется теоретико-право-
вые элементы фиксирования уголовного про-
изводства с помощью технических средств 
при проведении следственных (розыскных) 
действий. Определяется методологическое 
основание и обрабатывается общие поло-
жения использования технических средств 
в уголовном производстве. По результатам 
анализа научных взглядов, также уголовно-
го процессуального законодательства, предо-
ставляются предложения по изменению 
действующего законодательства, которые 
необходимы для повышения эффективности 
использования технических средств в уголов-
ном производстве.

Ключові слова: науково-технічні засоби, технічні 
засоби, кримінальне судочинство, слідчі (розшукові) 
дії, оперативно-розшукові заходи, правоохоронні ор-
гани, аудіовізуальна фіксація.
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ково-технічних засобів у кримінальному су-
дочинстві, а також порядок використання 
даних, одержаних у результаті застосуван-
ня науково-технічних засобів для доказу-
вання в кримінальному процесі. При цьому 
питанням форм та принципів застосування 
технічних засобів у вказаній роботі автором 
увага приділена не була.
У науковій статті, присвяченій питан-

ням допустимості використання науково-
технічних засобів у кримінальному про-
цесі [3], О.О. Пунда зазначає, що існує 
актуальне питання, пов’язане з суб’єктами 
та формами використання науково-тех-
нічних засобів при провадженні слідчих 
дій [3, с. 132]. Воно полягає в існуючій ди-
лемі по відношенню тактики використан-
ня науково-технічних засобів при розсліду-
ванні справи. Так, домінує точка зору, за 
якою переважною формою використання 
науково-технічних засобів повинна бути 
участь спеціаліста-криміналіста, а слідчий 
повинен займатися цією роботою лише у 
виняткових випадках [4, с. 12]. Натомість, 
О.О. Пунда вважає, що виключення слід-
чого з процесу збору інформації і зведен-
ня його участі лише до функції фіксато-
ра результатів слідчої дії буде впливати 
на професійний рівень розслідування.-
І, що є не менш важливим, в наш час не-
має можливості забезпечити у кожному 
випадку участь спеціаліста-криміналіста у 
проведенні слідчих дій [3, с. 132].
Дещо більша увага означеній проблема-

тиці приділена у працях В.Г. Гончаренка 
та С.А. Гізатової.
Так, професор В.Г. Гончаренко вказує, 

що в слідчій роботі можуть використову-
ватись лише науково обґрунтовані засоби 
і методи, які пройшли необхідну практич-
ну перевірку. Такі науково-технічні засоби 
можливо використовувати лише за умови 
дотримання принципу законності, їх вико-
ристання повинно в повній мірі відповідати 
загальновизнаним у суспільстві правилам 
моралі і етики, бути доцільним взагалі, а 
також доцільним у конкретних умовах про-
ведення тієї чи іншої слідчої дії [5, с. 13].
На думку С.А. Гізатової, з метою ефек-

тивного використання науково-технічних 
засобів необхідно виокремити такі осно-

вні принципи допустимості цих засобів у 
кримінальному судочинстві: законності, 
моральності, науковості, безпечності, ефек-
тивності використання [6, с. 187]. Разом 
з тим, С.А. Гізатова у зазначеній праці не 
надає детальної характеристики вказаним 
принципам, обмежившись їх перерахуван-
ням.
Слід зауважити, що найбільш повно пи-

тання форм та принципів застосування тех-
нічних засобів розкрито у роботах вчених-
криміналістів.
Так, В.О. Маркусь зазначає, що до тех-

ніко-криміналістичних засобів, які вико-
ристовуються в кримінальному судочин-
стві, висувають наступні вимоги [7, с. 57]:

- наукова обґрунтованість;
- безпечність застосування;
- відповідність нормам законності.
Розкриваючи вказані категорії, автор 

звертає увагу на те, що техніко-криміналіс-
тичні засоби, які пропонуються криміна-
лістичною наукою практиці розслідування, 
розкриття та попередження кримінальних 
правопорушень, гарантують досліднику 
достовірність встановлених фактів. Як пра-
вило, перш ніж запропонувати технічний 
засіб практиці, його всебічно перевіряють 
експериментальним чином на безпечність 
та надійність.
Техніко-криміналістичні засоби по-

винні бути нешкідливими для життя та 
здоров’я людини – як для учасників проце-
су, так і для учасників кримінального судо-
чинства. Крім того, безпечність передбачає 
дбайливе поводження і зберігання речових 
доказів та інших об’єктів, що досліджували-
ся за їх допомогою.
Потрібно пам’ятати, що використання 

техніко-криміналістичних засобів не може 
порушувати законних прав та інтересів гро-
мадян, їх моральні та етичні норми, ство-
рювати загрозу їх життю і здоров’ю та су-
перечити нормам чинного законодавства 
[7, с. 57].
М.В. Салтевський пропонує згрупува-

ти принципи за технічними, тактичними й 
методичними підставами з погляду їхньої 
науковості, законності, етичності, ефектив-
ності та безпеки [8, с. 216].
В. Ю. Шепітько виділяє принципи: за-
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конності, етичності, науковості, безпеки на-
уково-технічних засобів, цілісності об’єктів у 
незмінному вигляді, ефективності викорис-
тання науково-технічних засобів [9, с. 123].
На наш погляд, критеріями допустимос-

ті використання технічних засобів у кримі-
нальному провадженні, що є необхідними 
та достатніми, слід визнати законність, на-
уковість і етичність.
В.В. Коваленко пропонує особливості 

застосування техніко-криміналістичних за-
собів розглядати стосовно окремих слідчих 
дій [10, с. 112].

1. Огляд місця події. Найповніше нау-
ково-технічні засоби застосовуються в ході 
однієї з найпоширеніших слідчих (розшу-
кових) дій – огляду місця події. Огляд місця 
події – це невідкладна слідча (розшукова) 
дія, сутність якої полягає в безпосередньо-
му сприйнятті слідчим обстановки місця 
події, у виявленні, сприйнятті, вивченні 
та фіксації слідів та інших об’єктів з метою 
з’ясування характеру події, що сталася, осо-
бистості злочинця, мотивів кримінального 
правопорушення й інших обставин, які 
підлягають установленню при розслідуван-
ні кримінальних правопорушень.
Виявляючи і вивчаючи окремі сліди, 

слідчий повинен уявити повну картину всі-
єї події, що сталася. Кожна з ознак, що ви-
являються, окремо дає підставу лише для 
ймовірного судження. В міру збільшення 
числа ознак ступінь імовірності підвищуєть-
ся, кількість переходить у якість, а знання 
про встановлюваний факт приймає форму 
категоричного судження. У ході роботи зі 
слідами варто враховувати те, що прямі слі-
ди можуть указувати на необхідність вияв-
лення зворотних. Так, наявність подовжніх 
ушкоджень на тілі потерпілої при розсліду-
ванні кримінальних проваджень про зґвал-
тування свідчить про те, що в підозрювано-
го під нігтями можуть знаходитися частки 
її шкіри. І навпаки – наявність під нігтями 
в потерпілої фрагментів (часток) шкіри 
свідчитиме про наявність ушкоджень на 
тілі злочинця. Від прямого ідентифікацій-
ного зв’язку, матеріальним аналогом якого 
є сліди впливу, які зазвичай виявляються 
вже в стадії початкових слідчих (розшуко-
вих) дій, сліди зворотного ідентифікацій-

ного зв’язку можуть бути виявлені лише 
при наявності об’єктів, що перевіряються, 
виявлення яких нерідко відділено від спо-
чатку виявлених слідів значним проміж-
ком часу. Цим визначаються особливості й 
принципи виявлення зворотного іденти-
фікаційного зв’язку: його логічний аналіз і 
уявне виділення повинні супроводжувати 
вивчення всіх слідів і об’єктів при огляді 
місць готування і приховання криміналь-
них правопорушень. Для того, щоб надалі 
використовувати зворотний ідентифікацій-
ний зв’язок, необхідно розширити коло 
джерел, які містять інформацію про подію 
злочину, за рахунок вилучення і належного 
технічного і процесуального закріплення 
не тільки слідів впливу об’єкта, що ототож-
нюється, але і субстрату сприймаючої по-
верхні, ознаки якої могли відобразитися і 
можуть бути надалі виявлені на об’єктах, 
що перевіряються, у процесі їх виявлення 
при розшуку, виїмці, обшуку.
З урахуванням викладеного, зусилля 

слідчого повинні бути спрямовані на мак-
симальне вилучення всієї наявної слідчої 
інформації. Досягти такої мети можна, 
лише скориставшись допомогою відповід-
них спеціалістів і за умови застосування 
ними сучасних науково-технічних засобів з 
урахуванням своєрідності слідів, що вияв-
ляються на місці події, на тілі й одязі учас-
ників злочинної події, на знаряддях кримі-
нального правопорушення і т. ін. Цілком 
зрозуміло, що застосування науково-тех-
нічних засобів вимагає високої спеціальної 
кваліфікації. Номенклатура науково-тех-
нічних засобів і прийоми їх застосування 
при огляді місця події залежать від спе-
цифіки обстановки місця події, зумовленої 
особливостями розслідуваного криміналь-
ного правопорушення.

2. Обшук. Обшук – це невідкладна слід-
ча (розшукова) дія, яка полягає в приму-
совому обстеженні приміщень чи інших 
місць, а також окремих осіб, з метою від-
шукання і вилучення певних предметів і 
документів, що мають значення для спра-
ви, а також виявлення злочинця чи трупа. 
У ході проведення обшуку доцільна участь 
спеціаліста-криміналіста, допомога якого 
полягає в сприянні слідчому у відшуканні, 
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фіксації та вилученні знарядь криміналь-
ного правопорушення, грошей і цінностей, 
добутих злочинним шляхом, документів та 
інших предметів, які мають значення для 
справи.
У даній роботі для дослідження форм за-

стосування технічних засобів у криміналь-
ному провадженні нами був використаний 
підхід, запропонований І.Ф. Хараберюшем 
у ході дослідження форм та напрямів вико-
ристання спеціальної техніки в правоохо-
ронній діяльності [11].
Як зазначає вказаний автор, найбільш 

поширені та відомі форми застосування 
технічних засобів закріплені в нормах чин-
ного КПК України, що охоплюють питан-
ня їхнього використання під час проведен-
ня слідчих та оперативно-розшукових дій 
та провадження справ у суді [11, с. 158]. В 
окреслених напрямах діяльності технічні 
засоби застосовують переважно у двох фор-
мах.
По-перше, як додаткові засоби фіксації 

інформації в процесі проведення слідчих 
(розшукових) дій та оперативно-розшуко-
вих заходів.
Під час проведення огляду, 

пред’явлення для впізнання, допиту, об-
шуку, освідування особи та інших процесу-
альних дій, у ході оперативно-розшукових 
заходів та розгляду справи в суді викорис-
товують засоби аудіовізуальної фіксації ін-
формації, що суттєво доповнюють прото-
кол слідчої дії й дозволяють більш повно 
та наочно зафіксувати картину місця події, 
а також перебіг і результати проведення 
окремих слідчих дій, оперативно-розшуко-
вих заходів та судового процесу.
Так, згідно із частиною 5 статті 224 КПК 

України, під час допиту може застосовува-
тися фотозйомка, аудіо- та/або відеозапис.
Статтею 228 КПК України, якою врегу-

льовані основні положення, що стосуються 
пред’явлення особи для впізнання, закрі-
плена, серед іншого, можливість провадити 
впізнання за фотознімками, матеріалами ві-
деозапису. Проведення впізнання за фото-
знімками, матеріалами відеозапису виклю-
чає можливість у подальшому пред’явленні 
особи для впізнання. Фотознімок з особою, 
яка підлягає впізнанню, пред’являється 

особі, яка впізнає, разом з іншими фото-
знімками, яких повинно бути не менше 
трьох. Фотознімки, що пред’являються, 
не повинні мати різких відмінностей між 
собою за формою та іншими особливостя-
ми, що суттєво впливають на сприйняття 
зображення. Особи на інших фотознімках 
повинні бути тієї ж статі і не повинні мати 
різких відмінностей у віці, зовнішності та 
одязі з особою, яка підлягає впізнанню. 
Матеріали відеозапису з зображенням осо-
би, яка підлягає впізнанню, можуть бути 
пред’явлені лише за умови зображення на 
них не менше чотирьох осіб, які повинні 
бути тієї ж статі і не повинні мати різких 
відмінностей у віці, зовнішності та одязі з 
особою, яка підлягає впізнанню. Згідно із 
частиною 8 статті 228 КПК України, при 
пред’явленні особи для впізнання можуть 
бути залучені спеціалісти для фіксування 
впізнання технічними засобами.
Стаття 236 КПК України, якою врегу-

льований порядок виконання ухвали про 
дозвіл на обшук житла чи іншого володін-
ня особи, закріплює, серед іншого, право 
слідчого, прокурора проводити вимірю-
вання, фотографування, звуко- чи відеоза-
пис, складати плани і схеми, виготовляти 
графічні зображення обшуканого житла чи 
іншого володіння особи чи окремих речей, 
виготовляти відбитки та зліпки, огляда-
ти і вилучати речі і документи, які мають 
значення для кримінального проваджен-
ня. Предмети, які вилучені законом з обі-
гу, підлягають вилученню незалежно від їх 
відношення до кримінального проваджен-
ня. Вилучені речі та документи, які не вхо-
дять до переліку, щодо якого прямо надано 
дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл 
на проведення обшуку, та не відносяться 
до предметів, які вилучені законом з обігу, 
вважаються тимчасово вилученим майном.
У відповідності до частини 7 статті 237 

КПК України, при огляді місцевості, при-
міщення, речей та документів слідчий, 
прокурор або за їх дорученням залучений 
спеціаліст має право проводити вимірю-
вання, фотографування, звуко- чи відеоза-
пис, складати плани і схеми, виготовляти 
графічні зображення оглянутого місця чи 
окремих речей, виготовляти відбитки та 
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зліпки, оглядати і вилучати речі і докумен-
ти, які мають значення для кримінального 
провадження.
Згідно із частиною 5 статті 224 КПК 

України, у ході освідування особи за необ-
хідності здійснюється фіксування наявності 
чи відсутності на тілі особи, яка підлягає 
освідуванню, слідів кримінального право-
порушення або особливих прикмет шля-
хом фотографування, відеозапису чи інших 
технічних засобів.
У ході проведення оперативно-роз-

шукових заходів найпоширенішим засо-
бом аудіовізуальної фіксації інформації є 
аудіозапис – відсоток використання да-
ного виду фіксації становить (за резуль-
татами статистичних даних) 93 % усіх 
випадків застосування технічних засобів 
фіксування під час проведення оператив-
но-технічних заходів [12, с. 189]. Матері-
али, отримані в результаті застосування 
технічних засобів аудіовізуальної фіксації 
інформації, відповідно до статті 10 За-
кону України «Про оперативно-розшу-
кову діяльність», можуть бути приводом 
та підставою для порушення справи або 
проведення невідкладних слідчих дій, 
використовуватись у провадженні в кри-
мінальній справі для отримання фактич-
них даних, які можуть бути доказами згід-
но з положеннями статей КПК України, 
що регламентують збирання, перевірку 
й оцінку доказів, а також можуть засто-
совуватися для взаємного інформування 
підрозділів, уповноважених здійснювати 
оперативно-розшукову діяльність, та ін-
ших правоохоронних органів.

По-друге, технічні засоби використовують 
для виявлення, закріплення та вилучення 
слідів і предметів, що можуть бути речови-
ми доказами у кримінальному провадженні. 
Йдеться про прилади та пристрої, визначені у 
науковій літературі як техніко-криміналістич-
ні. Потреба застосування зазначених техніч-
них засобів виникає у разі виявлення предме-
тів, що були знаряддями злочину або зберегли 
на собі сліди злочину чи стали об’єктами зло-
чинних дій, а також інших предметів та до-
кументів, що можуть слугувати засобами для 
виявлення злочину і встановлення фактичних 
обставин справи [11, с. 158].

Як висновок, хотілося б додати, що фор-
мування пропозицій щодо удосконалення 
чинної нормативно-правової бази має реа-
лізовуватися на підставі детального аналізу 
чинних норм законодавства з питань засто-
сування технічних засобів у кримінальному 
провадженні шляхом визначення основних 
проблемних моментів, пов’язаних із недо-
сконалістю положень як КПК України, так 
і інших законів та підзаконних актів.
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SUMMARY 
The article has given the theoretical and legal 

elements of fi xing criminal proceedings by techni-
cal means during the investigation (detective) ac-
tion. Determined by the methodological basis and 
is handled by the general provisions for the use of 
technical means in criminal proceedings. Accord-
ing to the analysis of scientifi c views, also of the 
criminal procedure legislation is given proposals 
to change current legislation that are necessary to 
improve effi ciency in the use of technical means in 
criminal proceedings.

АНОТАЦІЯ 
У статті досліджується теоретико-пра-

вові елементи фіксування кримінального 
провадження за допомогою технічних засо-
бів під час проведення слідчих (розшукових) 
дій. Визначається методологічне підґрунтя 
та опрацьовуються загальні положення ви-
користання технічних засобів у криміналь-
ному провадженні. За результатами 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 
провадженні.

перераб. и доп. – Х. : Одиссей, 2005. – 273 с.
10. Коваленко В.В. Застосування на-

уково-технічних засобів спеціалістами при 
проведені слідчих дій : [монографія] / Воло-
димир Вікторович Коваленко. – Луганськ. : 
РВВ ЛДУВС, 2007. – 210 с.

11. Хараберюш І.Ф. Форми та напрями 
використання спеціальної техніки в право-
охоронній діяльності / І.Ф. Хараберюш // 

Проблеми правознавства та правоохорон-
ної діяльності. – 2012. – № 2. – С. 158-166.

12. Хараберюш І.Ф. Використання опе-
ративно-технічних засобів щодо протидії 
злочинам у сфері нових інформаційних тех-
нологій : дис. ... канд. юрид. наук : 21.07.04 / 
Хараберюш Іван Федорович. – Львів, 2006. 
– 265 с.



98ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 5, 2015

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

ÏÐÀÂÎÂ² ÃÀÐÀÍÒ²¯ ÄÎÒÐÈÌÀÍÍß ÇÀÊÎÍÍÎÑÒ² 
Â ÏÐÎÒÈÄ²¯ ÇËÎ×ÈÍÍÎÑÒ²

 ÂÅÏÐÈÖÜÊÈÉ Ðîìàí Ñåðã³éîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, çäîáóâà÷ 
Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ

У галузевих законах з охорони право-
порядку, зокрема, у Кримінальному проце-
суальному кодексі України, Кримінальному 
кодексі України, в Законах України «Про 
національну поліцію», «Про Службу безпе-
ки України», «Про прокуратуру» та в інших 
передбачені гарантії дотримання прав і 
свобод громадян, правового захисту діяль-
ності працівників правоохоронних органів 
з протидії злочинності. 
Основні гарантії прав і свобод людини 

і громадянина проголошені в Конституції 
України, деталізовані в окремих законах та 
підзаконних актах. 
Слово «гарантія» в перекладі з фр. 

garantie – забезпечення. Гарантія – це яви-
ще, яке забезпечує досягнення певного ре-
зультату. У Тлумачному словнику велико-
російської мови В. Даля слово «гарантія» 
– це порука, поручительство, забезпечен-
ня, застава, запевняння чергу, юридичні 
гарантії – це «система взаємопов’язаних 
форм і засобів (нормативних, інституцій-
них і процесуальних), що забезпечує на-
лежне визнання, захист і реалізацію пев-

них прав і відповідних їм обов’язків». 
Юридичні гарантії, передбачені законом, 
необхідно розглядати як засоби забезпе-
чення законності та дисципліни в діяльнос-
ті державних органів місцевого самовряду-
вання і громадських організацій з протидії 
злочинності. Алексєєв С.С. вважає, що 
основна юридична гарантія – це, насампе-
ред, «досконалість, розвиненість правової 
системи в цілому, відпрацьованість законо-
давства, його повна несуперечність щодо 
рівня розвитку й авторитету юридичної 
культури. Головченко В.В. та Ковальський 
В.С стверждували, що правові гарантії – це 
встановлені законом засоби безпосередньо-
го забезпечення, використання, додержан-
ня, виконання і правильного застосування 
норм права гарантії також визначаються 
як система взаємопов’язаних форм і засобів 
(нормативних, інституційних і процесуаль-
них), що забезпечує належне визнання, за-
хист і реалізацію певних прав і відповідних 
їм обов’язків.
Гарантії розглядаються як система со-

ціально-економічних, політичних, мораль-
них, юридичних, організаційних перед-
умов, умов, засобів і способів, що створюють 
рівні можливості особистості для здійснен-
ня своїх прав, свобод та інтересів. Правові 
гарантії базуються на основних принципах, 
вироблених людством: гуманізмі, справед-
ливості, законності, доцільності, рівноправ-
ності та ін. 
У практичній діяльності гарантії – це 

встановлені законом умови, які забез-

В статье анализируются правовые га-
рантии соблюдения законности в противо-
действии преступности, рассматриваются 
различные подходы к пониманию и воспри-
ятию юридических норм, которые регламен-
тируются гарантиями законности.

Ключові слова: гарантії, законність, дисципліна, 
протидія злочинності, забезпечення прав людини, 
правоохоронні органи, юридичні норми. 
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печують задоволення потреб людини. 
Їх головною гарантією законності є ви-
конання обов’язків державою та іншими 
суб’єктами у сфері реалізації прав людини. 
Гарантії спрямовані на суспільні відноси-
ни, які пов’язані з охороною і захистом 
прав людини, задоволенням майнових і 
немайнових інтересів громадян, суспіль-
ства та держави. О.І. Ткачук звертає увагу 
на те, що термін «гарантія» застосовується 
для позначення умов, способів чи засобів, 
які дуже різноманітні за своєю природою 
та характером, і за допомогою яких здій-
снюється забезпечення прав, свобод чи 
законних інтересів певної особи, а також 
забезпечення виконання покладених на 
цю особу обов’язків; що вони спрямова-
ні на створення умов для реалізації прав, 
обов’язків, свобод та інтересів; охорону 
прав, обов’язків, свобод та інтересів та їх 
захист; поняття «гарантії» охоплює усю 
сукупність об’єктивних і суб’єктивних 
факторів, спрямованих на забезпечення й 
реалізацію прав, обов’язків, свобод та ін-
тересів, на усунення можливих причин і 
перешкод їх неповного або неналежного 
здійснення; сутність гарантій полягає не 
лише у проголошенні тих або інших умов 
(засобів, способів) в нормах права, але й у 
реальній їх дії за допомогою примусу; га-
рантії забезпечують перехід до реального 
здійснення можливостей, закріплених у 
загальних і спеціальних нормативно-пра-
вових актах.
Подібним до терміну «гарантії» є інший 

«умова». Так, у тлумачних словниках умова 
визначається як «необхідна обставина, яка 
робить можливим здійснення, створення, 
утворення чого-небудь або сприяє чомусь; 
обставини при яких відбувається або здій-
снюється що-небудь; сукупність даних, по-
ложень, що лежать в основі чого-небудь». 
Необхідно зазначити і те, що термін «га-
рантія» у тлумачних словниках визнача-
ється через «умови, що забезпечують успіх 
чого-небудь». Визначення «гарантій» через 
«умови» пропонується і у науковій літера-
турі. Так, В.Б. Авер’янов під ними розуміє 
«обумовлені закономірностями суспільного 
розвитку умови .... що забезпечують дотри-
мання законності». 

До гарантій (умов) забезпечення закон-
ності та дисципліни в державному управ-
лінні відносять:

1) розвиток демократії, гласність, по-
діл влади, свободу інформації; розвиток 
ринкових відносин, виробництва, гаран-
тованість економічної свободи, добробут 
населення тощо; розвиток правосвідо-
мості, заснованої на визнанні пріоритету 
прав і свобод людини, правової культури 
громадян, і насамперед державних служ-
бовців; стабільність законодавства, його 
відповідність розвитку відносин у суспіль-
стві, належний рівень юридичної техніки; 
ефективність діяльності з попередження і 
припинення правопорушень, у тому числі 
заходів юридичної відповідальності; до-
ступність і якість правосуддя; ефективність 
контролю за реалізацією правових актів;

2) наявність громадянського суспіль-
ства та правової держави; добробут на-
селення, за якого забезпечуються життє-
во необхідні потреби людини; фактичну 
свободу колективних та індивідуальних 
суб’єктів економічних відносин; усвідом-
лення суб’єктами економічних відно-
син необхідності додержання фіскальних 
обов’язків перед державою; наявність у 
держави системи ідей, поглядів, програм, 
які спроможні консолідувати суспільство з 
метою вирішення соціально-економічних 
проблем і конфліктів; правову культуру по-
садових осіб і громадян, правосвідомість, 
які основані на визнанні абсолютної цін-
ності основних прав людини; науково-об-
ґрунтовану структуру державного апарату, 
необхідну кваліфікація службовців, ефек-
тивність функціонування системи правової 
підготовки персоналу, чіткий і раціональ-
ний поділ повноважень;

3) систематичне підтримання правової 
культури, спеціальної підготовки, мораль-
них якостей кожного співробітника; на-
лежну організаційну роботу; використання 
системи організаційно-правових методів, 
що дають можливість попереджувати, ви-
являти та своєчасно припиняти порушен-
ня законодавчих актів.
Гарантії поділяються на дві групи, які 

називаються по-різному: загальні та спеці-
альні; об’єктивні умови та спеціальні юри-
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дичні засоби; загальносоціальні та юридич-
ні; об’єктивні умови існування суспільства 
та спеціально вироблені державою і гро-
мадськістю засоби, що забезпечують точну 
реалізацію норм права всіма суб’єктами. 
Більш вдалим є розуміння двох груп гаран-
тій законності, запропоноване В. К. Кол-
паковим та О. В. Кузьменко, відповідно з 
яким, перша група таких гарантій вважа-
ється умовами (передумовами) забезпечен-
ня режиму законності (політичні, економіч-
ні, ідеологічні, організаційні тощо); друга 
– спеціальними засобами забезпечення ре-
жиму законності, до яких автори відносять: 
а) організаційно-структурні формування, а 
саме державні органи і недержавні струк-
тури, на які покладено обов’язок з під-
тримання і зміцнення режиму законності;                          
б) організаційно-правові методи, а саме 
види діяльності організаційно-структурних 
формувань, практичні прийоми, операції, 
форми роботи, які ними використовують-
ся для забезпечення законності, взаємодія 
яких (організаційно-структурних форму-
вань і організаційно-правових методів) 
утворює особливий державно-правовий 
механізм забезпечення законності.
У теорії права розрізняються два осно-

вних види гарантій: загально-соціальні 
та спеціально-соціальні (юридичні та ор-
ганізаційні). За сферою дії розрізняють 
міжнародно-правові гарантії; гарантії в 
рамках регіональних міжнародних співто-
вариств; внутрішньодержавні та автоном-
ні гарантії. За змістом і видами діяльності 
гарантії поділяються на економіко-право-
ві; політико-правові; соціально-правові і 
правові. Виокремлюють також суспільні, 
морально-суспільні, організаційні, орга-
нізаційно-політичні, громадсько-політич-
ні, організаційно-правові та інші види га-
рантій. 
Відповідно до норм Конституції, органи 

законодавчої, виконавчої та судової влади 
здійснюють свої повноваження у встанов-
лених Конституцією межах і відповідно до 
законів України. Конституція України має 
найвищу юридичну силу. Закони та інші 
нормативно-правові акти приймаються на 
основі Конституції України і повинні відпо-
відати їй.

У Законі України «Про державну служ-
бу» наголошено, що державна служба ґрун-
тується на таких основних принципах: 
служіння народу України; демократизм і 
законність; гуманізм і соціальна справед-
ливість; пріоритет прав людини і грома-
дянина; професіоналізм, компетентність, 
ініціативність, чесність, відданість справі; 
персональна відповідальність за виконання 
службових обов’язків і дисципліни; дотри-
мання прав та законних інтересів органів 
місцевого і регіонального самоврядування; 
дотримання прав підприємств, установ і 
організацій, об’єднань громадян. Особи, 
винні у порушенні законодавства про дер-
жавну службу, несуть цивільну, адміністра-
тивну або кримінальну відповідальність 
згідно із чинним законодавством.
Дієвою правовою гарантією забезпе-

чення законності та дисципліни в право-
охоронних органах є доцільне і регла-
ментоване закріплення матеріальних та 
процедурних засад юридичної відповідаль-
ності. 
Відповідальність посадових осіб вико-

навчих органів влади необхідно розгляда-
ти як юридичну гарантію належного ви-
конання ними своїх обов’язків, стимулятор 
повної реалізації їх конкретних владних 
повноважень. 
Гарантіями забезпечення законності та 

дисципліни в сфері протидії злочинності 
слід відносити і знання працівниками сво-
їх обов’язків, професійну підготовленість, 
мотивацію дог служби, обов’язковість, ви-
конання законних розпоряджень та вимог 
керівників та начальників; незалежність у 
прийнятті рішень керівниками від сторон-
нього втручання, наприклад, за результа-
тами службової перевірки чи службового 
розслідування; створенням належних умов 
проходження служби; забезпеченням глас-
ності та об’єктивності під час проведення 
оцінки результатів службової діяльності; 
забезпечення соціальної справедливості 
та високого рівня соціально-правового за-
хисту; уміле поєднання і правильне засто-
сування заходів переконання, примусу, 
дисциплінарного та громадського впливу; 
виділення достатнього часу і засобів на ви-
конання службових завдань; забезпечення 
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нормальної тривалості робочого часу; по-
стійне підвищення професіоналізму; суворе 
збереження державної, службової та інших 
охоронюваних законом видів таємниць.
Під економічними гарантіями забезпе-

чення законності та дисципліни слід розу-
міти систему нормативно-закріплених соці-
ально-економічних заходів, що гарантують 
та забезпечують задоволення матеріальних 
потреб працівників, виконання покладе-
них на них завдань та обов’язків, реалізацію 
наданих їм прав. До економічних гарантій 
забезпечення законності та дисципліни 
необхідно віднести: грошове забезпечення; 
забезпечення майном (озброєння, спеці-
альна та інша техніка, засоби зв’язку, кри-
міналістична, оперативна та організаційна 
техніка, транспортні засоби тощо); пільги 
та компенсації; державне обов’язкове осо-
бисте страхування; житлове забезпечення; 
медичне та санаторно-курортне забезпе-
чення, які регулюються нормами трудового 
права та права соціального забезпечення. 
працівниками; плануванням їх службової 
діяльності.
У юридичній літературі та в норматив-

них актах використовується різна термі-
нологія з приводу забезпечення законнос-
ті і дотримання прав і свобод виконання 
обов’язків, зокрема, «гарантії», «засоби», 
«способи» тощо. 
Варто погодитися з думкою О.М. Му-

зичука, який наголошує на синонімії слів 
«засоби» та «способи», вважаючи, що їх роз-
гляд як синонімів буде запобігати терміно-
логічній плутанині, позаяк, у підручниках 
з курсу адміністративного права та держав-
ного управління одні і ті ж самі засоби (спо-
соби) забезпечення законності (контроль, 
нагляд та розгляд звернень громадян) од-
ночасно називають способами чи засобами 
забезпечення законності та дисципліни.
Як правило, «правові засоби» визна-

чаються як: передбачені юридичними 
нормами явища правової дійсності, які за-
вдяки своїм об’єктивним властивостям мо-
жуть слугувати досягненню певних цілей; 
«об’єктивовані субстанціональні правові 
явища, що мають фіксовані властивості, 
які дозволяють реалізувати потенціал пра-
ва, його силу»; «об’єктивно існуючі правові 

явища, що мають властивості здійснювати 
регулятивний та інший правовий вплив на 
відносини, що становлять предмет права» .
А.В. Малько визначає ознаки правових 

засобів: виражають собою юридичні спосо-
би забезпечення інтересів суб’єктів права; 
поєднуючись певним чином, виступають 
основними працюючими частинами дії 
права, правового регулювання, правових 
режимів; мають юридичну силу і підтриму-
ються державою.
Музичук О.М. визначає наступні загаль-

ні ознаки, а саме: 1) вони є невід’ємною скла-
довою гарантій Забезпечення законності в 
державному управлінні; 2) застосовуються 
з метою виконання покладених на того чи 
іншого суб’єкта державного управління за-
вдань та функцій, реалізації наданих йому 
повноважень, мають зовнішню форму ви-
раження, а їх застосування втілюється в 
окремі прийоми та методи діяльності ор-
ганів виконавчої влади; 3) реалізуються 
(застосовуються) відповідними державни-
ми, міжнародними, самоврядними чи гро-
мадськими органами (організаціями), по-
садовими особами, членами громадських 
організацій або в індивідуальному порядку;-
4) вид способу забезпечення дисципліни та 
законності в державному управлінні, умови 
та підстави його застосування залежать від 
правового статусу органу (організації) чи 
особи, що його реалізує, тобто від наданої 
йому компетенції; 5) метою застосування 
будь-якого із способів забезпечення дис-
ципліни та законності в державному управ-
лінні є встановлення фактичного стану до-
тримання вимог чинного законодавства та 
відповідне реагування на нього.
У Розпорядженні Президента Украї-

ни «Про заходи щодо зміцнення дисци-
пліни та удосконалення кадрової роботи 
у правоохоронних органах» серед заходів 
зміцнення дисципліни та законності були 
передбачені наступні: 1) вивчити протя-
гом місяця та обговорити стан додержання 
дисципліни і вимог закону працівниками, у 
першу чергу керівної ланки, відповідного 
центрального органу виконавчої влади;-
2) затвердити довгострокові програми, 
спрямовані на вдосконалення кадрової ро-
боти, зміцнення дисципліни керівників усіх 
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рівнів, законності  їх діяльності, створення 
умов для професійного зростання кадрів, 
передбачивши в них чітку систему добору, 
розстановки, виховання кадрів, просуван-
ня їх по службі, заходи щодо усунення фор-
малізму, зрівнялівки, щодо висування на 
керівні посади досвідчених, дисциплінова-
них та достойних кандидатів; 3) розгляда-
ти не менше разу на півріччя на засіданнях 
колегій (нарадах) за участю представників 
Кабінету Міністрів України, центральних 
та місцевих органів виконавчої влади здій-
снення заходів, передбачених зазначени-
ми програмами; 4) удосконалити систему 
підготовки, перепідготовки та підвищен-
ня кваліфікації 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 завдань, додержання дисци-
пліни і вимог закону та враховувати думку 
представників місцевих органів виконав-
чої влади і громадськості; 6) ужити заходи 
щодо усунення причин та умов, що спри-
яють вчиненню службових зловживань; 
7) інформувати населення про заходи, які 
вживаються до працівників правоохорон-
них органів у разі неналежного виконан-
ня ними своїх обов’язків чи зловживання 
службовим становищем.
Вищенаведене та аналіз інших науко-

вих джерел показують, що єдина думка з 
приводу розуміння правових гарантій до-
тримання законності в протидії злочиннос-
ті. У теорії і практиці найбільш поширеним 
видом є нагляд та звернення громадян до 
основних способів.
У навчальній та науковій літерату-

рі, «способи», «засоби», «умови», «гаран-
тії» та «методи» забезпечення законнос-
ті досить часто ототожнюються. Єдиним 
об’єднуючим чинником вказаних вище ка-
тегорій («способи», «засоби», «умови», «га-
рантії» та «методи») як необхідних елемен-
тів забезпечення законності та дисципліни 
в органах виконавчої влади місцевого са-
моврядування є мета, оскільки вони спря-
мовані на: попередження правопорушень, 
їх виявлення та припинення; відновлення 

порушених прав і законних інтересів; при-
тягнення винних до відповідальності; ви-
явлення та усунення причин та умов вчи-
нення правопорушень.
Усі інші засоби (способи, юридичні га-

рантії) забезпечення законності, які на-
зивають автори (відповідальність, право-
ві норми, правові акти, судовий захист та 
інші), є більше умовами (передумовами, 
факторами) забезпечення законності та 
дисципліни, аніж її засобами.
Закон України «Про демократичний 

контроль над Воєнною організацією і пра-
воохоронними органами держави», у ст. 6 
якого суб’єктами цивільного контролю над 
Воєнною організацією і правоохоронни-
ми органами держави названі: Верховна 
Рада України; Уповноважений Верховної 
Ради України з прав людини; Президент 
України; Рада національної безпеки і обо-
рони України; Кабінет Міністрів України; 
центральні та місцеві органи виконавчої 
влади в межах повноважень, визначених 
законом; органи місцевого самоврядуван-
ня в межах повноважень, визначених за-
коном; прокуратура України; судові органи 
України; громадяни України та громадські 
організації, утворювані відповідно до Кон-
ституції України для здійснення та захис-
ту прав і свобод громадян та задоволення 
їхніх політичних, економічних, соціальних, 
культурних інтересів; засоби масової ін-
формації, які здебільшого мають наглядові 
а не контрольні повноваження, оскільки не 
наділені правом втручання в оперативно-
господарську діяльність підконтрольного 
об’єкта, не можуть самостійно притягувати 
правопорушників до юридичної відпові-
дальності.
Інший приклад засвідчує те, що всу-

переч назві законодавчого акту – Закону 
України «Про адміністративний нагляд 
за особами, звільненими з місць позбав-
лення волі» законодавець визначає адмі-
ністративний нагляд як систему тимчасо-
вих заходів спостереження й контролю за 
поведінкою окремих осіб [39]. У зв’язку з 
чим можна зробити висновок, що законо-
давець нечітко проводить розмежування 
між цими двома засобами забезпечення 
законності.
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Контрольні дії таких органів, як по-
жежна інспекція, санітарна служба та дея-
ких інших законодавець називає наглядом, 
що закріплено в назвах цих органів: ор-
гани пожежного нагляду, органи санітар-
но-епідеміологічного нагляду тощо, хоча 
вони мають усі ознаки контролюючих ор-
ганів, оскільки наділені правом втручання 
в оперативну діяльність підконтрольного 
об’єкта, притягують правопорушників до 
юридичної відповідальності.
Вищезазначене свідчить про законо-

давче та наукове ототожнення контролю 
та нагляду, що, насамперед, можна по-
яснити тим, що зміст терміна «контроль» 
у тлумачних словниках розкривається за 
допомогою терміна «нагляд». І навпаки, 
ми можемо спостерігати, як при розкритті 
змісту терміна «нагляд» вживається термін 
«контроль».
Беручи до уваги вищенаведене, можна 

зробити такі висновки, а саме:
а) між термінами «контроль» і «нагляд» 

не існує чіткої семантичної різниці, оскіль-
ки у тлумачних словниках зміст терміна 
«контроль» розкривається за допомогою 
терміна «нагляд», що нерідко призводить 
до їх ототожнення як у науковій літературі, 
так і у законодавстві;
б) в Україні серед державних органів 

є такі, що: мають назву, котра вказує на їх 
контрольну або наглядову діяльність; у на-
зві деяких органів відсутні терміни «конт-
роль» або «нагляд», але за компетенцією, 
вони таку діяльність здійснюють (конт-
рольну чи наглядову або водночас як 
контрольну, так і наглядову);
в) будь-яка особа, державний орган чи 

громадська організація може здійснювати 
нагляд у широкому його розумінні як спо-
стереження, у той час як контрольні повно-
важення є прерогативою лише деяких із 
них, оскільки пов’язані із реалізацією влад-
ної компетенції;
г) нагляд можна розглядати як пере-

думову, підфункцію чи стадію контролю 
або як його окрему форму, що обумов-
люється характером та об’ємом наданих 
повноважень суб’єкту управління. Отже, 
нагляд порівняно з контролем є більш 
вузьким за об’ємом повноважень напрям-

ком управлінської діяльності, оскільки 
його суб’єкт не може втручатись в опера-
тивну (господарську) діяльність об’єкта, 
який перевіряється.
Більш логічним вважаємо визначення 

понять «контроль» та «нагляд», які запро-
понували Ю. П. Битяк та В. М. Гаращук. 
Зокрема, контроль вони визначили як 
«складову частину (елемент) управління, 
що забезпечує систематичну перевірку 
виконання Конституції, законів України, 
інших нормативних актів, додержання 
дисципліни й правопорядку та полягає у 
втручанні контролюючих органів у опера-
тивну діяльність підконтрольних органів, 
наданні їм обов’язкових для виконання 
вказівок, припиненні, зміні чи скасуванні 
актів управління, вжитті заходів примусу 
щодо підконтрольних органів»; нагляд – як 
«виявлення та попередження правопору-
шень, усунення їх наслідків і притягнен-
ня винних до відповідальності, без права 
втручатися в оперативну й господарську 
діяльність піднаглядних об’єктів, зміни чи 
скасування актів управління», що дає змо-
гу зробити висновок, що основним крите-
рієм розмежування контролю та нагляду 
є наявність або відсутність такого прав, як 
втручання в оперативну (господарську) ді-
яльність підконтрольного (піднаглядного) 
об’єкта у формі: підміни або заміни його ке-
рівництва, окремих керівників; зупинення 
чи призупинення діяльності; зміни чи ска-
сування його актів управління; застосуван-
ня заходів примусу.
У науковій літературі висловлюється 

точка зору, що контроль та нагляд є вто-
ринними управлінськими функціями, 
особливість яких полягає в тому, що, за-
ймаючи в управлінському процесі специ-
фічне місце, вони разом з тим нерозривно 
пов’язані з реалізацією інших функцій дер-
жавного управління. На нашу думку, функ-
ція контролю присутня на будь-якій стадії 
організації державного управління. Сказа-
не у повній мірі стосується і нагляду, який 
як було обґрунтовано вище, є підфункці-
єю контролю, його окремою формою чи 
стадією, що обумовлюється характером 
та об’ємом наданих повноважень суб’єкту 
управління.
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Іншим засобом забезпечення законнос-
ті та дисципліни в діяльності посадових 
осіб правоохоронної системи є звернення 
громадян. Право на звернення є консти-
туційним правом. Так, статтею 40 Осно-
вного закону України передбачено, що всі 
мають право направляти індивідуальні чи 
колективні письмові звернення або особис-
то звертатися до органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування та по-
садових і службових осіб цих органів, які 
зобов’язані розглянути звернення і дати 
обґрунтовану відповідь у встановлений за-
коном строк. 
До особливостей розгляду звернень 

громадян як одного із засобів забезпечення 
законності та дисципліни в сфері протидії 
злочинності варто віднести такі: право на 
подання звернення є абсолютним, необме-
женим і невідчужуваним правом особис-

тості, яке передбачене Конституцією; воно 
може бути підставою для проведення служ-
бового розслідування і перевірки, а також 
підставою для застосування інших засобів 
забезпечення законності, зокрема контр-
олю чи нагляду; ініціаторами звернень ви-
ступають не державні утворення, а грома-
дяни. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті аналізуються правові гарантії 

дотримання законності в протидії злочиннос-
ті, розглядаються різні підходи до розуміння 
та сприйняття юридичних норм, що регла-
ментують гарантії законності.
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Постановка проблеми
Одним із основних напрямів забезпе-

чення верховенства права у суспільстві є 
створення ефективного механізму захисту 
прав і свобод у судовому порядку. Однак, 
навіть винесене справедливе судове рішен-
ня не є гарантією відновлення порушеного 
права, адже для цього необхідно створи-
ти механізм реалізації судового рішення. 
Крайнім засобом забезпечення неухильно-
го виконання судового рішення є настання 
кримінальної відповідальності за порушен-
ня встановленого у суспільстві порядку ви-
конання судових рішень. Водночас, кри-
мінально-караним діянням щодо судового 
рішення є не будь-яка дія чи бездіяльність, 
а лише невиконання або перешкоджання 
виконанню судового рішення. У зв’язку із 
цим виникають питання щодо визначення 
моменту закінчення даного злочину залеж-
но від вчинених особою дій чи бездіяльнос-
ті, що можуть підпадати під ознаки діяння 
у формі «невиконання чи перешкоджання 
виконанню судового рішення» та правиль-

ної кримінально-правової оцінки вчинено-
го, а також визначення загального чи спе-
ціального суб’єкта даного злочину. 

Стан дослідження
У теорії кримінального права дослі-

дженню проблемних аспектів кримінальної 
відповідальності за невиконання судових 
рішень приділяли увагу чимало науковців. 
Так, цій проблематиці присвячені робо-
ти В.І. Борисова, В.М. Бурдіна, В.А. Голо-
вчука, В.І. Луганського, В.Т. Маляренка, 
Ю.І. Матвєєвої, Р.І. Мельника, Є.О. Мі-
рошниченка, В.П. Мороза, А.В. Савченка, 
В.І. Тютюгіна, В.І. Хавронюка та інших. 
Водночас, вважати дослідження цієї про-
блематики вичерпним неможливо, оскіль-
ки у контексті реформування національ-
ного законодавства виникають питання, 
що потребують наукового осмислення та 
аналізу. Зокрема, спірним є питання щодо 
визначення форми діяння у виді «невико-
нання судового рішення». Так, висловлю-
ються думки, що невиконання судового 
рішення може бути вчиненим лише у фор-
мі бездіяльності [1, с.11], або ж у формі як 
активної дії, так і бездіяльності [2, с.226]. 
Водночас, хоча у літературі беззаперечно 
визнається, що перешкоджання виконан-
ню – це активна дія [1, с.11], залишається 
невирішеним питання щодо визначення 
сукупності активних дій, що підпадають 
під ознаки «перешкоджання виконанню». 
Також невирішеним залишається питан-
ня щодо визначення моменту закінчення 

В статье исследуются активные и пас-
сивные формы общественно опасного дея-
ния, предусмотренного ст. 382 УК Украи-
ны. Рассмотрена возможность совершения 
данного преступления в форме активных 
действий, бездеятельности и смешанной 
бездеятельности.
Ключові слова: суспільно небезпечна дія, суспіль-

но небезпечна бездіяльність, невиконання судового 
рішення.
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даного злочину залежно від форми та виду 
вчинюваного діяння (дії чи бездіяльності). 

Основним завданням цієї статті є ви-
значення переліку діянь, що вчиняються у 
формі активних дій чи пасивної бездіяль-
ності та підпадають під ознаки складу зло-
чину, передбаченого ст. 382 КК України. 

Виклад основних положень
Суспільно небезпечна дія та бездіяль-

ність є протилежними за своїми основни-
ми характерними ознаками: дія завжди є 
активною, а бездіяльність – пасивною по-
ведінкою. Водночас, і дія, і бездіяльність 
є злочинними за умови, що вони харак-
теризуються наявністю певної сукупнос-
ті притаманних для них обох ознак. Зо-
крема, Є.С. Назимко слушно зазначає, що 
суспільна небезпечність, протиправність, 
винність чи караність діяння – вичерп-
ний перелік ознак, відсутність яких (чи 
однієї з них) виключає і злочинність ді-
яння, і кримінальну відповідальність за 
нього [3, с. 266]. Отже, будь-яка дія чи 
бездіяльність є кримінально караною за 
умови, що вона є суспільно небезпечною, 
протиправною, винною та кримінально 
караною. За відсутності хоча б однієї із 
цих ознак можемо говорити про немож-
ливість визнання певної дії чи бездіяль-
ності злочинною. Однак, для визнання 
бездіяльності злочинною, окрім вищеза-
значених ознак, слід встановити ще й на-
явність додаткових обов’язкових ознак – 
наявності обов’язку та можливості особи 
вчинити певні дії.
У ст. 382 КК України серед альтерна-

тивних суспільно небезпечних діянь вка-
зано «невиконання» та «перешкоджання 
виконанню» судового рішення. Аналіз кри-
мінально-правової літератури засвідчив, 
що більшість науковців вважає, що невико-
нання – це бездіяльність, а перешкоджан-
ня – дія [1, с. 11]. При цьому, частина на-
уковців зазначає, що невиконання може 
мати завуальований характер та вчинятися 
у формі ухилення від виконання [4, с. 873]. 
Ухилення – та сама відмова, яка має завуа-
льований характер: особа відкрито не заяв-
ляє про відмову виконати судове рішення, 

але діє таким чином, що фактично унемож-
ливлює його виконання [5, с. 1115].
Однак, існує думка, що невиконання су-

дового рішення може полягати у змішаній 
бездіяльності – невиконанні покладеного 
на особу правового обов’язку, яке супрово-
джується активними діями із забезпечення 
цього невиконання [5, с. 226]. З огляду на 
зазначене робимо висновок, що злочин-
ні діяння, передбачені ст. 382 КК, можуть 
бути вчинені як у формі активних дій, так 
і у формі бездіяльності, і у формі змішаної 
бездіяльності. 
В.А. Головчук, не розмежовуючи по-

няття невиконання та перешкоджання ви-
конанню судового рішення на дію та без-
діяльність як форми діяння, зазначає, що 
невиконання судового рішення полягає 
у невжитті особою, до якої звернуто ви-
конання вироку, рішення, ухвали або по-
станови суду, що набрали законної сили, 
передбачених законом заходів щодо їх ви-
конання. Невиконання судового рішення 
може бути підтверджено особою письмо-
во, безпосередньо судді, по телефону тощо 
(відмова від виконання), але склад злочину 
буде і тоді, коли жодних заяв з цього при-
воду не робиться (ухилення від виконання) 
[6, с. 510-511]. Така позиція науковця є до-
волі спірною, адже кримінальна відпові-
дальність настає лише за вчинення суспіль-
нонебезпечного діяння, а не за висловлені 
особою думки, погляди та переконання. З 
огляду на це, висловлена особою відмова 
від виконання рішення суду не може слу-
гувати підставою для притягнення такої 
особи до кримінальної відповідальності. 
Такою підставою є виключно дії або без-
діяльність особи, що має своїм наслідком 
невиконання рішення суду або перешко-
джання його виконанню.
Підтвердженням цього є вирок Дні-

провського районного суду м. Києва, у мо-
тивувальній частині якого зазначено, що 
ОСОБА_4, особисто отримав від потерпілої 
ОСОБА_2 Ухвалу і відкрито усно відмовив-
ся її виконувати, достовірно знаючи, що 
вказані в Ухвалі документи є в його розпо-
рядженні та необхідні суду для прийняття 
законного рішення у справі.
У подальшому, на адресу Всеукраїн-
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ського фізкультурно-спортивного това-
риства «Колос», Ухвала у справі надійшла 
наручно. ОСОБА_4 особисто перечитав 
Ухвалу суду у приміщенні приймальні Все-
українського фізкультурно-спортивного 
товариства «Колос», однак достовірно зна-
ючи, що виконання Ухвали доручено без-
посередньо йому, письмово передоручив її 
виконання іншій особі, яка не мала фактич-
ної можливості виконати Ухвалу у справі 
№755/2237/14-ц. Таким чином, ОСОБА_4 
зробив вигляд ніби він виконує рішення 
суду, але свідомо вчинив всі дії, щоб пере-
шкодити виконанню Ухвали і не виконати 
її фактично [7]. Тобто, як бачимо, кримі-
нально караною є не усна відмова від вико-
нання рішення суду, а вчинення декількох 
поєднаних активних дій та бездіяльності, 
що були спрямовані на досягнення кінце-
вого результату – невиконання судового рі-
шення. Зокрема це виявилося у тому, що 
ОСОБА_4, окрім певної бездіяльності, що 
полягала у невиконанні судового рішення,  
вчинила ще й активні дії – передоручила 
виконання судового рішення особі, яка в 
силу своїх повноважень не могла його ви-
конати. Така позиція суду щодо кваліфі-
кації дій винної особи видається цілком 
очевидною, оскільки, як бачимо, із мотиву-
вальної частини вироку, ОСОБУ_4 притя-
гують до кримінальної відповідальності за 
ч. 2 ст. 382 КК України не за усні висловлю-
вання щодо відмови від виконання судово-
го рішення (презумпція непритягнення до 
кримінальної відповідальності за висловле-
ні думки, погляди та переконання), а за ак-
тивні дії, що були вчинені нею задля пере-
шкоджання виконанню судового рішення.
Водночас, з аналізу цього ж вироку ви-

пливає, що під перешкоджанням вико-
нанню розуміються дії особи – письмове 
передоручення виконання судового рішен-
ня особі, яка в силу своїх повноважень не 
могла його виконати. З огляду на це, ро-
бимо висновки, що кримінально-караними 
є не лише дія – перешкоджання, а й інші 
дії, суспільно небезпечним наслідком яких 
є невиконання судового рішення або пере-
шкоджання його виконанню. 
Як уже зазначалося, у диспозиції ст. 382 

КК України передбачено лише два діяння 

– «невиконання» та «перешкоджання», але 
зважаючи на те, що українська мова є по-
лісемантичною (слово може мати декілька 
основних значень), тому іноді під певною 
дією чи бездіяльністю, що визначені у дис-
позиції статті, слід розуміти декілька аль-
тернативних діянь. У словнику української 
мови слово «виконання» означає дію за зна-
ченням виконати, виконувати. Слово «ви-
конувати» означає здійснювати що-небудь, 
реалізувати завдання, наказ, задум і т. ін., 
проводити в життя; натомість частка «не» 
вживається перед дієсловом для повного 
заперечення змісту висловленого [8, с.411]. 
Оскільки виконання означає дію, а частка 
«не» у слові «невиконання» заперечує дію, 
що спрямована на виконання чого-небудь, 
то можна зробити висновок, що невико-
нання – це не дія, а бездіяльність, оскільки 
саме бездіяльність повністю заперечує дію. 
Водночас, видається можливим трактуван-
ня, що невиконання – це дія, що спрямова-
на на не здійснення наказу, рішення, на не 
реалізацію чого-небудь. Тобто, враховую-
чи семантичне тлумачення значення слова 
«невиконання», воно позначає як бездіяль-
ність так і дію, що спрямована проти вико-
нання (у випадку, коли рішенням суду осо-
ба була зобов’язана не вчиняти певних дій). 
У кримінально-правовій літературі за-

значається, що невиконання судового рі-
шення є бездіяльністю, яка означає неза-
стосування особою передбачених законом 
і цим судовим актом заходів, необхідних 
для його виконання, за умови, якщо на цю 
особу покладено обов’язок і вона має ре-
альну можливість виконати судове рішен-
ня. Форми (способи) невиконання судово-
го рішення можуть бути різними: пряма і 
відкрита відмова від його виконання, тоб-
то висловлене в усній чи письмовій формі 
небажання його виконати. Водночас, не-
виконання може мати і завуальований ха-
рактер (ухилення), коли особа відкрито 
не відмовляється від виконання судового 
рішення, однак вживає певних зусиль, які 
фактично роблять неможливим його ви-
конання (умисно не отримує пошту, не 
приймає судового виконавця, направляє 
документ не за адресою тощо) [9, с. 873].-
В.І. Луганський зазначає, що бездіяльність 
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при невиконанні судового рішення може 
виявлятися в кількох актах пасивної по-
ведінки, тобто створювати певну систему 
злочинної поведінки [10, с. 143]. Тобто не-
виконання судового рішення може бути 
вчинене шляхом бездіяльності або ж шля-
хом поєднання у поведінці особи декількох 
актів пасивної поведінки або ж полягати в 
активній поведінці (у випадку, коли неви-
конання полягає у вчиненні дій, які забо-
ронені рішенням суду).
Такої позиції щодо визнання неви-

конання рішення суду бездіяльністю чи 
змішаною бездіяльністю притримуються 
і судді при постановленні вироків у спра-
вах про обвинувачення особи у вчиненні 
злочину, передбаченого ст. 382 КК Укра-
їни. Зокрема, за ухилення від виконання 
рішення суду та ухилення від виконання 
покарання у виді громадських робіт Брат-
ський районний суд Миколаївської облас-
ті виніс обвинувальний вирок за обвину-
ваченням ОСОБИ_1 у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 382, ч. 2 ст. 389 КК 
України. У мотивувальній частині обвину-
вального вироку зазначено, що ОСОБА_1 
у період з 17 серпня 2011 року по 21 ве-
ресня 2011 року, маючи умисел ухилитися 
від виконання вироку суду, шляхом не-
виконання громадських робіт, упродовж 
терміну відбування покарання на терито-
рії Костуватської сільської ради Братсько-
го району Миколаївської області, діючи 
умисно, без поважних причин не виконав 
покладені на нього обов’язки, щодо від-
працювання 100 годин громадських робіт, 
призначених вироком суду [11]. Тобто не-
виконання судового рішення у формі ухи-
лення від його виконання може вчиняти-
ся як у формі бездіяльності, так і у формі 
змішаної бездіяльності, коли пасивна по-
ведінка особи поєднується із однією чи де-
кількома активними діями, що спрямовані 
на досягнення злочинного результату.
Існують випадки, коли особа не лише 

не вчиняє певних дій задля виконання су-
дового рішення (бездіє), а навпаки, вчиняє 
певні дії задля того, аби не виконати судове 
рішення. У такому разі кримінально кара-
ними будуть активні дії особи, поєднані із 
її пасивною поведінкою, що спрямовані на 

невиконання судового рішення, та поляга-
ють у вчиненні однієї чи декількох активних 
дій, що забезпечують невиконання судово-
го рішення. Н.Ф. Кузнєцова слушно заува-
жує, що у житті різка різниця між дією та 
бездіяльністю значною мірою згладжується 
й з’являються проміжні, змішані форми, у 
яких поєднуються й активна, і пасивна по-
ведінка. У цьому випадку можна говорити 
про змішану бездіяльність – невиконання 
покладеного на особу правового обов’язку, 
яке супроводжується активними діями із 
забезпечення цього невиконання [2, с.226]. 
Така думка вченої є доволі аргументованою 
та заслуговує на підтримку, адже нерідко 
при невиконанні судового рішення при 
пасивній вольовій поведінці, коли особа 
не бажає вчиняти певних дій, що спрямо-
вані на виконання судового рішення, вона 
вчиняє одну або декілька активних дій, що 
спрямовані на протидію виконанню цього 
судового рішення. Тобто виходить, що дії 
особи одночасно можна кваліфікувати як 
невиконання судового рішення і як пере-
шкоджання виконанню судового рішення.
Відповідно до словника української 

мови «перешкоджання» означає лише дію 
за значенням перешкоджати. Слово «пере-
шкоджати» є дієсловом недоконаного виду, 
що означає бути перепоною для чого-не-
будь, створювати завади, заважати, забо-
роняти кому-, чому-небудь[8, с. 322]. Зва-
жаючи на те, що недоконаний вид дієслова 
означає незавершену, необмежену в трива-
лості дію, то можна зробити висновок, що 
кримінально караною у даному випадку 
буде незавершена дія, за допомогою якої 
створено перепони, перешкоди у вчиненні 
чи виконанні чого-небудь, унеможливлено, 
заваджено вчиненню чогось або забороне-
но кому-небудь вчиняти будь-які дії. Тоб-
то для кваліфікації перешкоджання вико-
нанню судового рішення немає значення, 
чи особа своїми діями досягла поставленої 
мети щодо забезпечення невиконання су-
дового рішення, адже кримінально карани-
ми у даному випадку є дії особи, спрямова-
ні на створення перешкод щодо виконання 
судового рішення незалежно від того, чи 
настав злочинний результат у виді невико-
нання судового рішення.
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Перешкоджання виконанню судово-
го акта виявляється в активній поведінці 
особи (дії) і становить протидію реалізації 
вимог, що містяться в цьому акті з метою 
недопущення його виконання (заборона 
підлеглим виконувати судовий акт (щодо 
службової особи), підкуп або обман судово-
го виконавця, погрози або насильство щодо 
нього тощо) [9, с. 873]. Так, у мотивувальній 
частині вироку Дніпровського районного 
суду м. Дніпродзержинська зазначається, 
що ОСОБА_1, достовірно знаючи про на-
кладені державним виконавцем Дніпров-
ського відділу ДВС ДМУЮ ОСОБА_4 аре-
шти на поточні рахунки КП «Дорожник» 
та про заборону на відкриття нових банків-
ських рахунків КП «Дорожник», ОСОБА_1, 
перебуваючи на посаді директора КП «До-
рожник», тобто будучи службовою особою 
умисно з метою перешкоджання державно-
му виконавцю Дніпровського відділу ДВС 
ДМУЮ ОСОБА_4 виконання рішень суду, 
які набрали законної сили, протягом 2014 
року відкривав нові рахунки в банківських 
установах, тобто скоїв злочин, передбачений 
ч. 2 ст. 382 КК України [12]. Отже виходить, 
що особа_1, окрім своєї пасивної бездіяль-
ності, що виражалась у невиконанні рішен-
ня суду, вчиняла активні дії – відкривала 
нові рахунки з метою продовження діяль-
ності підприємства, чим перешкоджала 
державному виконавцю виконати судове 
рішення (це стосувалося насамперед мож-
ливості накласти арешт на рахунки цього 
підприємства). Однак, зауважимо, що пере-
шкоджання може кваліфікуватися як зло-
чинна дія лише у тому випадку, коли такі 
активні дії протидіяли виконанню судового 
рішення особою, яка в силу своїх службових 
повноважень зобов’язана забезпечувати рі-
шення суду. В іншому випадку такі активні 
дії особи щодо забезпечення досягнення 
кінцевого результату у виді невиконання 
судового рішення можуть розглядатися як 
змішана бездіяльність при невиконанні су-
дового рішення.

Висновки
Отже, злочин, передбачений ст. 382 КК 

України, може бути вчинений як у формі 
активних дій, що виражаються у перешко-

джанні виконанню судового рішення, так 
і у формі бездіяльності, що виражається у 
невиконанні або ухиленні від виконання 
судового рішення, або ж навпаки полягає 
у змішаній бездіяльності – при поєднанні 
бездіяльності та активних дій. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті досліджуються активні та па-

сивні форми суспільно небезпечного діяння, 
передбаченого ст. 382 КК України. Розгля-
нуто можливість вчинення даного злочину у 
формі активних дій, бездіяльності та зміша-
ної бездіяльності.
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íà÷àëüíèê êàôåäðè êðèì³íàëüíî-ïðàâîâèõ äèñöèïë³í òà ñóäîâèõ åêñïåðòèç 
Äîíåöüêîãî þðèäè÷íîãî ³íñòèòóòó ÌÂÑ Óêðà¿íè

Кримінальне правопорушення як сус-
пільно-небезпечна поведінка особи є пред-
метом дослідження багатьох наук. Елемен-
ти складу кримінального правопорушення 
є поліаспектними, що обумовлює різнопла-
новість їх дослідження науками криміналь-
но-правового, соціально-гуманітарного, 
психолого-психіатричного спрямування 
тощо. Такий комплексний підхід дозволяє 
сформувати розгорнуту інформаційну мо-
дель кримінального правопорушення, що 
сприятиме як оптимізації окремого досудо-
вого розслідування, так і організації проти-
дії злочинної діяльності взагалі.
Одним із значимих елементів інформа-

ційної моделі кримінального правопору-
шення (криміналістичної характеристики 
кримінального правопорушення) є особа 
злочинця. Саме вивчення соціально-демо-
графічних, психологічних, поведінкових та 
інших ознак особи, яка вчинила криміналь-

ні правопорушення, сприяє встановленню 
ознак та якостей, що стали підґрунтям зло-
чинної поведінки. Відповідно, такі відомос-
ті сприятимуть ефективності діяльності із 
запобігання вчиненню кримінальних пра-
вопорушень та впливатимуть на якість та 
швидкість досудового розслідування кри-
мінальних правопорушень. 
Питання криміналістичної характерис-

тики кримінальних правопорушень та кри-
міналістичного аналізу особи, яка вчинила 
кримінальне правопорушення (криміналіс-
тичне вчення про особу злочинця), знайшли 
своє відображення у роботах, Ю.П. Алені-
на, В.П. Бахіна, П.Д. Біленчука, Н.Т. Ве-
недиктова, Ф.В. Глазиріна О.В. Капліної,-
Н.І. Клименко, О.Н. Колеснічен-
ка, В.О. Коновалової, В.Г. Лукашеви-
ча, В.О.Образцова, М.А. Погорецького, 
М.В. Салтевського, А.В. Старшукевича, 
Л.Д. Удалової, П.П.Цвєткова, В.Ю. Ше-
пітька та інші вчених. 
Разом з тим категорія «особа, що вчи-

нила кримінальне правопорушення проти 
статевої свободи та статевої недоторкан-
ності особи» потребує більш детального ви-
вчення. Зокрема, враховуючи доцільність 
аналізу та систематизації відомостей щодо 
криміналістично значущих ознак осіб, які 
вчиняли окремі види кримінальних пра-
вопорушень означеної групи, для встанов-
лення узагальненої інформаційної моделі 
особи такого злочинця.
Метою нашої роботи є аналіз та узагаль-

нення результатів наукових досліджень 

Статья посвящена анализу и обобщению 
результатов научных исследований лица, 
совершившего уголовное правонарушение про-
тив половой свободы и половой неприкосно-
венности, и формулированию криминали-
стически значимых признаков как основы 
для формирования обобщенной информаци-
онной модели такого преступника.

Ключові слова: особа, яка вчинила кримінальне 
правопорушення проти статевої свободи та ста-
тевої недоторканності, криміналістично значущі 
ознаки особи злочинця; інформаційна модель особи 
статевого злочинця.
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особи, що вчинила кримінальне правопо-
рушення проти статевої свободи та статевої 
недоторканності особи, та формулювання 
криміналістично значущих ознак такої осо-
би як підгрунтя для формування узагальне-
ної інформаційної моделі такого злочинця.
Отже, вчинення будь-якого криміналь-

ного правопорушення обумовлює наяв-
ність суб’єкта певних, визначених у Кри-
мінальному законодавстві України дій або 
бездіяльності. Саме індивідуальні якос-
ті, ознаки та риси такого суб’єкта суттєво 
впливають на обрання ним певного виду 
злочинної поведінки – від обрання об’єкту 
посягання та способу вчинення криміналь-
ного правопорушення до специфічних ма-
ніпуляцій на місці вчинення кримінального 
правопорушення, які обумовлюють певне 
слідоутворення. Кримінальне правопору-
шення як об’єкт наукового та практичного 
пізнання є різновидом діяльності людини – 
процесом взаємодії злочинця з оточуючим 
середовищем, що призводить до певних 
змін, які значимі для розслідування [1, c.48-
49]. Саме в особі злочинця відбиваються всі 
ознаки та особливості кримінального діян-
ня [2, с. 5].
Відповідно, якщо «інтелектуальним» 

центром кримінального правопорушення 
є особа, яка його вчиняє, то й розсліду-
вання певного кримінального правопору-
шення має концентруватись навколо такої 
особи. Відомості про особу, що вчинила 
кримінальне правопорушення, як один із 
значимих елементів криміналістичної ха-
рактеристики, є підґрунтям та відправною 
точкою для визначення інших елементів 
криміналістичної характеристики, побудо-
ви криміналістичних версій, обрання так-
тичних особливостей проведення окремих 
слідчих (розшукових) дій тощо. 
Особливо такий підхід доцільний під 

час досудового розслідування криміналь-
них правопорушень проти статевої свобо-
ди та статевої недоторканності особи. 
Під час вчинення таких кримінальних 

правопорушень особа мотивується влас-
ними почуттями та бажаннями, які є від-
биттям гіпертрофованих базових потреб 

людини1 [3]. Отже, задоволення власних 
сексуальних потреб всупереч суспільним 
інтересам і є психологічним підґрунтям 
вчинення означених кримінальним право-
порушень. Саме це й обумовлює більший 
суб’єктивізм щодо механізму вчинення 
кримінальних правопорушень проти ста-
тевої свободи та статевої недоторканності 
особи, ніж, наприклад, під час вчинення 
крадіжок, вбивств, хуліганства та ін. 
Концептуальне вивчення особи, що 

вчинила кримінальне правопорушення 
проти статевої свободи та статевої недотор-
канності особи, є важливим не тільки для 
теорії криміналістики, а й для практики 
розслідування таких кримінальних право-
порушень. За статистичними даними2, у 
2014 році зареєстровано 893 кримінальні 
правопорушення проти статевої свободи 
та статевої недоторканності особи, а саме: 
419 – за ст. 152 КК України, 211 – за ст. 153 
КК України, 6 – за ст. 154 КК України, 49 
– за ст. 155 КК України, 208 – за ст. 156 
КК України. З них – 25 % зґвалтувань та 
30% насильницького задоволення статевої 
пристрасті неприроднім способом вчинено 
особами, які раніше вчиняли кримінальні 
правопорушення. Порівняно з 2013 роком 
(зареєстровано 1114 кримінальних право-
порушень) простежується тенденція до 
зменшення загальної кількості деліктів. 
Але показники офіційної статистики за та-
кими кримінальними правопорушеннями 
не завжди збігаються із реальним станом 
речей. 
Отже, особа, що вчинила кримінальне 

правопорушення, – багатоаспектна катего-
рія, що й зумовлює її широке дослідження 
у кримінальному праві, кримінології, кри-
міналістиці, кримінальному процесі, психі-
атрії, психології та ін. «Особа, яка вчинила 

1 Maslow A. H. Motivation and Personality. — New 
York: Harpaer & Row, 1954.
Абрахам Маслоу виокремив п’ять основних рівнів 
потреб людини (фізіологічні, потреби в безпеці, 
соціальні, потреби у повазі та самовираженні). До 
базових потреб людини належать фізіологічні по-
треби (потреби найнижчого рівня), які є необхідни-
ми для виживання: в їжі, воді, захисті, відпочинку, 
сексуальні потреби. 
2 http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_
id=112173&libid=100820



113

Âîëîáóºâà Î.Î. - Îñîáà, ÿêà â÷èíèëà êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ...

кримінальне правопорушення» як кримі-
налістична категорія розглядається вчени-
ми-юристами як певна соціально-біологіч-
на система, тобто сукупність соціальних, 
фізичних і психологічних властивостей, 
які знаходять своє відображення в матері-
альному середовищі та використовуються 
для вирішення завдань досудового розслі-
дування кримінальних правопорушень [4, 
с. 112]. 
І таке визначення є відносно устале-

ним, за невеликою варіативністю. Зокрема, 
П.С. Дагель до криміналістично значущих 
ознак особи злочинця включає соціаль-
но-політичні, фізичні та психічні [5, с. 15]. 
Н.І. Клименко сформувала такий комплекс 
ознак особи злочинця – соціальна спрямо-
ваність, психічний склад, тілесна організа-
ція, мовний апарат, різного роду відхилен-
ня у її розвитку і стані [6, с.216].
Як відомо, психічні характеристики 

(ознаки) людини – це найбільш суттєві та 
стійкі індивідуально-психологічні її влас-
тивості – характер, здібності, темпера-
мент, інтереси, спрямованість. У поведін-
ковому аспекті такі властивості пов’язані 
із мораллю (одним із основних способів 
нормативної регуляції дій людини). Мо-
раль охоплює життєві орієнтації та прин-
ципи, цілі та мотиви вчинків. Відповідно, 
характеризуючи особу злочинця, на наш 
погляд, доцільно використовувати кате-
горію «морально-психологічні ознаки осо-
би», як таку, що за сутнісним навантажен-
ням більш детально розкриває внутрішні 
процеси особистості в контексті злочинної 
поведінки. Отже, морально-психологічні 
ознаки людини – це риси характеру, тем-
перамент, відчуття, рівень розвитку інте-
лекту, здібності, мотивація, вияви самосві-
домості, вольові та емоційні особливості, 
ставлення до загальноприйнятих норм 
поведінки та ін. 
Фізичні ознаки людини – це її зовнішні 

ознаки, тобто анатомічні (стать, зріст, ста-
тура) . Відповідно, функціональні ознаки 
(хода, голос, навички) – це біологічні влас-
тивості людини, внутрішні особливості, які 
виявляються зовні лише під час діяльності. 
Саме фізіологія вивчає сукупність анатоміч-
них та біологічних властивостей людини. 

Відповідно, такі ознаки доцільно називати 
фізіологічними.
Також, окрім вказаних груп ознак, сут-

тєве значення для формування інформацій-
ної моделі особи злочинця мають такі відо-
мості, як стать, вік, стан здоров’я, сімейний 
та соціальний стан, рівень освіти, місце 
проживання та ін. Такі ознаки традиційно 
називають соціально-демографічними.
Отже, до основних криміналістично 

значущих ознак особи, що вчинила кримі-
нальне правопорушення, слід відносити: 
соціально-демографічні, фізіологічні та мо-
рально-психологічні.
Характеристику осіб, що вчинили кри-

мінальне правопорушення за ст. 154 «При-
мушування до вступу в статевий зв’язок», 
досліджувала К. Плутицька [7]. Вона за-
значає, що такі кримінальні правопору-
шення вчиняють найчастіше особи у віці 
30-39 (50%) і 40-49 років (31,25%). Особи 
віком 20-29 років складають 9,37%, як і осо-
би від 50 років. Щодо осіб старшого віку 
(жінки старші 55 років та чоловіки старші 
60 років), то вчинення ними сексуальних 
кримінальних правопорушень зумовлене 
посиленням еротичних потреб перед по-
вним їх зникненням, поряд зі зниженням 
статевих можливостей і, відповідно, утруд-
ненням традиційних статевих контактів. 
Що пов’язано також з інволюційними змі-
нами в центральній нервовій системі та 
зниженням морально-етичних установок 
[8]. Освітній рівень осіб, які вчиняють при-
мушування до вступу в статевий зв’язок, є 
високим: 96,87% мають вищу освіту і тільки 
3,13% середню спеціальну; 64,71% осіб, які 
вчинили примушування до вступу в стате-
вий зв’язок, перебувають у шлюбі. 
За дослідженням О.М. Джужі щодо со-

ціального стану, серед злочинців з сексу-
альними девіаціями (хворобливими пору-
шеннями спрямованості статевого потягу 
або способів його задоволення), певна час-
тина була вихователі в дитячих установах, 
тренери дитячих спортивних шкіл, медич-
ні працівники та ін. [9, c. 143].
Характеристику осіб, які вчинили ста-

теві кримінальні правопорушення проти 
малолітніх, досліджував Є.С. Хижняк [10], 
який дійшов до висновків, що статеві кри-
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мінальні правопорушення щодо малолітніх 
учиняють особи чоловічої статі, хоч темпи 
приросту жінок серед сексуальних злочин-
ців випереджають загальний приріст цієї 
категорії, що, напевно, є наслідком кримі-
налізації насильницького лесбійства. Він 
зазначає, що для статевих кримінальних 
правопорушників, особливо педофілів, ха-
рактерний високий рівень освіти; вікова 
група від 24 до 54 років; властиві психіч-
ні аномалії, грубість і цинізм, споживацьке 
ставлення до малолітнього, моральна роз-
бещеність тощо.
М.О. Ларченко [11] зазначає, що 98,7% 

статевих злочинців – чоловіки. Більшість 
(43%) вчинила кримінальні правопорушен-
ня у віці 16-25 років, 82% були неодружені; 
7% розлучені; 55-57% були працездатними, 
але ніде не працювали і не навчались; се-
ред тих, хто працював, більшість – робіт-
ники (18%); приблизно рівний відсоток 
осіб мали повну загальну середню (37%) та 
базову загальну середню освіту (34%). Та-
кож М.О. Ларченко зазначає, що 75% осіб 
під час вчинення кримінального правопо-
рушення перебували в стані алкогольного 
сп’яніння, наголошуючи на тому, що алко-
голізація також є важливою передумовою 
для виникнення сексуальної розкутості, 
особливо у неповнолітніх.
Окремо М.О. Ларченко приділила ува-

гу рисам, що становлять морально-психо-
логічну характеристику статевих злочин-
ців, та узагальнила їх до таких показників: 
1) наявність зневажливого ставлення до 
жінки та особистих прав інших осіб, про-
тиставлення їм своїх вкрай егоїстичних ба-
жань та інтересів; 2) деформація свідомості 
та дефекти правової психології і правової 
культури; 3) деформація статевої свідо-
мості молоді у бік статевої розбещеності та 
вседозволеності; 4) неповага до почуттів 
і переживань інших людей, зневажливе 
ставлення до наслідків вчинюваних дій;-
5) переконаність у допустимості насильства 
як засобу реалізації своїх бажань, стереоти-
пи грубої, зухвалої поведінки, агресивнос-
ті, нестриманості. 
С.В. Якимова [8] визначила, що пере-

важну більшість насильницьких кримі-
нальних правопорушень з мотиву задово-

ленням статевої пристрасті вчиняють особи 
віком від 14 до 25 років (55-60%). Відповідно, 
30 % усіх зґвалтувань вчиняють неповноліт-
ні від 14 до 17 років, 37 % – молоді чоловіки 
від 18 до 24 років, 19 % – 25-29-річні. Щодо 
соціальних показників, то особи, які вчи-
нили зґвалтування, мали низькій освітній 
та кваліфікаційний рівень. Також доцільно 
навести розподіл злочинців за соціальним 
станом: робітники – 52,8 %, службовці – 
11,7 %, учні – 9,9 % і непрацюючі – 25,6 %. 
О.В. Губанова вивчала особу ґвалтів-

ника та дійшла до таких висновків: кримі-
нально активною групою є чоловіки у віці 
19-25 років (58 %); неодружені, які раніше 
перебували у шлюбі (61,8 %); мали дітей (56 
%); з середньою освітою (58 %); робітники 
(53 %) та особи, які ніде не працювали і не 
навчалися (42 %); з низькою культурою й 
інтелектуальним розвитком; раніше судимі 
(41 %) [12]. 
Більш детального дослідження потре-

бують злочинці із сексуальним девіаціями, 
враховуючи можливий «серійний» характер 
вчинюваних ними кримінальних правопо-
рушень. За даними О.М. Джужи, близько 
половини злочинців досліджуваної катего-
рії мали сексуальні розлади [9, с. 150].
Отже, на підставі вищевикладеного, 

ми дійшли до висновку, що соціально-де-
мографічні ознаки осіб, які вчинили кри-
мінальне правопорушення проти статевої 
свободи та статевої недоторканності особи, 
різняться залежно від виду кримінального 
правопорушення досліджуваної групи. А 
саме, особи, які вчиняють зґвалтування за 
узагальненими показниками, – чоловіки 
18-24 років, неодружені, працездатні, але 
не працюючи, мають низький рівень освіти 
та кваліфікаційного рівня. Особи, які вчи-
няють кримінальні правопорушення проти 
неповнолітніх та вчиняють примус до всту-
пу у статевий зв’язок за узагальненими по-
казниками, – чоловіки 30-50 років, перебу-
вають у шлюбі, з високим рівнем освіти та 
кваліфікаційним рівнем, пов’язані із потер-
пілою особою професією (або місцем робо-
ти). Разом з тим доцільно виокремити низ-
ку морально-психологічних якостей, що 
притаманні таким злочинцям: 1) моральна 
розбещеність та зневажливого ставлення 
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до особистих прав та почуттів інших осіб;-
2) егоїзм та деформація статевої свідомості; 
3) зневажливе ставлення до наслідків вчи-
нюваних дій; 4) грубість, цинізм, агресив-
ність. Також більшість таких кримінальних 
правопорушень вчинено у стані алкоголь-
ного сп’яніння. 
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SUMMARY 
The article analyzes and generalizes research 

results of a person having committed a criminal 
offense against sexual freedom and sexual immu-
nity; it formulates forensic signifi cant signs as the 
basis for the formation of a generalized informa-
tion model of the offender. The importance of such 
information model for the effectiveness of pre-trial 
investigation has been argued. General system of 
offender’s characteristics: socio-demographic, 
physiological, moral and psychological has been 
defi ned in the work. Information models of a sex-
ual offender’s personality according to main types 
of criminal offenses (in scientifi c works of legal 
scholars in Ukraine) have been analyzed.

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена аналізу та узагаль-

ненню результатів наукових досліджень особи, 
що вчинила кримінальне правопорушення про-
ти статевої свободи та статевої недоторкан-
ності, та формулюванню криміналістично 
значущих ознак як підгрунтя для формування 
узагальненої інформаційної моделі такого зло-
чинця.
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ÓÄÊ 343.1

Постановка проблеми
Основний закон України, прийнятий у 

1996 році, гарантує кожній людині право на 
особисту свободу та недоторканість. Особа 
може бути затримана тільки у разі необхід-
ності попередження кримінального право-
порушення чи припиненні його в порядку 
,передбаченому законом. Та застосувати до 
особи, яка підозрюється чи обвинувачуєть-
ся у вчиненні кримінального правопору-
шення, запобіжний захід має право тільки 
слідчий суддя (суд) на підставі мотивованого 
клопотання прокурора чи слідчого. У залеж-
ності від поданих доказів та обґрунтованої 
підозри слідчий суддя (суд) може правильно 
визначити який саме запобіжний захід слід 
застосувати до особи, якій оголошено підозру 
про вчинення кримінального правопору-
шення.
Порядок обрання та застосування за-

побіжних заходів з метою попередження 
вчиненню кримінальних правопорушень 
особою, якій оголошено підозру про обви-

нувачення є одним із найвагоміших питань 
у кримінальному провадженні. Запобіжні 
заходи є одним із видів заходів забезпечен-
ня кримінального провадження, які набули 
нового значення у Кримінальному процесу-
альному кодексі України 2012 року (далі – 
КПК України). Законодавець, ввівши нове 
поняття заходів забезпечення кримінально-
го провадження, визначив їх чіткий перелік 
та порядок застосування. Особливої уваги 
заслуговують, зокрема, запобіжні заходи.

Стан дослідження
Окремі аспекти застосування застави як 

запобіжного заходу досліджувались такими 
вченими як Ю.В. Донченко, В.О., Михай-
лов, М.М. Михеєнко, В.Т. Нор, П.П. Пи-
липчук, В.О. Попелюшко, В.П. Шибіко та 
ін. Однак, у світлі сучасних реформ, засту-
вання запобіжного заходу у виді застави є 
особливо актуальним та потребує додатко-
вого дослідження.

Метою даної статті є дослідження осо-
бливостей застосування запобіжного заходу 
у виді застосування застави при здійсненні 
кримінального провадження.

Виклад основного матеріалу
Запобіжні заходи – важлива частина 

заходів забезпечення кримінального про-
вадження. Вони носять превентивний і за-
безпечуючий характер та спрямовані на 
попередження можливої протидії зі сторо-
ни підозрюваного, обвинуваченого у кри-

Статья посвящена общим характе-
ристикам применению мер пресечения, в 
частности такой меры пресечения как при-
менение залога. Рассмотрены отдельные 
аспекты применения залога и определения 
размера залога. Проанализировано совре-
менное законодательство, регулирующее по-
рядок применения залога в Украине.

Ключевые слова: уголовное производство, меры 
пресечения, уголовные правонарушения, залог, 
финансовые обязательства.
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мінальному провадженні, є ефективним 
засобом корекції неправомірної поведін-
ки учасників кримінального судочинства. 
Превентивний характер цих заходів про-
являється у цілях їх застосування, якими 
є забезпечення виконання підозрюваним, 
обвинуваченим покладених на них проце-
суальних обов’язків, а також запобігання 
спробам: 1) переховуватись від органів досу-
дового розслідування та/або суду; 2) знищи-
ти сховати або спотворити будь-яку з речей 
або документів, які мають істотне значення 
для встановлення обставин кримінального 
правопорушення; 3) незаконно впливати 
на потерпілого, свідка, іншого підозрювано-
го, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у 
цьому ж кримінальному провадженні; 4) пе-
решкоджати кримінальному провадженню 
іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне 
правопорушення, у якому підозрюється об-
винувачений [8, с.299].
На стадії досудового провадження запо-

біжні заходи застосовуються виключно до 
підозрюваного і обвинуваченого, а у судо-
вому провадженні – до обвинуваченого (під-
судного) і засудженого. Вони є специфічни-
ми превентивно-примусовими засобами, які 
спрямовані проти здійснення незаконних 
дій зазначених осіб, які можуть бути вчинені 
ними під час здійснення кримінального про-
вадження, і як засоби усунення чи віднов-
лення порушеного процесуально-правового 
становища. Запобіжні заходи застосовують-
ся для створення належних умов функціону-
вання кримінального судочинства, але їх за-
стосування є допустимим лише у випадках, 
межах і в порядку, передбаченими Кримі-
нальним процесуальним законом України.
Ч. 2 ст. 177 КПК України визначає, що 

підставою застосування запобіжного заходу 
є наявність обґрунтованої підозри у вчи-
ненні кримінального правопорушення осо-
бою, ризиків, які дають достатню підставу 
слідчому судді вважати, що підозрюваний, 
обвинувачений може переховуватись від 
органів досудового розслідування та суду 
чи перешкоджати здійсненню криміналь-
ного провадження або продовжити проти-
правну діяльність. Разом з тим у Інформа-
ційному листі Вищого спеціалізованого суду 
з розгляду цивільних і кримінальних справ 

«Про питання порядку застосування запо-
біжних заходів під час досудового розсліду-
вання та судового провадження відповідно 
до Кримінального процесуального кодексу 
України» від 04.04.2013, рішення про засто-
сування одного із запобіжних заходів, що 
обмежують права і свободи підозрюваного, 
обвинуваченого має відповідати характеру 
певного суспільного інтересу (визначеним 
у КПК підставам і меті), що, незважаючи 
на презумцію невинуватості, превалює над 
принципом поваги до свободи особистості 
[3].
Важливим аспектом у виборі та призна-

ченні запобіжного заходу є визначення та-
кого оціночного поняття, як «обґрунтована 
підозра». Так, наприклад, В.О. Попелюшко 
під обґрунтованою підозрою визначає «ро-
зумну підозру», тобто добросовісне, заснова-
не на сукупності наявних на даний момент 
доказів припущення про вчинення цією 
особою кримінального правопорушення 
[7, с. 404]. О. Г. Шило зазначає, що підо-
зра є обґрунтованою лише у випадку, якщо 
ґрунтується на відомостях, що об’єктивно 
пов’язують підозрюваного, обвинуваченого 
із вчиненим кримінальним правопорушен-
ням. [8, с. 300]. Також поняття «обґрунто-
вана підозра» було сформульоване у пра-
вових позиціях Європейського суду з прав 
людини (далі – ЄСПЛ), зокрема у рішенні 
справи «Нечипорук і Йонкало проти Украї-
ни» від 21.04.2011 р. зазначалось що термін 
«обґрунтована підозра» означає наявність 
фактів або відомостей, які здатні перекона-
ти об’єктивного спостерігача в тому, що осо-
ба могла вчинити дане правопорушення [6]. 
На нашу думку, останнє визначення обґрун-
тованої підозри є найбільш точним та роз-
криваючим його сутність.
КПК України дає вичерпний перелік за-

побіжних заходів, які можуть бути застосо-
вані до підозрюваного чи обвинуваченого, 
де найбільш м’яким є особисте зобов’язання 
а найбільш суворим – тримання під вартою. 
Законодавець визначає, що при застосуван-
ні найбільш суворого запобіжного заходу 
йому може бути запропонована альтернати-
ва у виді м’якшого запобіжного заходу – за-
стави.
Застава полягає у внесенні коштів у гро-
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шовій одиниці України на спеціальний раху-
нок, визначений у порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України, з метою забез-
печення виконання підозрюваним, обвину-
ваченим покладених на нього обов’язків, під 
умовою звернення внесених коштів у дохід 
держави в разі невиконання цих обов’язків. 
Відповідно до ст. 182 КПК України, застава 
може бути внесена як самим підозрюваним, 
обвинуваченим, так і іншою фізичною або 
юридичною особою, тобто заставодавцем.
Виходячи зі змісту норм окремих статей 

КПК України, зокрема, ч.3 ст.183, ст. 196, 
ч.4. ст. 201, єдиною юридичною підставою 
застосування запобіжного заходу у виді за-
стави є ухвала слідчого судді до підозрюва-
ного, обвинуваченого на стадії досудового 
розслідування та ухвала суду щодо обвину-
ваченого на стадії судового провадження. 
Умовно ці ухвали можна поділити на три 
види: 1) ухвала про застосування запобіж-
ного заходу у виді застави; 2) ухвала про 
застосування запобіжного заходу у виді три-
мання під вартою за умови визначення нею 
розміру застави; 3) ухвала про зміну запо-
біжного заходу (з особистого зобов’язання, 
особистої поруки чи домашнього арешту 
або тримання під вартою на заставу). Тільки 
винесення однієї з вищезазначених ухвал 
дає підставу застосувати запобіжний захід 
у виді застави. Варто зауважити те, що за-
стосування запобіжних заходів є однією з 
гарантій кримінального провадження, тому 
основною метою даного запобіжного заходу 
є забезпечення підозрюваним, обвинуваче-
ним покладених на нього обов‘язків, тобто 
забезпечення здійснення кримінального 
провадження. Разом з тим застава у кримі-
нальному провадженні вважається проце-
суальним примусом, який застосовується до 
підозрюваного, обвинуваченого та накладає 
відповідні зобов’язання не тільки на підозрю-
ваного чи обвинуваченого а також на іншу 
особу, яка погодилась внести заставу за під-
озрюваного чи обвинуваченого (заставодав-
ця).
Законодавець у ч.2 ст.182 КПК України 

визначив, що застава може бути внесена як 
самим підозрюваним, обвинуваченим, так і 
іншою фізичною чи юридичною особою (за-
ставодавцем). Таке правило дає можливість 

застосування застави як запобіжного заходу 
й при відсутності у підозрюваного, обвину-
ваченого матеріальних коштів, які можуть 
бути надані як гарантії його належної по-
ведінки [8, с.313]. Заставодавцем не може 
бути юридична особа державної або кому-
нальної власності або така, що фінансується 
з місцевого, державного бюджету, бюджету 
Автономної Республіки Крим, або у статут-
ному капіталі якої є частка державної, кому-
нальної власності або яка належить суб’єкту 
господарювання що є у державній або кому-
нальній власності (ч.2 ст.182 КПК України). 
Як зазначено вище, у КПК України чітко пе-
редбачено, хто не може бути заставодавцем, 
та не подано перелік юридичних осіб, які 
можуть бути ними. З цього приводу повніс-
тю поділяємо думку Т. В. Данченко яка за-
значає, що внесення в КПК України перелі-
ку організацій, як можливих заставодавців, 
є недоречним [5, с.115]. Перелік юридичних 
осіб є зазначений у цивільному законодав-
стві України і не потребує його дублювання 
у кримінальному процесуальному законо-
давстві України. При визначенні можливос-
ті конкретної фізичної або юридичної особи 
бути заставодавцем потрібно враховувати: 
1) щодо фізичних осіб – наявність у них по-
вної дієздатності; 2) щодо юридичних осіб 
– наявність у них правоздатності; 3) щодо 
фізичних та юридичних осіб – наявність їх 
згоди і згоди підозрюваного чи обвинуваче-
ного на залучення їх у якості заставодавця 
(за винятком випадків, коли фізичні особи 
вносять кошти від імені підозрюваного чи 
обвинуваченого) [10, с. 151]. Погоджуємось 
з думкою Г.М. Куцкір та варто доповнити, 
що як фізичні, так і юридичні особи, пого-
джуючись виступити заставодавцями, пови-
нні бути ознайомлені з матеріалами справи, 
зокрема у якому кримінальному правопо-
рушенні підозрюється особа, за яку сплачу-
ється застава; чи вперше вона притягується 
до кримінальної відповідальності; та зі всіма 
ризиками і відповідальністю, яку несе заста-
водавець у разі порушення підозрюваним, 
обвинуваченим умов застосування запобіж-
ного заходу у виді застави. 
Розмір застави визначається слідчим 

суддею, судом з урахуванням обставин кри-
мінального правопорушення, майнового та 
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сімейного стану підозрюваного, обвинува-
ченого, інших даних про його особу та ри-
зиків (переховуватися від органів досудо-
вого розслідування та/або суду; знищити, 
сховати або спотворити будь-яку із речей 
чи документів, які мають істотне значення 
для встановлення обставин кримінального 
правопорушення; незаконно впливати на 
потерпілого, свідка, іншого підозрювано-
го, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у 
цьому ж кримінальному провадженні; пе-
решкоджати кримінальному провадженню 
іншим чином; вчинити інше кримінальне 
правопорушення, у якому підозрюється, 
обвинувачується). Розмір застави повинен 
достатньою мірою гарантувати виконання 
підозрюваним, обвинуваченим покладених 
на нього обов’язків та має бути співроз-
мірним з матеріальним становищем особи, 
щодо якої застосовується даний запобіжний 
захід. У цьому контексті показовою є пози-
ція ЄСПЛ у рішенні по справі «Мангурас 
проти Іспанії» від 08.01.2009 р. Мангурас, 
капітан судна, що спричинило забруднення 
морського середовища, був звільненим іс-
панським судом під заставу в розмірі 3 млн. 
євро. Звертаючись до ЄСПЛ, заявник зазна-
чив, що розмір застав не був пропорційним 
його можливостям і не врахував його соці-
альне становище. ЄСПЛ визнав, що розмір 
застави був великим, проте, з урахуванням 
захищеного законного інтересу, тяжкості 
злочину і катастрофічних наслідків, які від-
булися внаслідок забруднення морського 
середовища, а також професійного оточен-
ня заявника, яке не мало можливості внести 
таку суму застави, її розмір не був непомір-
ним. Серйозність ситуації виправдовувала 
прагнення іспанських судів встановити ви-
нних у вчиненні цього злочину. З метою 
забезпечення присутності заявника в суді, 
вони діяли розумно, встановивши великий 
розмір застави, який з урахуванням усіх об-
ставин справи є пропорційним [8, с. 313]. 
Законодавець у ч.5 ст. 182 КПК Украї-

ни визначив розміри застави у відповідності 
до тяжкості вчиненого кримінального пра-
вопорушення в розмірі від 1 до 300 розмі-
рів мінімальних заробітних плат, та, разом 
з тим, не обмеживши суд у максимальному 
розмірі. Якщо слідчий суддя, суд, при роз-

гляді клопотання про застосування запо-
біжного заходу у виді застави прийде до ви-
сновку, що застава у зазначених межах не 
здатна забезпечити виконання особою, яка 
підозрюється чи обвинувачується у кримі-
нальному правопорушенні, покладених на 
неї обов’язків, може призначити заставу, 
яка перевищує максимальну межу, та засто-
сувати заставу у розмірі завданої майнової 
шкоди кримінальним правопорушенням, у 
вчиненні якого особа підозрюється чи обви-
нувачується. 
Слушно зазначає Ю.В. Лисюк, що зако-

нодавець при визначенні меж застави зовсім 
не регулює механізм визначення та призна-
чення розмірів застави саме у виняткових 
випадках, більше того, не розшифровує 
критерії визначення виняткових випадків, 
що більше зводиться до формального під-
ходу та суб’єктивності прийняття рішення 
слідчим суддею, судом [11, с.218]. Тому, на 
нашу думку, законодавцю варто удоскона-
лили дану норму та чітко напрацювати ме-
ханізм визначення та призначення розмірів 
застави з метою уникнення розбіжностей 
при застосуванні запобіжного заходу у виді 
застосування застави на практиці. 
Згідно з постановою Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження порядку вне-
сення коштів на спеціальний рахунок у разі 
застосування застави як запобіжного захо-
ду» від 11.01.2012 р. № 15, застава вноситься 
у національній грошовій одиниці на спеці-
альний рахунок суду, який обрав такий за-
побіжний захід, відкритий в органах Каз-
начейства в установленому законодавством 
порядку (депозитний рахунок суду). Вне-
сення коштів на цей рахунок здійснюється 
на підставі платіжного доручення особи чи 
заставодавця не пізніше п’яти днів з дня об-
рання запобіжного заходу у вигляді застави, 
підтвердженням чого є платіжний документ 
з відміткою банку про виконання, який на-
дається слідчому, прокурору чи суду, що 
здійснює кримінальне провадження [2]. 

 Так, за 2014 рік на рахунки держави 
шляхом застосування застави було внесено 
близько 30 млн. грн., з яких лише 78 тис. 
грн. були стягнуті на користь держави за 
невиконання умов такого запобіжного за-
ходу [12], що стало позитивним кроком до 
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можливості за рахунок державних коштів 
відшкодовувати шкоду, завдану потерпі-
лим від вчинення кримінальних правопору-
шень. Виходячи з аналізу судової практики, 
можна зробити висновки, що в більшості 
випадків застосування запобіжного заходу у 
виді застави, особи, до яких вона застосову-
ється, не порушують умов застави та дотри-
муються покладених на них процесуальних 
обов’язків. 
Застава, як запобіжний захід, набула сво-

єї популярності після вступу в дію КПК 2012 
року, оскільки є менш суворим ніж триман-
ня під вартою, але більш суворим за інші. 
Новелою також є те, що суд має можливість 
застосувати заставу щодо особи, стосовно 
якої застосовано запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою, яка може бути визна-
чена в ухвалі слідчого судді чи суду. Це дало 
можливість популяризувати заставу як за-
побіжний захід та зменшити кількість осіб, 
які перебувають у слідчих ізоляторах на час 
кримінального провадження щодо них, що, 
на нашу думку, стало вагомим кроком на 
шляху становлення європейських стандар-
тів у кримінальному провадженні України. 
Особливої популярності набуло застосуван-
ня застави як альтернативного запобіжного 
заходу триманню під вартою для осіб, яким 
було оголошено повідомлення про підозру у 
вчиненні злочинів, що стосуються службової 
діяльності та злочинів у сфері господарської 
діяльності, де суми пропонованої застави 
перевищували кілька десятків мільйонів 
гривень. Найбільший розмір застави в сумі 
365 млн. грн. було призначено В. Зіневичу, 
директору «Укрінтеренерго» (пізніше ухва-
ла була скасована) [9]. Однак, на сьогодніш-
ній день до Верховної Ради України подано 
декілька законопроектів як від Кабінету Мі-
ністрів України, так і від народних депутатів 
України, в яких пропонується скасувати за-
стосування застави до осіб, яким оголошена 
підозра про вчинення злочинів, зокрема у 
сфері службової діяльності. Так, наприклад, 
проект Закону України «Про внесення змін 
до Кримінального процесуального кодексу 
України» (щодо неможливості звільнення 
під заставу за корупційні злочини) (автор 
– народний депутат Міщенко С. Г.), пропо-
нує ч.5 ст. 176 КПК України викласти в та-

кій редакції: «5. Запобіжні заходи у вигляді 
особистого зобов’язання, особистої поруки, 
домашнього арешту, застави не можуть бути 
застосовані до осіб, які підозрюються або об-
винувачуються у вчиненні злочинів, перед-
бачених статтями 109-114--1, 258–258-5, 260, 
261, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2, 3, 4 ст. 
368, ч. 3 ст. 368-2, ч. 4 ст. 368-3, ч. 4 ст. 368-4, 
ч. 3, 4 ст. 369, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального 
кодексу України.» [4]. Так, прийняття одно-
го з таких законопроектів може негативно 
вплинути на процес євроінтеграції України, 
оскільки буде вважатись порушенням Укра-
їною міжнародних зобов’язань, які вона взя-
ла на себе. Скасування застави для осіб, які 
не здійснювали важких насильницьких зло-
чинів, прямо суперечить Європейській кон-
венції з прав людини і основоположних сво-
бод, а також практиці ЄСПЛ [12]. Вважаємо, 
що інститут застосування застави повинен 
залишатись у системі запобіжних заходів як 
один із засобів забезпечення кримінально-
го провадження та гарантією забезпечення 
прав та свобод особи у кримінальному про-
вадженні. 

Висновки
На нашу думку, застосування запобіж-

ного заходу у виді застави, особливо щодо 
осіб, які підозрюються, обвинувачуються 
у вчиненні кримінальних правопорушень 
майнового характеру у великих або особли-
во великих розмірах, є важливим кроком до 
демократизації українського законодавства, 
та альтернативою і можливістю особи шля-
хом внесення відповідної грошової суми пе-
ребувати на волі під час кримінального про-
вадження, а не в слідчому ізоляторі. Разом з 
тим кримінальний процесуальний інститут 
застави потребує удосконалення та подаль-
шого аналізу з метою належного застосуван-
ня для забезпечення прав і свобод людини і 
громадянина при здійсненні кримінального 
провадження. 
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SUMMARY 
The article is devoted to general characteris-

tics of preventive measures, including preventive 
measures such as bail. We consider some aspects 
of collateral and determine the amount of collat-
eral. The current legislation governing bail order 
in Ukraine.

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена загальній характе-

ристиці застосуванню запобіжних заходів, 
зокрема такого запобіжного заходу, як засто-
сування застави. Розглянуто окремі аспекти 
застосування застави та визначення розміру 
застави. Проаналізовано сучасне законодав-
ство, що регулює порядок застосування заста-
ви в Україні.
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ÓÄÊ 344.1

Забезпечення військової безпеки Укра-
їни на сучасному етапі вимагає від нашої 
держави реформування Збройних Сил 
України – переведення їх на професійну 
основу, забезпечення сучасними видами 
озброєння, технікою та іншим військовим 
майном, що передбачає, у свою чергу, пе-
регляд чинного військового й військово-
кримінального законодавства, встановлен-
ня нових правових норм на основі досвіду 
розвинутих держав світу.
У юридичній літературі проблемними 

питаннями спеціального суб’єкта злочину, 
у тому числі і суб’єкта військового злочи-
ну, займались такі вчені, як М.І. Бажанов, 
І.Г. Богатирьов, В.О. Бугаєв, В.О. Глуш-
ков, С.І. Дячук, О.М. Джужа, С.І. Зубков, 
О.Г. Кальман, М.І. Панов, Г.С. Семаков, 
М.С. Туркот, К.Г. Фетісенко, М.І. Хавро-
нюк, С.О. Харитонов та інші. Серед зару-
біжних науковців окремі ознаки суб’єкта 
військових злочинів досліджували Х.М. Ах-

метшин, Р.А. Адельханян, Є.В. Прокопович, 
І.М. Рижков, В.В. Устименко, В.М. Чхіква-
дзе, І.В. Шмаров та інші, але, незважаючи 
на велику кількість праць як вітчизняних 
так і зарубіжних вчених, питання щодо 
правового визначення суб’єкта військового 
злочину у законодавстві зарубіжних країн 
спеціально досліджене не буле, тому потре-
бує комплексного вивчення та аналізу.
Розглядаючи правову специфіку 

суб’єктів військового злочину у законодав-
стві зарубіжних країн, варто приділити 
особливу увагу військовій правовій системі 
ФРН, яка є найбільш практичною та на яку 
рівняються інші зарубіжні країни та краї-
ни-учасники ЄС. 
Професор та віце-міністр оборони ФРН 

містер Ф. Крюегер-Спренгель розглядав та 
систематизував особливості військового за-
конодавства Німеччини [1]. Він наводить 
короткий екскурс в новітню історію право-
вого регулювання військової справи. По-
силаючись на Конституцію ФРН, дослідник 
зазначає, що вона регламентує та забезпе-
чує базові засади та права у процесі функці-
онування збройних сил. Усі специфічні пи-
тання, які стосуються військових злочинів, 
Конституцією делегуються на вирішення 
військових судів. При цьому, усі загальні 
принципи правосуддя у військовій сфері 
повинні виходити з вимог Конституції [2]. 
Зокрема, стаття 17 Конституції ФРН ви-

значає, що військовослужбовці мають ті ж 
самі права та обов’язки, що і звичайні гро-
мадяни Німеччини. Також зазначається, 

В данной статье исследована правовая 
специфика субъекта воинских преступлений 
в законодательстве зарубежных стран. Про-
анализированы признаки правового статуса 
военнослужащего, определены проблемы уго-
ловной ответственности за совершение дис-
циплинарных воинских преступлений (про-
ступков) и предложены пути решения этих 
проблем.

Ключові слова: суб’єкт військового злочину, вій-
ськовослужбовець, дисциплінарне стягнення, вій-
ськовий злочин, військовий проступок.
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що права військовослужбовців не можуть 
бути обмежені ніяким чином, окрім випад-
ків, коли це необхідно для виконання вій-
ськового обов’язку. Також інші статті осно-
вного закону, зокрема ст. 45а, визначають 
певні правові рамки віднесення військо-
вослужбовців до суб’єктів правовідносин 
у військовій сфері: військовослужбовці ма-
ють свободу політичних поглядів, вільний 
вибір професії, місця проживання та місця 
роботи тощо. Для регулювання взаємовід-
носин між цивільним законодавством та 
військовими нормами створено інститут 
військового омбудсмена. 
Варто також підкреслити той факт, що 

діючий Кримінальний кодекс ФРН не дає 
визначення суб’єкта злочину [3].
Об’єктивне розкриття специфіки 

суб’єкта військового злочину у законодав-
стві ФРН потребує, крім аналізу основно-
го законодавства, звернути увагу на статут 
військовослужбовця (нім.: “Soldatengesetz”, 
англ.: “Soldiers’ Act”). Справа в тім, що у вій-
ськовому законодавстві ФРН не міститься 
прямої вказівки на ознаки суб’єкта військо-
вого злочину, оскільки він розглядається 
просто на рівні суб’єкта злочину – фізич-
ної особи, яка вчинила певне правопору-
шення. Статут регулює умови та специфі-
ку правопорушень, виходячи з військових 
обов’язків, прописаних у ньому. Невико-
нання, несвоєчасне виконання, пряма від-
мова та ухилення від виконання військових 
обов’язків, прописаних у Статуті, становить 
об’єкт військового злочину. Відповідно, 
фізична особа або група осіб, що вчинили 
правопорушення, вважаються суб’єктами 
військового злочину. 
Визначення суб’єкту військового зло-

чину у законодавстві ФРН може мати ряд 
виключних ознак, які обмежуються переду-
сім умовами віднесення солдата до катего-
рії порушників Статуту. Зокрема, стаття 10 
Статуту встановлює необхідність виконан-
ня наказів за умови їх прямого віднесен-
ня до військового обов’язку та регламенту 
військової служби, з яким солдат пройшов 
ознайомлення. 
Іншими важливими нормативними 

документами, які регламентують права 
та обов’язки військовослужбовця, недо-

тримання яких переносить його у ранг 
суб’єктів військових злочинів, є Статут вій-
ськової дисципліни (Military Disciplinary 
Code) та Статут несення військової служби 
(Military Penal Code).
Статутом військової дисципліни визна-

чені основні межі та правила її дотримання. 
При цьому, віднесення солдата до категорії 
суб’єкта порушника військової дисципліни 
може здійснюватися виключно через дис-
циплінарний суд, що може проводитися в 
межах військової частини. На цьому суді 
має бути обов’язкова присутність одного 
цивільного юриста та двох військовослуж-
бовців, один з яких має мати офіцерське 
звання. У разі доказу провини військовос-
лужбовця до нього може бути застосоване 
одне із дисциплінарних стягнень [4]:

- часткове зниження платні (штраф);
- пониження у званні;
-дисциплінарний батальйон (для най-

більш жорстких випадків порушення дис-
ципліни).
Однак, захисник та військовий дисци-

плінарний аташе, які представляють ко-
мандний склад, можуть апелювати до Фе-
дерального адміністративного суду, який 
приймає остаточне рішення. 
На нашу думку, варто підкреслити той 

факт, що на Міністерство оборони ФРН без-
посередній керівний склад частини, до якої 
належить порушник, не має змоги вплива-
ти на вирок дисциплінарного суду. 
Відповідно до Статуту несення військо-

вої служби ФРН, військовослужбовець від-
носиться до категорії суб’єктів військового 
злочину за умови доказу його причетності 
до таких порушень [5]: 

- дезертирство;
- відсутність на своєму місці без дозволу;
- відмова від виконань команд.
Специфікою дії наведеного Статуту є 

те, що рішення про факт порушення та від-
несення військовослужбовця до категорії 
порушників за трьома наведеними вище 
ознаками може приймати безпосередньо 
командування військової частини. Після 
цього воно подає свою доповідь регіональ-
ному військовому аташе, який передає ін-
формацію далі до військового суду. Однак, 
як свідчить німецька практика, в останні 



124ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 5, 2015

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

роки ведеться активна робота над тим, щоб 
перенести центр прийняття рішень у спра-
вах з порушення порядку ведення військо-
вої служби до спеціалізованих військових 
судів, а також знизити вплив на цей процес 
безпосереднього керівного складу військо-
вої частини.
Варто відмітити, що наведені вище осо-

бливості та ознаки віднесення до суб’єктів 
військових злочинів у ФРН діють лише 
в умовах мирного часу. Однак, в умовах 
військових дій, відповідно до Конституції, 
здійснення правосуддя в армії переходить 
виключно до військових дисциплінарних 
судів. Вони мають бути організовані як мі-
німум з трьох військових, одним з яких є 
юрист.
А.Ф. Варга досліджує загальні особли-

вості застосування військового права в кра-
їнах ЄС, зокрема окремі питання адаптації 
військового законодавства Угорщини до 
вимог НАТО. Дослідник характеризує від-
мінності міжнародного гуманітарного пра-
ва (IHL) та Правил участі (ROE) в рамках 
НАТО (Rules of Engagement) [6]. Виділяю-
чи суб’єкти та об’єкти військових злочинів, 
він визначає наступні їх характеристики: 

- поняття суб’єктів та об’єктів військо-
вих злочинів у військовому та гуманітар-
ному законодавстві Угорщини кореспон-
дуються з цими поняттями, що визначені 
Правилах участі;

- під час участі військових Угорщини у 
навчання або операціях НАТО, їх дії по-
вністю регламентуються Правилами участі 
(ROE);

- в умовах несення військової служби 
на території Угорщини, суб’єкт та об’єкт 
військових злочинів визначають нормами 
міжнародного гуманітарного права (IHL).
Водночас, миротворча практика ООН 

[7] вказує на те, що використання Правил 
участі (ROE) здійснюється під час мирот-
ворчих операцій на різних рівнях для різ-
них видів військ. Використання норм ROE 
та їх правозастосування здійснюється від-
повідними органами військового керівни-
цтва. Тобто можемо говорити про те, що 
трактування суб’єктів та об’єктів військо-
вих злочинів згідно з ROE застосовується в 
залежності від роду проведених військових 

операцій та видів військ.
Однак, угорський досвід військового за-

конодавства не завжди є характерним для 
деяких інших зарубіжних країн. На цьому 
наголошують дослідники А. Кол, Ф. Дрю та 
Д. Маклохлін. Вони відзначають, що ROE 
має багато варіантів свого правозастосуван-
ня, в залежності від окремих випадків та 
обмежень, які можуть застосуватися у вій-
ськовому законодавстві відповідної країни. 
Тобто для деяких країн норми ROE вва-
жаються обов’язковими та мають силу по-
вноцінних нормативних актів, а для інших 
– вони є лише орієнтирами при вирішенні 
спірних законодавчих питань у військовій 
сфері [8]. 
Відповідно до Правил участі (ROE), 

вони використовуються в будь-якій країні, 
у якій відбуваються військові навчання або 
реальні військові операції. Дані правила 
приймаються до виконання відповідними 
компетентними органами. Вони призначе-
ні для розмежування обставин та обмежень, 
відповідно до яких військові підрозділи мо-
жуть бути використані для досягнення по-
ставлених цілей. Дослідник А. Кол звертає 
нашу увагу на те, що Правила участі (ROE) 
з’явилися, виходячи з різноманітної мно-
жини військових доктрин, включаючи на-
кази, розпорядження, плани оперативного 
реагування та статутні директиви. Норми, 
закріплені у цих правилах, також забезпе-
чують авторизацію ряду обмежень на вико-
ристання військ та специфічних військових 
можливостей. 
Зважаючи на вищесказане, А. Кол вста-

новлює відмінності між нормами Між-
народного гуманітарного права (IHL) та 
Правил участі (ROE), які полягають у на-
ступному [8]:
а) Міжнародне гуманітарне право фор-

мує міжнародний правовий режим, що при-
ймається як обов’язковий та взаємно засто-
совний міжнародним співтовариством. На 
противагу цьому, Правила участі є прави-
лами конкретної армії, що відображають 
також погляди певного військово-політич-
ного керівництва на те, яким чином можуть 
бути законним шляхом досягнуті військові 
завдання за певних обставин. Нам також не 
слід забувати, однак, що ROE завжди пере-
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бувають у відповідності до норм IHL. Це 
означає, що ROE ніколи не дозволять про-
ведення таких операцій, які можуть бути 
заборонені з точки зору IHL.

b) IHL визначається міжнародними до-
говорами, тому ці правила є більш-менш 
постійними. ROE, проте, є диференційова-
ними для кожного виду операцій. До того 
ж, в умовах значних змін ситуації, вони ви-
магають також внесення змін та доповнень 
протягом військової операції

c) Імперативні правила IHL повинні 
бути дотримані за будь-яких обставин (на-
віть за тих, при яких ROE не передбачені в 
рамках певних місій). Порушення правил 
IHL матиме наслідком кримінальну від-
повідальність, тим часом порушення ROE 
не обов’язково означає порушення IHL. 
Так само ROE є (або можуть бути) більш 
обмежувальними порівняно з основними 
правилами IHL. На додаток, питання кри-
мінальної відповідальності за порушення 
ROE в значній мірі залежить від націо-
нального правового підходу до Правил 
участі. IHL забезпечує міжнародні право-
ві рамки, в яких реалізуються норми ROE. 
Варто підкреслити, однак, що ROE не є 
частиною IHL, незважаючи на те, що вони 
тісно переплітаються. Положення IHL ві-
дображено в міжнародних договорах, од-
нак норми ROE не дублюють IHL, лише, 
у разі необхідності, вони звертаються до 
норм IHL.
Зважаючи на вищесказане, можемо 

встановити зв’язок між нормами IHL, ROE 
та ідентифікацією суб’єктів військових зло-
чинів юридичних осіб (у т.ч. і держав) у 
міжнародному військовому законодавстві 
країн ЄС. Віднесення юридичних осіб до 
категорії суб’єктів військових злочинів реа-
лізується через положення ROE, які регла-
ментовані відповідними принципами IHL, 
до яких відносяться:

a) Військова необхідність – відповідно 
до якої воюючим сторонам дозволяється 
використовувати армію з метою успішного 
виконання військових операцій. Відповід-
но до даного принципу, війська мають бути 
контрольованими та можуть бути викорис-
тані у разі гострої необхідності;

b) Розрізнення – вимагає воюючі сто-

рони ідентифікувати та виділяти військові 
цілі та бійців від цивільних цілей та гро-
мадян, та спрямувати операції лише проти 
перших;

c) Пропорційність – заборона атак, які 
можуть спричинити випадкові втрати се-
ред цивільних громадян, їх травмування, 
пошкодження цивільних об’єктів, що мо-
гли бути б надмірними по відношенню до 
конкретної та прямої очікуваної військової 
переваги. Однак, даний принцип не ви-
ключає можливості побічних втрат у ре-
зультаті проведення військових операцій.

d) Людяність – заборона спричиняти 
страждання; травматизм або знищення не 
є необхідністю для досягнення законних 
військових цілей. Даний принцип обме-
жує військові акції, які порушують прин-
цип військової необхідності.

e) Обережність – вимагає від воюючих 
сторін приймати попередні заходи перед 
проведенням військових операцій з метою 
максимального запобігання гибелі цивіль-
ного населення та руйнування об’єктів со-
ціальної інфраструктури. 

f) Заборонена зброя – зброя, що спри-
чиняє надмірний травматизм та руйнуван-
ня. До неї відносяться і окремі види зброї, 
що заборонені міжнародними договорами 
(хіміко-біологічна зброя, фосфорні бомби, 
касетні бомби тощо).
На особливу увагу заслуговують роботи 

європейського дослідника у сфері військо-
вого права Джорджа Нолте. Він розглядає 
особливості військового права таких країн, 
як Німеччина, Франція, Великобританія. 
Використовуючи напрацювання Дж. Нол-
те, а також деякі міжнародні норматив-
но-правові акти, розглянемо особливості 
трактування суб’єкта військового злочину 
на прикладі військового законодавства на-
ведених вище країн [10].
У Франції, на відміну від Німеччини, 

у положеннях Конституції не передбаче-
но легітимацію демократичних принципів 
закріплення прав та обов’язків військо-
вослужбовців. Дж. Нолте відмічає, що у 
військовому законодавстві Французької 
Республіки не міститься прямих посилань 
або пояснень стосовно правових елемен-
тів військових злочинів – суб’єкта, об’єкта, 
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предмета тощо. Водночас, визначення 
суб’єкта військового злочину в повній мірі 
окреслюється положеннями нового Кримі-
нального кодексу Франції від 1992 р [11], 
у якому наведено загальні ознаки суб’єктів 
злочинів, які поширюються також і на вій-
ськову сферу. Стаття 121 КК Франції вста-
новлює, що суб’єктами злочинів можуть 
біти фізичні або юридичні особи. Відпо-
відно до даного нормативного документа, 
ознаками суб’єкта злочину є такі:

- здійснює інкриміновані діяння;
- здійснює замах на вчинення зло-

чину або, в межах чинного законодавства, 
проступку;

- є співучасником злочинного діяння 
(наказується так само, як його виконавець).
Також у ст. 122 КК Франції визначено 

умови ненастання кримінальної відпові-
дальності для суб’єктів злочину. 
Виходячи з наведеного вище, можемо 

говорити про те, що суб’єктами військово-
го злочину у французькому законодавстві є 
фізичні або юридичні особи, які причетні 
до здійснення певного військового злочи-
ну або є його співучасниками. Для повного 
розуміння ознак суб’єктів військових зло-
чинів необхідно розглянути особливості їх 
об’єктного складу відповідно до КК Фран-
ції. Так, основними видами військових зло-
чинів, що визначені даним нормативним 
документом, є:

- зрада та шпигунство (ст. 410);
-  замах на цілісність території Респу-

бліки та її території (ст. 411);
- бунт та зговір (ст. 412);
- замах на Збройні сили та території 

охоронного значення (ст. 413);
- незаконне присвоєння звання (ст. 433);
- несанкціоноване проникнення на 

територію, будівлю, механізм або апарат 
військового значення (ст. 644);

- несанкціонована фіксація планів 
місцевості, техніки чи документації, що ма-
ють військове значення (ст. 645).
Однак, наведений перелік військових 

злочинів не є вичерпним, оскільки зна-
чна частина дисциплінарних військових 
злочинів та проступків розшифровується 
у Головному Статуті армії Франції (SGM – 
General Statute of the Military, 1972) [12] та 

у Генеральних правилах дисципліни (GRD 
– General Regulations on Discipline, 1975) 
[13]. Відповідно до цих нормативних доку-
ментів військовим злочином є будь-яка дія, 
діяльність чи бездіяння, що призвели до 
порушення військової дисципліни, поряд-
ку несення військової служби та невико-
нання або неналежне виконання військо-
вого обов’язку. Статті 27 SGM та ст. 30 GRD 
встановлюють персональну відповідаль-
ність військовослужбовців за порушення 
статуту та правил несення військової служ-
би у вигляді дисциплінарних та персональ-
них санкцій.
Документом, що регламентує кримі-

нальну відповідальність у військовій сфе-
рі Франції, є Кодекс військового права 
(франц.: *Code de la justice militaire; англ.: 
Code of Military Justice). Даний документ 
містить перелік ознак ряду спеціальних 
військових злочинів – дезертирство, непо-
кора, зрада тощо. Даний документ засто-
совується лише до військовозобов’язаних 
та осіб, які визначені статтями 59 та 66 Ко-
дексу. Правосуддя реалізується з 1999 року 
лише одним єдиним військовим судом Па-
рижу – Tribunal aux armees de Paris. 
Підкреслимо, що на противагу системі 

військового правосуддя Франції, у Німеч-
чині кримінальні обвинувачення та суди 
відносно військовослужбовців здійсню-
ються цивільними судами, які організовані 
відповідно до регіональних адміністратив-
них кордонів (меж). Головним принципом 
юрисдикції є місце скоєння злочину [14]. 
У Франції кадрові військовослужбовці є 

близькими за своїм правовим статусом до 
державних службовців. Кадровими офіце-
рами і прапорщиками є ті, хто зарахований 
до лав збройних сил за власним бажанням. 
Відповідно до цього їм присвоюється вій-
ськове звання і вони призначаються на 
військову посаду. Їх служба регулюється 
загальними положеннями, аналогічними 
положеннями, що регулює службу держав-
них службовців, з урахуванням особливос-
тей армії. Надходження на службу в армію 
в якості професійного військовослужбовця 
здійснюється відповідно до принципів, які 
регулюють у Франції державну службу, об-
рану в якості професії. При цьому профе-
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сійним військовослужбовцем, відповідно 
до французького законодавства, вважаєть-
ся той, хто вирішив присвятити своє жит-
тя військовій службі і продовжує військову 
службу до виходу на пенсію, крім випадків 
дострокового звільнення з військової служ-
би, передбачених законом. 
Розглядаючи правове визначення 

суб’єкту військового злочину у законодав-
стві зарубіжних країн, варто зупинитися 
окремо на специфіці військового законодав-
ства Італії, Іспанії, Данії, Бельгії та Нідер-
ландів. Європейський дослідник П. Чарльз 
здійснив спробу порівняти основні аспекти вій-
ськового законодавства наведених країн [15]. 
Він зазначає, що до категорій порушни-
ків військового законодавства (у нашому 
розумінні – суб’єктів військових злочинів) 
можуть бути віднесені лише фізичні особи 
– громадяни відповідних держав, які пере-
бувають на військовій службі. Інші кате-
горії громадян, якщо вони виявились по-
рушниками певних державних військових 
інтересів, або нанесли певну шкоду оборо-
ноздатності країни (у т.ч. шпигунство), під-
падають під дію цивільного кримінального 
законодавства відповідних країн. При цьо-
му, досліджуючи погляди автора, доцільно 
звернути увагу на два важливі моменти. 
Визнання військовослужбовця суб’єктом 
військового злочину у наведених країнах 
дещо відрізняється у мирний час та під час 
проведення військових операцій. У мир-
ний час ознаки віднесення військовослуж-
бовця до злочинців або порушників здій-
снюється, виходячи з діючих Військових 
статутів кожної держави. Однак, під час 
проведення спільних військових операцій 
ознаки віднесення військовослужбовця до 
суб’єкта військового злочину визначаються 
правилами НАТО (Rules of Engagement). 
Таким чином, посилаючись на міжна-

родний досвід НАТО, можемо говорити 
про те, що трактування суб’єктів військо-
вих злочинів у Правилах участі є чітко 
ідентифікованим. Тобто ознаки віднесення 
до суб’єкту військового злочину визнача-
ються:

- обставинами вчинення злочину;
- юрисдикцією країни;
- підданством осіб, причетних до вчи-

нення злочину;
- умовами та окремими обставинами, 

трактування яких відноситься до компе-
тенції військового керівництва, тощо.
Таким чином, підсумовуючи все вище-

сказане, можемо відмітити, що трактуван-
ня суб’єкта військового злочину у законо-
давстві зарубіжних країн зводиться до ро-
зуміння фізичної чи юридичної особи, яка 
вчинила військове правопорушення. У 
вищенаведених країнах сформовано влас-
ні системі військового законодавства, які 
формалізовані у Кримінальних кодексах, 
Військових кодексах, Військових статутах 
та правилах. 
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SUMMARY 
In this article the legal specifi cs of the subject 

of war crimes under the law of foreign countries. 
Analyzed signs legal status serviceman identifi ed 
problems of criminal liability for a disciplinary 
war crimes (misdemeanors) and the ways of solv-
ing these problems.

АНОТАЦІЯ 
У даній статті досліджена правова специ-

фіка суб’єкта військових злочинів у законодав-
стві зарубіжних країн. Проаналізовані ознаки 
правового статусу військовослужбовця, визна-
чені проблеми кримінальної відповідальності 
за вчинення дисциплінарних військових зло-
чинів (проступків) та запропоновано шляхи 
вирішення цих проблем.
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Вступ
В Україні проведено низку реформ, 

що спричинено як міжнародними 
зобов’язаннями, так і прагненням уві-
йти до європейської спільноти. Необхід-
ність приведення національного законо-
давства у відповідність до міжнародних 
норм та стандартів викликала не лише 
сукупність змін у законодавстві, а й ре-
формування органів державної влади, 
тобто адміністративної реформи. Осо-
бливо це стосується органів по боротьбі 
з корупцією та організованою злочин-
ністю, зокрема правоохоронних органів 
державної влади.

Метою статті є розгляд змін у законо-
давстві, що стосуються реформування ор-
ганів внутрішніх справ та їх структурних 
підрозділів по боротьбі з організованою 
злочинністю, а також сучасну структуру ор-
ганів, уповноважених на протидію корупції 
в Україні, їх взаємодію.

Завдання, які сприяють досягненню 
поставленої мети, визначено наступні:

- аналіз нерозривного зв’язку органі-
зованої злочинності та корупції;

- розмежування понять «компетен-
ція», «повноваження», «завдання» органів 
державної влади;

- дослідження сутності реформи пра-
воохоронних органів та антикорупційного 
законодавства;

- визначення завдань органів уповно-
важених на боротьбу з організованою зло-
чинністю та протидію корупції.
Теоретико-методологічні аспекти по-

вноважень суб’єктів по боротьбі з органі-
зованою злочинністю та корупцією були ві-
дображені у наукових дослідженнях таких 
вітчизняних науковців, як: О. М. Сарнав-
ський, В. В. Ковальська, Є. Невмержиць-
кий, О. Шостко, О. Горішний, О. І. Поно-
марьов та ін..

Виклад основного матеріалу
Навіть в умовах реформування система 

МВС України все ще має багато невиріше-
них проблем, пов’язаних із невідповідністю 
їх діяльності саме міжнародним стандартам 
захисту прав людини, каральною спрямо-
ваністю, дублювання функцій з іншими 
правоохоронними органами, громіздким 
центральним апаратом, незадовільним ор-
ганізаційно-правовим і кадровим забез-
печенням їх діяльності. Важливою пере-
думовою дієвого механізму запобігання і 
протидії організованій злочинності, що су-

В статье рассмотрена система органов 
по борьбе с организованной преступностью и 
коррупцией в Украине, с учетом последних из-
менений в законодательстве и реформы ор-
ганов внутренних дел, антикоррупционных 
изменений.
Ключові слова: суб’єкт боротьби з організова-

ною злочинністю та корупцією, повноваження, ком-
петенція, завдання, Національне антикорупційне 
бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
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проводжується корупційними зв’язками, є 
створення ефективної системи уповноваже-
них суб’єктів, наділення їх належними по-
вноваженнями, компетенцією, створення 
ефективної законодавчої бази, чітке визна-
чення мети і формулювання завдань такої 
діяльності.
Останні зміни в антикорупційному за-

конодавстві та в адміністративній побудові 
органів антикорупційної діяльності, серед 
іншого, вплинули і на зміни в системі ор-
ганів уповноважених на боротьбу з органі-
зованою злочинністю, що в черговий раз 
підтверджує нерозривний зв’язок органі-
зованої злочинності та корупції, а отже і 
заходи протидії їм повинні прийматися не-
розривно.
Саме держава, виконуючи свою функ-

цію захисту громадян, здійснює протидію 
та профілактику організованої злочинності 
та корупції. Тому розглядати питання про-
тидії корупції та боротьби з організованою 
злочинністю необхідно перш за все через 
призму функцій держави по гарантуванню 
основоположних прав та свобод людини і 
громадянина. Завдання держави полягає 
не просто у виявленні уже вчинених зло-
чинів, а попередження злочинності, уне-
можливлення її здійснення. Держава ви-
конує свої функції через відповідні органи 
державної влади, що створені та діють від-
повідно до Конституції та законодавства 
України.
Суб’єктом правоохоронної діяльності, 

як зазначає Г. В. Форос, виступає держава 
через свої представницькі, виконавчі, су-
дові органи і прокуратуру, а також громад-
ські організації та об’єднання. Суб’єктом 
діяльності щодо протидії організованій 
злочинності та попередження злочинів, 
на думку автора, можуть бути визнані ор-
ган, організація, окрема особа, які у цій 
діяльності виконують хоча б одну з таких 
функцій щодо заходів запобігання: органі-
зація, координація, здійснення або безпо-
середня причетність до здійснення. Інші, 
зокрема забезпечуючі, заходи (навчання, 
видання літератури, підготовка рекомен-
дацій, фінансування тощо) не дають функ-
ціональних підстав поширювати на їхніх 
виконавців термін «суб’єкт» запобігання 

організованій злочинності та злочинним 
проявам [12, с. 180].
Характеристика сучасного стану орга-

нізованої злочинності в Україні свідчить 
про те, що в її структурі відбуваються сут-
тєві зміни, які вказують на активізацію й 
водночас професіоналізацію цього суспіль-
но небезпечного явища та поступове його 
проникнення до інших видів злочинності 
або використання їх як засобів досягнення 
мети своєї організованої злочинної діяль-
ності. Значна кількість виявлених злочинів 
учиняється в організованих формах, гру-
пами осіб, які свідомо обирають злочини 
основним засобом свого існування, а в зло-
чинній діяльності вбачають не лише дже-
рело непомірних статків, а й сенс власного 
життя. Окрему групу злочинів становлять 
ті, що вчиняються у сфері службової діяль-
ності та професійної діяльності, пов’язаної 
із наданням публічних послуг. Такі зло-
чини готуються заздалегідь, ретельно пла-
нуються, сліди причетності до них кон-
кретних осіб маскуються, а засоби протидії 
розслідуванню мають неабиякі особливос-
ті. Це створює додаткові складності їх вияв-
лення й зумовлює потребу щонайширшого 
використання можливостей взаємодії усіх 
державних органів, особливо правоохо-
ронних, їх структурних підрозділів, служб 
і різних відомств, які причетні до виявлен-
ня, розслідування та притягнення винних 
осіб до відповідальності за вчинення за-
значених протиправних діянь. «Механізм 
організованої злочинної діяльності можна 
визначити як спосіб взаємодії злочинного 
угруповання із середовищем, результатом 
якого є злочинна діяльність угруповання, і 
включає в себе особливості його функціону-
вання, структуру розподілу ролей та функ-
цій, планування та етапи реалізації його 
злочинної діяльності, сукупність факторів 
його, так би мовити, зовнішнього та вну-
трішнього середовища» [1, с. 40]. Сьогод-
ні корупція та організована злочинність із 
локальної проблеми перетворилися на гло-
бальне явище, яке деформує суспільство, 
економіку, правову систему нашої держа-
ви, негативно впливає на її міжнародний 
імідж, завдає шкоди національним інте-
ресам, загрожує національній безпеці.
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Систему органів, які здійснюють бороть-
бу з організованою злочинністю, визначено 
ст.. 5 ЗУ «Про організаційно-правові осно-
ви боротьби з організованою злочинністю» 
[8], до неї входять:
а) спеціально створені для боротьби з 

організованою злочинністю державні орга-
ни;
б) державні органи, які беруть участь 

у боротьбі з організованою злочинністю в 
межах виконання покладених на них ін-
ших основних функцій.
До державних органів, спеціально ство-

рених для боротьби з організованою зло-
чинністю, Закон відносить:
а) Координаційний комітет по боротьбі 

з корупцією і організованою злочинністю 
при Президенті України;
б) спеціальні підрозділи МВС по бороть-

бі з організованою злочинністю (Головним 
управлінням по боротьбі з організованою 
злочинністю);
в) спеціальні підрозділи по боротьбі з 

корупцією та організованою злочинністю 
Служби безпеки України.
Проте підпункт «а» 2 пункту ст. 5 За-

кону «Про організаційно-правові основи 
боротьби з організованою злочинністю» за 
Рішенням Конституційного Суду України 
від 07.04.2004 року № 9-рп/2004 визнано 
не конституційним, відповідно припине-
но і діяльність самого Комітету, оскільки 
укази Президента України «Про Коорди-
наційний комітет по боротьбі з корупцією 
і організованою злочинністю» та «Про під-
вищення ефективності діяльності Коорди-
наційного комітету по боротьбі з коруп-
цією і організованою злочинністю» також 
визнані неконституційними [11].
Окрім цього, підпункт «б» пункту 2 

статті 5 було виключено на підставі Зако-
ну України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо рефор-
мування органів внутрішніх справ» від 12 
лютого 2015 року [4], яким по суті лікві-
довано Головне управління по боротьбі з 
організованою злочинністю. Також цим 
Законом визначено, що взаємодія спеці-
альних підрозділів по боротьбі з організо-
ваною злочинністю Служби безпеки Укра-
їни взаємодіють з підрозділами органів 

внутрішніх справ. Відповідні банки даних 
створюються у спеціальних підрозділах 
по боротьбі з організованою злочинністю 
Служби безпеки України на місцях та під-
розділах органів внутрішніх справ. Для 
забезпечення взаємодії за рахунок штат-
ної чисельності Головного управління по 
боротьбі з корупцією та організованою 
злочинністю Служби безпеки України або 
в межах установленої чисельності апарату 
міністерств, інших центральних органів 
виконавчої влади за поданням керівника 
Головного управління Служби безпеки 
України можуть вводитися посади поміч-
ників керівників відповідних міністерств, 
інших центральних органів виконавчої 
влади з питань взаємодії в боротьбі з орга-
нізованою злочинністю [4].
Тобто за станом на серпень 2015 року 

до державних органів, які спеціально ство-
рені для боротьби з організованою злочин-
ністю, є спеціальні підрозділи по боротьбі 
з корупцією та організованою злочинністю 
Служби безпеки України.
Служба безпеки України є державним 

правоохоронним органом спеціального 
призначення, який забезпечує державну 
безпеку України, серед завдань якого мож-
на виокремити попередження, виявлен-
ня, припинення та розкриття злочинів у 
сфері корупції та організованої злочинної 
діяльності у сфері управління та економі-
ки, які безпосередньо створюють загрозу 
життєво важливим інтересам України. Сис-
тему Служби безпеки України складають 
Центральне управління Служби безпеки 
України, підпорядковані йому регіональні 
органи, органи військової контррозвідки, 
військові формування тощо [10]. Для ви-
конання завдань по боротьбі з корупцією 
та організованою злочинністю, особливо 
проти стійких груп, що чинять злочини на 
міжрегіональному і міжнародному рівнях, 
у складі Центрального управління СБУ діє 
спецпідрозділ по боротьбі з корупцією та 
організованою злочинністю.
Пунктом 3 статті 5 ЗУ «Про організа-

ційно-правові основи боротьби з організо-
ваною злочинністю» [8] визначено органи, 
які беруть участь у боротьбі з організова-
ною злочинністю, до них належать:
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а) органи внутрішніх справ України і 
Служби безпеки України, крім зазначених 
у пункті 2 статті 5;
б) органи прокуратури України;
в) органи доходів і зборів, органи Дер-

жавної прикордонної служби України та 
органи державного фінансового контролю;
г) підпункт виключено на підставі Зако-

ну України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України у зв’язку з про-
веденням адміністративної реформи» від 
04 липня 2013 року [2];
д) органи і установи виконання пока-

рань та слідчі ізолятори;
е) розвідувальний орган Міністерства 

оборони України;
є) Служба зовнішньої розвідки України;
ж) Національне антикорупційне бюро 

України.
Новелою даного Закону є підпункт «ж» 

пункту 3 статті 5, а саме до суб’єктів по бо-
ротьбі з організованою злочинністю нале-
жить Національне антикорупційне бюро 
України відповідно до Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України у зв’язку з прийняттям 
Закону України «Про Національне антико-
рупційне бюро України» від 16 липня 2015 
року № 630-VIII [3]. Відповідно до ЗУ «Про 
національне антикорупційне бюро Укра-
їни» даний органи є державним право-
охоронним органом, на який покладаєть-
ся завдання з попередження, виявлення, 
припинення, розслідування та розкриття 
корупційних правопорушень, віднесених 
до його підслідності, а також запобігання 
вчиненню нових, що в черговий раз під-
тверджує нерозривний зв’язок організова-
ної злочинності та корупції. Тому вважаємо 
достатньо обґрунтованим та справедливим 
віднесення Національного антикорупцій-
ного бюро до суб’єктів протидії організо-
ваній злочинності. Проте, на нашу думку, і 
цей перелік органів не є повним. Оскільки 
не варто забувати про Національне агент-
ство з питань запобігання корупції, створе-
не відповідно до ЗУ «Про запобігання ко-
рупції» від 14 жовтня 2014 року [6]. Тому 
пропонуємо, внести зміни до ЗУ «Про ор-
ганізаційно-правові основи боротьби з ор-
ганізованою злочинністю», а саме до пункту 

3 статті 5, а саме доповнити його підпунк-
том «з» і визнати Національне агентство з 
питань запобігання корупції органом, що 
приймає участь у боротьбі з організованою 
злочинністю.
Статус національного Банку України як 

суб’єкта по боротьбі з організованою зло-
чинністю в системі реформ залишився не-
змінним.

14 жовтня 2014 року Верховна Рада 
України прийняла новий Закон України 
«Про прокуратуру» [9], ст. 8 якого встанов-
лює, що у Генеральній прокуратурі Укра-
їни утворюється (на правах структурного 
підрозділу) Спеціалізована антикорупцій-
на прокуратура, на яку покладаються такі 
функції: 1) здійснення нагляду за додер-
жанням законів під час проведення досудо-
вого розслідування, яке здійснюється Наці-
ональним антикорупційним бюро України; 
2) підтримання державного обвинувачення 
у відповідних провадженнях; 3) представ-
ництво інтересів громадянина або держави 
в суді у випадках, передбачених цим За-
коном, а також у випадках, що стосуються 
корупційних або пов’язаними з корупцією 
правопорушеннями. У зв’язку з цими но-
вовведеннями пропонуємо внести зміни 
до Закону України «Про організаційно-
правові основи боротьби з організованою 
злочинністю», а саме до пункту 3 статті 5, 
внести підпункт «и» і визнати Спеціалізова-
ну антикорупційну прокуратуру органом, 
який бере участь у боротьбі з організова-
ною злочинністю.
Одним з органів, уповноважених у сво-

їй діяльності здійснювати боротьбу з орга-
нізованою злочинністю, є Державна при-
кордонна служба. Відповідно до статті 2 
однойменного Закону, даний орган бере 
участь у заходах, спрямованих на боротьбу 
з тероризмом, а також припинення діяль-
ності незаконних воєнізованих або зброй-
них формувань (груп), організованих груп 
та злочинних організацій, що порушили 
порядок перетинання державного кордону 
України [5]. Окрім цього, пунктом 5 статті 
18 ЗУ «Про організаційно-правові основи 
боротьби з організованою злочинністю» пе-
редбачено більш конкретні повноваження 
Державної прикордонної служби у сфері 
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протидії організованій злочинності, а саме: 
Державна прикордонна служба України 
сприяє спеціальним підрозділам Служби 
безпеки України і підрозділам органів вну-
трішніх справ у виявленні, припиненні та 
попередженні організованої злочинної ді-
яльності, затриманні та притягненні до 
відповідальності її учасників. З цією метою 
Державна прикордонна служба України за 
дорученням спеціальних підрозділів по бо-
ротьбі з організованою злочинністю Служ-
би безпеки України та підрозділів органів 
внутрішніх справ та за наявності підстав, 
передбачених законами України наділена 
рядом повноважень по боротьбі з організо-
ваною злочинністю [8].
Також серед уповноважених суб’єктів 

на боротьбу з організованою злочинністю є 
органи доходів і зборів, які зобов’язані:
а) забезпечувати виявлення порушень 

законодавства про податки, збори, платежі 
та негайно повідомляти про це відповідні 
спеціальні підрозділи по боротьбі з органі-
зованою злочинністю; 
б) за дорученням спеціальних підроз-

ділів по боротьбі з організованою зло-
чинністю проводити перевірку своєчас-
ності надання і достовірності документів, 
пов’язаних з обчисленням сум платежів до 
бюджету, одержувати документи про пла-
тежі, що підлягають оплаті, та ті, що фак-
тично надійшли в бюджет, здійснювати з 
цією метою входження в інформаційну сис-
тему, зв’язану з підприємництвом; 
в) негайно повідомляти про всі випад-

ки перереєстрації підприємства у зв’язку із 
зміною власника спеціальні підрозділи по 
боротьбі з організованою злочинністю; 
г) надавати необхідну допомогу при 

проведенні оперативно-розшукових захо-
дів у зоні митного контролю; 
ґ) за дорученням спеціальних органів по 

боротьбі з організованою злочинністю про-
водити перевірку законності дій організа-
цій і громадян, пов’язаних з переміщенням 
предметів і речовин через митний кордон, 
та здійснювати спільно з Національним 
банком України комплексний контроль за 
їх валютними операціями; 
д) за дорученням спеціальних органів 

по боротьбі з організованою злочинністю 

забезпечувати контрольовані поставки нар-
котичних і психотропних засобів, а також 
зброї та інших предметів, що використову-
ються організованими злочинними групами 
й угрупованнями з метою контрабанди [8].
Навіть після складної реформи органів 

антикорупційної діяльності, правоохорон-
них органів, органів по боротьбі з організо-
ваною злочинністю, проблемним в Україні 
залишається питання самого створення та 
діяльності цих органів. Багато складнощів 
виникає при впорядкуванні законодавства, 
а також підзаконних нормативно-правових 
актів та внутрішніх відомчих актів Мініс-
терства внутрішніх справ. Складно оціни-
ти ефективність діяльності новостворених 
суб’єктів по боротьбі з організованою зло-
чинністю та корупцією, оскільки деякі з 
них створені тільки формально, а в деяких 
виникає багато проблем у функціонуванні, 
що пов’язані з недосконалістю законодав-
ства.
Враховуючи результати проведених 

реформ в Україні, які охоплюють антико-
рупційну реформу, реформування органів 
внутрішніх справ України, що стосується 
структурних підрозділів по боротьбі з ор-
ганізованою злочинністю, на нашу думку, 
в Україні необхідно створити правоохо-
ронний орган по боротьбі з організованою 
злочинністю, на прикладі Національного 
антикорупційного бюро. Організована 
злочинність, що супроводжується коруп-
ційними зв’язками, породжується склад-
ним причинно-наслідковим комплексом, 
а тому протидія їй може бути ефективною 
лише за умови формування відповідної 
цілісної системи економічних, соціаль-
них, правових та організаційних заходів, 
спрямованих на нейтралізацію, блокуван-
ня, витіснення цих небезпечних явищ на 
засадах здійснення спеціальної правоохо-
ронної діяльності. Ядром такої діяльності 
має стати принципово нова правоохорон-
на структура, здатна оперативно реагу-
вати на ті виклики й загрози, які нині 
виникають із боку організованої злочин-
ності, що супроводжується корупційними 
зв’язками.
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SUMMARY 
The article deals the system of organs combat 

of organized crime and corruption in Ukraine, 
taking into account recent changes in legislation 
and reform of police, anticorruption changes.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто систему органів по 

боротьбі з організованою злочинністю та 
корупцією в Україні, з урахуванням останніх 
змін у законодавстві та реформи органів вну-
трішніх справ, антикорупційних змін.
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ÓÄÊ 343.1

З 20 листопада 2012 року набрав чин-
ності новий Кримінальний процесуаль-
ний кодекс України (далі – КПК України), 
ухвалений Верховною Радою України 13 
квітня 2012 року. 
Як науковці, так і юристи-практики од-

нозначно сходяться на думці, що цей нор-
мативно-правовий акт докорінно змінює 
всю сукупність правовідносин, які скла-
даються між суспільством в особі окремих 
органів системи кримінальної юстиції, а 
також в особі суду, й особою, яка підлягає 
притягненню до кримінальної відпові-
дальності за вчинення злочину чи кримі-
нального проступку. Новий КПК України 
системно реформує кримінальний процес, 
починаючи з його понятійного апарату 
й закінчуючи правовою регламентацією 
окремих його інститутів. Вводиться бага-
то новацій: відсутність процедури пору-
шення кримінальної справи, скасування 
інституту додаткового розслідування кри-

мінальної справи. Принципово іншими 
стають підходи до процедури оцінки дока-
зів винуватості особи й інше. 
Однією з новацій нового КПК України 

також є суттєве розширення функції суду 
щодо контролю за дотриманням прав і 
свобод сторін кримінального проваджен-
ня під час досудового розслідування, а 
також запровадження з цією метою інсти-
туту слідчого судді, як особи, яка спеціаль-
но уповноважується на здійснення такого 
контролю [1]. 
Кримінально-процесуальний кодекс 

України від 28 грудня 1960 року з числен-
ними змінами та доповненнями функцію 
контролю за дотриманням прав сторін 
кримінального провадження під час до-
судового слідства здебільшого покладав 
на органи прокуратури. Саме прокурори 
мали за законом левову частку повнова-
жень здійснювати нагляд за законністю 
ведення досудового слідства в цілому та 
вчинення окремих слідчих дій зокрема. 
Зі здобуттям Україною незалежності 

нагальною для свого впровадження у за-
конодавство стала тенденція застосуван-
ня судового контролю за веденням досу-
дового слідства й віддання на вирішення 
виключно суду питань, які стосуються об-
меження прав і свобод особи під час до-
судового слідства. Наслідками цього стали 
зміни до Кримінально-процесуального ко-
дексу 1960 року щодо надання можливості 
особі оскаржити у судовому порядку поста-
нову про порушення кримінальної спра-

Рассмотрены разные точки зрения уче-
ных на целесообразность внедрения инсти-
тута следственного судьи в криминальном 
процессе Украины. Проанализировано поло-
жение нового Уголовного процессуального ко-
декса Украины относительно следственного 
судьи и определения функций во время кри-
минального осуществления. Особенное вни-
мание уделено правовому статусу следствен-
ного судьи.
Ключові слова: слідчий суддя, судова влада, судо-

вий контроль, кримінальне провадження.
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ви; щодо надання дозволу на проведення 
обшуку у житлі особи виключно судом, а 
також щодо вирішення виключно судом 
питання про застосування до особи запо-
біжного заходу у виді взяття під варту. 
Втім, головну роль у контролі за до-

триманням законності в ході досудового 
слідства продовжувала відігравати про-
куратура як орган, який був останньою 
інстанцією, куди певна особа могла звер-
нутися зі скаргою на дії слідчого стосов-
но більшості аспектів ведення досудового 
слідства, а судовий контроль з цих питань 
міг здійснюватися лише з часу надходжен-
ня кримінальної справи на розгляд до 
суду.
Новий КПК України істотно змінює цю 

ситуацію й забезпечує значне розширення 
функції судового контролю за досудовим 
розслідуванням, а саме:

- забезпечує можливість оскарження 
безпосередньо до суду окремих рішень, 
дій чи бездіяльності слідчого або прокуро-
ра в ході досудового розслідування;

- встановлює майже повну монополію 
суду щодо вирішення питань про обме-
ження прав і свобод особи в ході досудово-
го розслідування; 

- розширює повноваження суду щодо 
надання дозволів на вчинення окремих 
слідчих (розшукових) дій;

- наділяє суд деякою мірою наглядови-
ми функціями в питанні оцінки законності 
затримання особи та тримання її під вар-
тою.
Ключовою й абсолютно новою для ві-

тчизняного кримінального процесуаль-
ного законодавства фігурою, яка уповно-
важується новим законом на здійснення 
зазначених вище функцій, є фігура слідчо-
го судді. Власне, слідчі судді як спеціальні 
суб’єкти з тим чи іншим спектром проце-
суальних повноважень існують у право-
вих системах багатьох країн світу, зокрема 
Італії, Франції, Німеччини, Литви, Латвії, 
Молдови. У деяких країнах навіть є тен-
денції щодо недоцільності виокремлення 
слідчого судді як спеціального суб’єкта, 
оскільки ці функції має здійснювати будь-
який суддя, якому на розгляд у загальному 
порядку надходять відповідні клопотан-

ня чи скарги, розгляд яких на даний час 
віднесений до компетенції слідчого судді. 
Цілком імовірною є поява інституту слід-
чого судді в кримінальному процесуально-
му законодавстві й інших країн, зокрема 
Російської Федерації [1]. 

Інститут слідчого судді й питання його 
впровадження у вітчизняне законодавство 
були предметом наукових досліджень й бага-
тьох вітчизняних вчених, зокрема Ю.М. Гро-
шевого, В.Т. Маляренка, В.Д. Бринцева, 
Ю.П. Аленіна, Ю.В. Скрипіної, А.Р. Тума-
нянц та інших, які системно і послідовно 
відстоювали позицію необхідності впрова-
дження дієвого судового контролю за до-
триманням прав особи під час досудово-
го розслідування. З огляду на це, можна 
констатувати, що інститут слідчого судді є 
одним з найбільш ретельно і детально ре-
гламентованих інститутів у системі нового 
КПК України, хоча проблемних питань 
залишається також багато, особливо щодо 
практичного застосування окремих поло-
жень закону в цій сфері. 
Отже, новий КПК України дає наступ-

не визначення поняття слідчого судді. Це 
суддя суду першої інстанції, до повнова-
жень якого належить здійснення у поряд-
ку, передбаченому цим Кодексом, судово-
го контролю за дотриманням прав, свобод 
та інтересів осіб у кримінальному прова-
дженні, та у випадку, передбаченому стат-
тею 247 цього Кодексу, – голова чи за його 
визначенням інший суддя Апеляційного 
суду області, міст Києва та Севастополя [2]. 
З цього визначення можливо зробити 

висновок про те, що слідчим суддею може 
виступати виключно суддя загального міс-
цевого суду першої інстанції, й лише щодо 
вирішення питань, пов’язаних з прове-
денням негласних слідчих (розшукових) 
дій, слідчим суддею за посадою виступає 
голова відповідного апеляційного суду, 
який може повністю чи частково делегува-
ти своїх повноваження іншому судді цього 
суду шляхом ухвалення відповідного роз-
порядження.
Щодо порядку набуття статусу слідчого 

судді певним суддею, новий КПК України 
встановлює, що слідчий суддя (слідчі судді) 
у суді першої інстанції обирається зборами 
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суддів зі складу суддів цього суду. Також 
у п. 18 перехідних положень КПК Украї-
ни встановлює наступне. Не пізніше трьох 
місяців з дня опублікування цього Кодек-
су у місцевих загальних судах проводять-
ся збори суддів з метою обрання слідчих 
суддів у порядку, встановленому Законом 
України «Про судоустрій і статус суддів». 
У разі якщо у зазначений строк слідчого 
суддю не було обрано, його повноважен-
ня, передбачені КПК України, виконує 
найстарший за віком суддя цього суду до 
дня обрання слідчого судді. 
Усі ці питання закон фактично відно-

сить на вирішення зборів суддів певного 
суду, розраховуючи, що судді зможуть са-
мостійно їх врегулювати. Лише на випа-
док не вирішення цього питання зборами 
суддів, закон передбачає, що статус слідчо-
го судді поза обранням й без урахування 
згоди такої особи набуває найстарший за 
віком суддя цього суду. При цьому ні за-
кон, ні жодні інші спеціальні інструкції 
не встановлюють жодних пільг у наванта-
женні слідчого судді порівняно з іншими 
суддями й не передбачають можливості 
спеціалізації слідчого судді у вирішенні 
виключно тих проваджень, які відносять-
ся саме до компетенції слідчого судді, бу-
дучи звільненим від розгляду інших ка-
тегорій проваджень. Немає однозначної 
відповіді також й на питання, яким чином 
мають розподілятися спровадження між 
кількома слідчими суддями у певному суді 
і чи в змозі автоматизована система розпо-
ділу справ враховувати необхідність про-
порційного розподілу певних справ саме 
між слідчими суддями цього суду. 
З огляду на вказане можна сказати, що 

найстарший за віком суддя в окремому 
суді до певної міри є заручником ситуації, 
й буде змушений виконувати обов’язки 
слідчого судді у разі не вирішення питан-
ня про обрання таких осіб, незалежно від 
свого бажання виконувати ці функції, а 
також без урахування того, чи довірили б 
саме йому його колеги судді виконувати ці 
функції. Відмовитися в цій ситуації від ви-
конання цих функцій найстарший за віком 
суддя не може, оскільки відсутність у суді 
слідчого судді з часу набрання чинності 

новим КПК України може паралізувати 
хід досудового розслідування по кримі-
нальних провадженнях. Крім цього, така 
відмова може бути розцінена як ухилення 
від здійснення правосуддя, що може мати 
наслідком притягнення судді до дисциплі-
нарної відповідальності [3]. 
Новий КПК України покладає на 

слідчого суддю значний об’єм функцій та 
обов’язків, які він має виконувати. Функції 
слідчого судді, які він здійснює в ході кри-
мінального провадження, можна умовно 
поділити на кілька груп:

1. Розгляд питань, які стосуються за-
стосування, зміни чи скасування заходів 
забезпечення кримінального проваджен-
ня (у тому числі й запобіжних заходів);

2. Нагляд за дотриманням законності в 
питаннях затримання особи та утримуван-
ня її під вартою;

3. Надання дозволів на вчинення окре-
мих слідчих (розшукових) дій у ході досу-
дового розслідування;

4. Розгляд скарг на рішення, дії чи без-
діяльність слідчого або прокурора під час 
досудового розслідування;

5. Вирішення питань щодо поміщен-
ня неповнолітнього у приймальник-роз-
подільник та щодо направлення особи до 
медичного закладу для проведення психі-
атричної експертизи;

6. Функції слідчого судді в межах між-
народного співробітництва під час кримі-
нального провадження [3].

 Відповідно до змісту розділу II 
КПК України виключно слідчий суддя 
під час досудового розслідування у про-
вадженні за клопотанням відповідних осіб 
(як правило, слідчого за узгодженням цьо-
го клопотання з прокурором) вирішує пи-
тання про застосування таких заходів за-
безпечення кримінального провадження, 
як:

- привід, який полягає у примусовому 
супроводженні представниками уповно-
важеного органу підозрюваного, обви-
нуваченого або свідка до місця виклику в 
зазначений час. Привід не може застосову-
ватися до потерпілого (глава 11 КПК) [4];

- накладення грошового стягнення 
на учасників кримінального проваджен-
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ня за невиконання ними процесуальних 
обов’язків, зокрема за неявку на виклик 
без поважних причин (глава 12 КПК);

- тимчасове обмеження підозрюваного 
у користуванні правом на керування тран-
спортним засобом або судном, правом по-
лювання чи правом на здійснення підпри-
ємницької діяльності (глава 13 КПК);

- відсторонення від посади особи, яка 
підозрюється або обвинувачується у вчи-
ненні злочину середньої тяжкості, тяжко-
го чи особливо тяжкого злочину, і неза-
лежно від тяжкості злочину – щодо особи, 
яка є службовою особою правоохоронного 
органу (глава 14 КПК);

- тимчасовий доступ до речей і доку-
ментів, який полягає у наданні стороні 
кримінального провадження особою, у во-
лодінні якої знаходяться такі речі і доку-
менти, можливості ознайомитися з ними, 
зробити їх копії та, у разі прийняття від-
повідного рішення слідчим суддею, судом, 
вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку 
(глава 15 КПК);

- тимчасове вилученням майна, яке по-
лягає у фактичному позбавленні підозрюва-
ного можливості володіти, користуватися 
та розпоряджатися певним його майном 
до вирішення питання про арешт цього 
майна або його повернення цій особі (гла-
ва 16 КПК);

- арешт майна, під яким розуміють тим-
часове позбавлення підозрюваного, обви-
нуваченого або осіб, які в силу закону не-
суть цивільну відповідальність за шкоду, 
завдану діяннями підозрюваного, обвину-
ваченого або неосудної особи, яка вчинила 
суспільно небезпечне діяння, можливості 
відчужувати певне його майно за ухва-
лою до скасування арешту майна (глава 17 
КПК);

- затримання особи, яке полягає у на-
данні слідчим суддею дозволу уповноваже-
ній особі на затримання підозрюваного чи 
обвинуваченого з метою його приводу до 
слідчого судді для участі у розгляді клопо-
тання про застосування запобіжного захо-
ду у виді тримання під вартою (ст. ст. 188-
191 КПК) [4].
Окремо необхідно вказати, що виключ-

но слідчим суддею в ході досудового роз-

слідування за клопотанням слідчого, яке 
узгоджене з прокурором, вирішуються пи-
тання про застосування таких особливих 
заходів забезпечення кримінального про-
вадження як запобіжних заходів. Зокрема, 
таких як:

- особисте зобов’язання, яке полягає у 
покладенні на підозрюваного чи обвину-
ваченого судом певних зобов’язань, яки-
ми можуть бути зокрема: зобов’язання 
підозрюваного, обвинуваченого прибува-
ти за кожною вимогою до суду або до ін-
шого визначеного органу державної вла-
ди; прибувати до визначеної службової 
особи із встановленою періодичністю; не 
відлучатися із населеного пункту, в якому 
він зареєстрований, проживає чи перебу-
ває, без дозволу слідчого, прокурора або 
суду; повідомляти слідчого, прокурора чи 
суд про зміну свого місця проживання та/
або місця роботи; утримуватися від спіл-
кування з будь-якою особою, визначеною 
слідчим суддею, судом, або спілкуватися з 
нею із дотриманням умов, визначених слід-
чим суддею, судом; не відвідувати місця, 
визначені слідчим суддею або судом, інші 
(ст. ст. 179, 194 КПК);

- особиста порука, яка полягає у на-
данні особами, яких слідчий суддя, суд 
вважає такими, що заслуговують на дові-
ру, письмового зобов’язання про те, що 
вони поручаються за виконання підозрю-
ваним, обвинуваченим покладених на ньо-
го указаних вище у попередньому абзаці 
обов’язків і зобов’язуються за необхідності 
доставити його до органу досудового роз-
слідування чи в суд на першу про те вимо-
гу (ст. 180 КПК);

- застава, яка полягає у внесенні коштів 
у грошовій одиниці України на спеціаль-
ний рахунок, визначений у порядку, вста-
новленому Кабінетом Міністрів України, з 
метою забезпечення виконання підозрюва-
ним, обвинуваченим покладених на нього 
обов’язків, під умовою звернення внесе-
них коштів у доход держави в разі їх неви-
конання (ст. 182 КПК);

- домашній арешт, який полягає у за-
бороні підозрюваному, обвинуваченому 
залишати житло цілодобово або у певний 
період доби (ст. 181 КПК);
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- тримання під вартою, який є виключ-
ним запобіжним заходом і полягає у при-
мусовому утримуванні особи на визначе-
ний слідчим суддею і законом період часу 
у спеціальній установі, й застосовується 
виключно тоді, коли інші запобіжні захо-
ди не можуть бути достатньо ефективними 
(ст. 183 КПК) [4].
Окремо новий КПК України у главі 21 

регламентує порядок прийняття рішень 
чи надання дозволів на проведення не-
гласних слідчих (розшукових) дій, що вхо-
дить до компетенції голови відповідного 
апеляційного суду області, міст Києва чи 
Севастополя, який діє як слідчий суддя. 
Зокрема, такими діями є аудіо- чи відео- 
контроль особи, накладення арешту на 
кореспонденцію, огляд і виїмка кореспон-
денції, зняття інформації з транспортних 
телекомунікаційних мереж чи з електро-
нних інформаційних систем, обстеження 
публічно недоступних місць, спостережен-
ня за особою та інші. 
Безумовно, кожен захід забезпечення 

кримінального провадження, у тому чис-
лі й кожен запобіжний захід чи негласна 
слідча (розшукова) дія, мають свої особли-
вості, проблемні і суперечливі моменти у 
їх правовій регламентації, й очевидно без-
ліч питань виникне також під час їх прак-
тичного застосування. Однак, на даний 
час вже можна сказати, що в їх правовій 
регламентації присутні багато прогресив-
них рис. 
По-перше, порядок застосування ука-

заних заходів ґрунтується на чіткій пре-
зумпції того, що жоден захід забезпечення 
кримінального провадження (у тому чис-
лі й запобіжний захід чи негласна слідча 
(розшукова) дія) не може бути застосова-
ним, якщо слідчим, прокурором чи іншою 
уповноваженою особою не буде належно 
доведена виключна необхідність застосу-
вання таких заходів [2]. 
По-друге, при застосуванні слідчим 

суддею вказаних заходів фактично лега-
лізується можливість попередньої оцінки 
слідчим суддею обґрунтованості наявної 
підозри щодо особи у вчиненні певного 
кримінального правопорушення чи об-
ґрунтованості та первинної кваліфікації по 

факту повідомлення про підозру. КПК Укра-
їни 1960 року взагалі категорично не допус-
кав подібного, що вочевидь обмежувало суд 
у повноті оцінки ситуації. Хоча такі ви-
сновки суду, а також й покази особи, які 
надані слідчому судді в ході вирішення 
питання про застосування заходів забез-
печення кримінального провадження, не 
можуть використовуватися як преюдиція 
під час подальшого розгляду відповідного 
кримінального провадження по суті.  
По-третє, розгляд будь-яких питань слід-
чим суддею, як і суддею щодо розгляду 
провадження по суті, має суворо фіксува-
тися за допомогою технічних засобів, зо-
крема, аудіо- чи відеозапису. Строки роз-
гляду клопотань слідчим суддею є дуже 
стислими, як правило, це 2-3 дні або не-
гайний розгляд. Значно більш ефективно 
регламентуються питання забезпечення 
права на захист особи, щодо якої вирішу-
ється питання про можливе обмеження її 
прав і свобод слідчим суддею в ході досу-
дового розслідування. Чітко регламенто-
вані строки застосування певних заходів 
забезпечення кримінального проваджен-
ня, й визначено, що ці заходи втрачають 
свою чинність одразу після спливу строку 
їх застосування, якщо не було прийняте 
окреме рішення про продовження такого 
строку [2]. 
Також варто окремо зупинитися на 

питаннях підсудності розгляду слідчим 
суддею певного суду першої інстанції кло-
потань про застосування заходів забезпе-
чення кримінального провадження взага-
лі, й запобіжних заходів зокрема. 
За загальним правилом, яке визначене 

у ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про 
застосування заходів забезпечення кримі-
нального провадження на підставі ухвали 
слідчого судді подається до місцевого суду, 
в межах територіальної юрисдикції якого 
знаходиться орган досудового розсліду-
вання. Тобто розгляд цих клопотань має 
здійснюватися слідчим суддею того суду, 
в межах територіальної юрисдикції якого 
згідно зі своєю юридичною адресою роз-
ташований відповідний орган, наділений 
законом функцією досудового розсліду-
вання. 
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Враховуючи, що відповідно до змісту ст. 
131 КПК України запобіжні заходи є одни-
ми з різновидів заходів забезпечення кримі-
нального провадження, дія ч. 2 ст. 132 КПК 
України має стосуватися й щодо клопотань 
про застосування, зміну чи скасування й 
запобіжних заходів в тому числі. 
Однак, у ч. 1 ст. 184 та ч. 1 ст. 200 КПК 

України зазначено, що клопотання слідчо-
го, прокурора про застосування, зміну чи 
скасування запобіжного заходу подається 
до місцевого суду, в межах територіальної 
юрисдикції якого здійснюється досудове 
розслідування [4]. 
Очевидно, що положення ч. 2 ст. 132 

та ч. 1 ст. 184 й ч. 1 ст. 200 КПК України 
з приводу підсудності клопотань щодо за-
побіжних заходів не є тотожними за своїм 
змістом. Якщо перша з них прив’язується 
до юридичної адреси органу досудового 
розслідування, який ініціює клопотання, 
то другі орієнтуються на територіальну 
юрисдикцію суду, де здійснюється досудо-
ве розслідування [4]. 
Це протиріччя не має жодного прак-

тичного значення, якщо органи досудово-
го розслідування фактично розташовані в 
межах території, на яку розповсюджується 
юрисдикція певного суду, що здебільшого 
є типовим для районних чи міськрайон-
них судів областей, однак, як правило, не 
є типовим для районних судів міст і район-
них судів з територіальною юрисдикцією 
навколо міст, які при цьому розташовані у 
самих містах. 
Основним призначенням слідчого суд-

ді є здійснення судового захисту прав і 
законних інтересів осіб, які беруть участь 
у кримінальному процесі, та забезпечен-
ня законності провадження на досудових 
стадіях. Це зумовлює специфічний харак-
тер виконуваної ним кримінальної про-
цесуальної функції, а саме: забезпечення 
законності та обґрунтованості обмеження 
конституційних прав і свобод людини на 
досудовому провадженні [5].
Робота слідчого судді, вочевидь, має 

бути водночас складною і цікавою, як за-
вжди складним і цікавим є шлях, що ки-
мось прокладається вперше. Саме діючі 
на даний час судді будуть напрацьовувати 

першу судову практику в Україні у цій сфе-
рі, яка надалі буде узагальнюватися суда-
ми вищих інстанцій з метою її уніфікації і 
вдосконалення. 
Уже зараз зрозуміло, що до слідчих 

суддів закон пред’являє підвищені вимоги 
щодо оперативності розгляду ними кло-
потань, вимагає підвищеної уваги, прони-
кливості і далекоглядності у своїх рішен-
нях, встановлюючи необхідність у багатьох 
ситуаціях ухвалювати рішення негайно, й 
при цьому віддаючи їм у руки вирішення 
найбільш чутливих для особи питань – пи-
тань обмеження її прав і свобод. 
Втім, не дивлячись на всі складності, 

варто висловити впевненість, що напря-
мок реформування кримінального проце-
су, окреслений новим КПК України, є пра-
вильним, і функції суду щодо контролю за 
законністю ведення досудового розсліду-
вання будуть і надалі розширюватися [5].
Підсумовуючи вказане вище, можна 

зробити попередній висновок про те, що 
новий КПК України розглядає слідчого 
суддю як особу, що спеціально уповно-
важується у передбачений законом спо-
сіб, а саме шляхом обрання, на виконан-
ня певних визначених законом функції, й 
тому має дещо ширші повноваження, ніж 
інші судді. З огляду на це, законодавець 
декларує тезу, що слідчий суддя має бути 
особою, яка певною мірою спеціалізуєть-
ся на виконанні функцій слідчого судді, 
системно розвиваючи й поглиблюючи 
свої знання та навички в цій сфері, хоча 
й не будучи звільненою від виконання ін-
ших обов’язків судді. Саме тому закон не 
передбачає можливості виконання всіма 
суддями певного суду обов’язків слідчого 
судді у порядку черговості, а навпаки ви-
окремлює фігуру слідчого судді з-поміж 
інших суддів як особу обрану. Хоча варто 
нагадати, що жодних перешкод чи забо-
рон для обрання, наприклад, кожного мі-
сяця у певному суді нового слідчого судді 
чи кількох слідчих суддів закон також не 
містить. 
На нашу думку, в найближчому май-

бутньому зазначені вище проблемні пи-
тання будуть врегульовані в спеціальній 
інструкції чи рекомендаціях Верховного 
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Суду України, Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних і кри-
мінальних справ та Державної судової ад-
міністрації України. 
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SUMMARY 
The different points of view of scientists are 

considered on expedience of introduction of insti-
tute of investigation judge in the criminal process 
of Ukraine. Position of the new Criminal Proce-
dure Code of Ukraine is analysed in relation to an 
investigation judge and determination of func-
tions during criminal realization. The special 
attention is spared legal status of investigation 
judge.

АНОТАЦІЯ 
Розглянуто різні точки зору вчених про-

цесуалістів на доцільність впровадження 
інституту слідчого судді в кримінальному 
процесі України. Проаналізовано положення 
нового Кримінального процесуального кодексу 
України стосовно слідчого судді та визначення 
функцій під час кримінального провадження. 
Особливу увагу приділено правовому статусу 
слідчого судді.
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ÄÎÃÎÂÎÐ Ñ ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÛÌ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅÌ Â 
ÑÔÅÐÅ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÑÏÎÐÒÀ

Анализ последних исследований и 
публикаций

Дефиниция договора является одним 
из самых исследуемых и одной из самых ис-
пользуемых категорий юридической науки. 
Многие ученые пытались рассмотреть дого-
вор в своей области права. 
Но специалисты по теории государства и 

права отмечают, что категория «договор» с 
теоретической и философской точек зрения 
практически не исследована. Д.А. Николюк 
исследовал формальные источники права, 
среди которых рассматривал и норматив-
но-правовой договор. О. Кизлова рассма-
тривала категорию «договор» как основание 
возникновения правовой нормы. Л.А. Мо-
розова рассматривала договор в публичном 
праве. С. Еремин исследовал некоторые те-
оретические и практические аспекты содер-
жания и функционального назначения нор-
мативно-правового договора как источника 
права. А.Д. Корецкий рассматривал дого-
вор в механизме правового регулирования. 
Н.М. Пархоменко рассматривала норма-
тивно-правовой договор среди источников 
права. В.В. Иванов рассматривал общую 
теорию договоров. С.А. Хмелевская сделала 
историко-философский анализ понятия до-
говора.
Исследованию нормативно-правово-

го договора в сфере физической культуры 
и спорта не посвящено ни одной работы. 
Лишь А. Гниздовская рассматривала граж-
данско-правовое регулирование обще-
ственных отношений в сфере професси-

онального футбола Украины и пришла к 
выводу, что особое место среди источников 
регулирования общественных отношений 
в сфере профессионального футбола за-
нимают вспомогательные источники – ло-
кальные (корпоративные) акты субъектов 
системы профессионального футбола. К 
ним относятся как внутригосударственные, 
так и международные уставные и регла-
ментные документы.

Целью данной статьи является иссле-
дование нормативно-правовых договоров в 
целом и нормативно правовых (публичных) 
договоров в сфере физической культуры и 
спорта в частности.

Изложение основного материала 
исследования

Договор с нормативным содержанием 
или нормативный договор относится к ис-
точникам права. Источники права – это 
обязательные для исполнения акты упол-
номоченных субъектов права, содержащие 
нормы права в письменной форме, а также 
акты волеизъявления субъектов власти; они 
являются неписаными нормативными фак-
тами, на основе которых (актов) возникают, 
изменяются и прекращаются правовые от-
ношения [3, c. 14].
Но в современной правовой науке суще-

ствует три подхода к характеристике дого-
вора и отнесения его к источникам права. 
Сторонники первого подхода считают, что 
договор – это всегда индивидуально-право-
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вой акт, который источником права быть не 
может, поскольку не содержит в себе право-
вых норм; представители второго подхода 
считают, что лишь немногие договоры из 
общей массы сделок и соглашений имеют 
нормативный характер, а потому являются 
источниками права; представители третье-
го подхода считают, что любой договор со-
держит нормы права особого вида – локаль-
ные или «микронормы», и, следовательно, 
все договоры являются источниками права 
[4, с. 85].
Мы разделяем точку зрения сторонни-

ков третьего подхода – современная тео-
рия «разноисточникового права» в отличие 
от доминирующей ранее теории «государ-
ственного регулирования» отношений дает 
основание отнести к источникам права, в 
том числе и обычные гражданско-правовые 
договоры как мононормы права [5, с. 51].
В учебнике В.М. Корельского и В.Д. Пере-

валова договор включен в группу норматив-
но-правовых актов, которые противостоят 
группе других источников права «ненорма-
тивного характера» (правовые обычаи, су-
дебные прецеденты и решения) [6, с. 288]. 
Речь идет о, так называемой, договорной или 
«конвенциональной» теории права, которая 
вводит понятие нормативной саморегуля-
ции общества. Согласно этой теории договор 
рассматривается как результат соглашений 
между коллективами и индивидуальными 
их участниками. Отсюда делается вывод о 
том, что все договоры, должным образом за-
ключенные субъектами права, содержащие 
правовые нормы (локальные, «конвенцио-
нальные», «микронормы»), и являются ис-
точниками права [4, с. 85].
Кроме того, нормативность акта долж-

на пониматься, как его способность созда-
вать правило поведения для определенной 
жизненной ситуации, независимо от того, 
персонифицированы субъекты такого по-
ведения или нет, рассчитано это правило 
на разовое или многократное применение. 
Таким образом, норма – это правило пове-
дения, и нормативность акта заключается 
именно в установленных правилах, то есть 
видах и мерах должного поведения. Сущ-
ность гражданского договора как регулято-
ра общественных отношений заключается в 

том, что им создаются и закрепляются пра-
вила поведения участников этих отноше-
ний. Иными словами, договор определяет 
норму права, которым соответствующие от-
ношения регулируются [7, с. 34].
Дефиниция нормативного договора 

также была предметом исследования в не-
скольких научных работах. Так, Д.А. Нико-
люк под нормативным договором понимает 
договорный акт, устанавливающий дого-
ворные нормы (правила поведения), обяза-
тельные для формально неопределенного 
круга лиц, рассчитанный на неоднократное 
применение, действующий независимо от 
того, возникли или прекратились предусмо-
тренные им конкретные правоотношения. 
Это основанное на равенстве сторон и общ-
ности интересов соглашение, которое вклю-
чает в себя нормы права общего характера 
и нацеленное на достижение желаемого сто-
ронами результата [4, с. 86]. Ученый пытал-
ся охватить главные характерные признаки 
нормативно-правового договора.
Н.М. Пархоменко предоставила более 

общее определение этой категории, она 
считает, что нормативно-правовой договор 
– это двустороннее или многостороннее со-
глашение между субъектами, содержащее 
нормы права [8, с. 267].
А. Кизлова предоставила следующее 

определение нормативного договора – это 
основанная на равенстве сторон и общности 
интересов договоренность (результат воле-
согласования или волеслияния), содержа-
щая в себе нормы права общего характера, 
направленная на достижение желаемого 
сторонами (как правило, правотворческими 
субъектами) результата [2, с. 104].
А.А. Мясин рассматривает нормативный 

договор в узком смысле – как форму права, 
то есть способ выражения правовых норм, 
и в широком смысле – как источник права, 
учитывая материальные и идеальные аспек-
ты нормативно-договорных отношений [9].
В.В. Лазарев и С.В. Липень считают, 

что нормативный договор – это соглашение 
двух или более лиц, в результате которого 
устанавливаются, изменяются или отменя-
ются нормы права [10, c. 183]. По мнению 
А.В. Демина, под нормативным договором 
необходимо понимать договорный акт, ко-
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торым устанавливаются правовые нормы 
(правила поведения), обязательные для 
многочисленного и формально неопреде-
ленного круга лиц, рассчитанный на не-
однократное использование, действующий 
независимо от того, возникли или прекра-
тились предусмотренные им конкретные 
правоотношения [11 , с. 84]. В.В. Иванов 
предоставил более широкое определение 
– нормативный договор – это совместный 
правовой акт, оформление выражения со-
гласованных обособленных волеизъявле-
ний субъектов правотворчества, направлен-
ных на установление правовых норм [12].
Но по нашему мнению, в связи с тем, 

что испокон века договор рассматривался 
только как средство регулирования частных 
отношений, и лишь со временем эта катего-
рия стала рассматриваться не в гражданско-
правовом, а публично-правовом смысле, то 
обременять определение договора такими 
его признаками, как равенство сторон и 
общность интересов не нужно. Кроме того, 
существующий в римском праве взгляд на 
договор (contract) позволял рассматривать 
его с трех точек зрения: как основание воз-
никновения правоотношения, как само 
правоотношение, возникшее из этого осно-
вания, и, наконец, как форму, которую со-
ответствующее правоотношение принимает 
[13, с. 10-11]. 
Среди характерных, основных, базовых 

черт нормативного договора ученые выде-
ляют следующие:

- наличие в нем правовых норм;
- легитимность (легальность), его нахож-

дения в рамках «договорного поля»;
- социальный характер, то есть направ-

ленность на достижение упорядоченности 
общественных отношений, достижения до-
говорного компромисса;

- особая, строго формальная процедура 
заключения нормативных договоров и спе-
циальный порядок рассмотрения споров 
(конфликтов), связанных с их выполнением;

- недопустимость отказа от выполнения 
договорных условий в одностороннем по-
рядке, невозможность применения условия 
о непреодолимой силе;

- обязательное обнародование (опубли-
кование) нормативного договора [2, с. 104].

Кроме перечисленных признаков уче-
ные, в зависимости от точки зрения, выде-
ляют следующие признаки:

- субъектом договора всегда является 
субъект публично-правовых отношений, и 
прежде всего тот, кто имеет властные пол-
номочия;

- формализация и объективация – обе-
спечиваются внешним проявлением в 
форме нормативно-правового договора 
(международного, конституционного, феде-
ративного, коллективного);

- своеобразие обязательств сторон нор-
мативно-правового договора и средств их 
обеспечения заключается в том, что грани-
цы договора как средства нормативно-пра-
вовой саморегуляции сторон жестко предус-
мотренные их статусом, не уменьшает объем 
их интересов и добровольности в определе-
нии предмета договора. Содержание дого-
вора не может противоречить Конституции, 
иначе заключение таких договоров может 
быть только после внесения соответствую-
щих изменений в Конституцию и законы;

- длительный срок действия;
- обеспечение выполнения договорных 

обязательств государством и его органами 
включает много различных средств, в том 
числе организационных, правовых, эко-
номических и тому подобных. Нормы, со-
держащиеся в таких договорах, являются 
общеобязательными для исполнения, обе-
спечиваются гарантиями государства путем 
применения различных форм и методов, в 
том числе и государственного принуждения;

- нормативно-правовой договор может 
быть основанием для возникновения дру-
гих правовых актов, в том числе источников 
права в целях реализации норм, которые в 
нем содержатся [8, с. 267-268];

- содержание в договоре правил поведе-
ния, которые регулируют не только отноше-
ния субъектов, подписавших его;

- многочисленность и неопределенность 
адресатов норм;

- добровольность заключения;
- согласие сторон по всем существенным 

аспектам договора;
- взаимная ответственность сторон за не-

исполнение или ненадлежащее исполнение 
принятых обязательств;



145

Òèõîíîâà Ì.À. - Äîãîâîð ñ íîðìàòèâíûì ñîäåðæàíèåì â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû...

- эквивалентность;
- правовая база договоров находится в 

Конституции и действующем законодатель-
стве. Они выполняют правоисполняющую 
функцию, дополняя и конкретизируя дей-
ствующее законодательство;

- нормативные договоры заключаются, 
прежде всего, в публичном интересе, целе-
вая направленность этих договоров – дости-
жение общего блага, то есть общественные 
цели в этих договорах преобладают;

- специфический признак договорной 
нормы, детерминирован самой природой 
договорных правовых актов как волесо-
гласование. Дело здесь даже не столько в 
том, что установление нормы совместно 
осуществляется несколькими (как минимум 
двумя) субъектами правотворчества, сколь-
ко в обособленности, самостоятельности их 
волеизъявлений. Договорная норма – это 
согласованная норма, нормативное установ-
ление, произведенное посредством согласо-
вания. В этом заключается специфика дого-
ворных норм [2, с. 104; 11, с. 84-85; 12, с. 86; 
14, с. 50].
По нашему мнению можно дать следу-

ющее определение нормативно-правового 
договора – это должным образом принятая 
и официально обнародованная социально 
направленная договоренность между пра-
вотворческими субъектами, содержащая 
нормы права.
Классифицировать нормативно-право-

вые договоры можно по разным основани-
ям и критериям: 1) по содержанию и пред-
мету регулирования нормативно-правовые 
договоры можно разделить на договоры о 
компетенции (компетенционные) и догово-
ры о сотрудничестве; 2) по функционально-
смысловому назначению можно выделить 
договоры учредительные, организацион-
ные, договоры нормативного характера и 
договоры о предоставлении публичных ус-
луг; 3) по срокам действия нормативно-пра-
вовые договоры можно разделить на долго-
срочные и краткосрочные договоры; и т.д.
Наибольшую группу нормативно-право-

вых договоров в сфере физической куль-
туры и спорта представляют договора о 
сотрудничестве, заключаемые между го-
сударством Украина, в лице ее органов и 

другими государствами. Среди этих дого-
воров можно назвать Соглашение о сотруд-
ничестве в области физической культуры 
и спорта между Министерством молодежи 
и спорта Украины и Министерством спор-
та Российской Федерации от 8.02.2014; Со-
глашение между Украиной и Республикой 
Грузия о сотрудничестве в области спорта 
от 13.04.1993; Соглашение между Мини-
стерством Украины по делам молодежи и 
спорта и Федеральным Министерством по 
делам женщин и молодежи Федеративной 
Республики Германия о сотрудничестве в 
сфере молодежной политики от 27.08.1993; 
Соглашение между Правительством Украи-
ны и Правительством Французской Респу-
блики о сотрудничестве и обменах в области 
молодежи и спорта от 03.05.1994; Договор о 
сотрудничестве в области физической куль-
туры и спорта между Государственным ко-
митетом Украины по физической культуре 
и спорту и Министерством спорта и туризма 
Республики Беларусь от 29.05.1997; Согла-
шение между Кабинетом Министров Укра-
ины и Правительством Турецкой Республи-
ки о сотрудничестве в области физической 
культуры и спорта от 11.06.2002; Соглаше-
ние о сотрудничестве в сфере физической 
культуры и спорта между Государственным 
комитетом Украины по вопросам физиче-
ской культуры и спорта и Министерством 
молодежи и спорта Республики Болгария 
от 21.05.2004; Соглашение о гуманитарном 
сотрудничестве государств – участников 
Содружества Независимых Государств от 
26.08.2005 (с оговоркой от 03.07.2012); Со-
глашение между Кабинетом Министров 
Украины и Правительством Республики 
Польша о сотрудничестве во время орга-
низации финального турнира Чемпионата 
Европы по футболу УЕФА ЕВРО 2012 от 
28.03.2008; Соглашение о сотрудничестве в 
области спорта между Министерством Укра-
ины по делам семьи, молодежи и спорта и 
Главным управлением спорта Китайской 
Народной Республики от 11.09.2008; Со-
глашение между Министерством образова-
ния и науки, молодежи и спорта Украины и 
Спортивной организацией Кипра о сотруд-
ничестве в области физической культуры 
и спорта от 08.11.2012; Соглашение между 
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Министерством образования и науки, моло-
дежи и спорта Украины и Государственным 
комитетом Туркменистана по спорту о со-
трудничестве в области физической культу-
ры и спорта от 13.02.2013 и др.
В этих договорах устанавливаются нор-

мы, в соответствии с которыми регулиру-
ется сотрудничество нашего государства и 
других стран в сфере физической культуры 
и спорта. Например: в соответствии с гл. 25 
ст. 441 Соглашения об ассоциации между 
Украиной, с одной стороны, и Европейским 
Союзом, Европейским сообществом по атом-
ной энергии и их государствами-членами, с 
другой стороны, стороны сотрудничают в 
области спорта и физической культуры с це-
лью содействия развитию здорового образа 
жизни среди людей всех возрастов, про-
движения социальных функций и образова-
тельных ценностей спорта, а также борьбы с 
угрозами для спорта, например с допингом, 
договорными матчами, расизмом и насили-
ем. Сотрудничество, в частности, включает 
обмен информацией и хорошей практикой 
по следующим направлениям:

a) популяризация физической культуры 
и спорта через образовательную систему во 
взаимодействии с государственными учреж-
дениями и негосударственными организа-
циями;

b) занятия спортом и физической куль-
турой как способ содействия здоровому об-
разу жизни и общему процветанию;

c) повышение уровня национальной 
компетенции и совершенствования системы 
квалификаций в области спорта;

d) интеграция людей с умственными и 
физическими недостатками через занятия 
спортом;

e) борьба с допингом;
f) борьба с договорными матчами;
g) безопасность во время крупных меж-

дународных спортивных событий.
Кроме того, договоры о сотрудничестве 

могут включать и нормы относительно: об-
мена опытом практической работы, научно-
методическими и информационными мате-
риалами по физкультурно-оздоровительной 
работе с гражданами; содействия обмену спе-
циалистами, учеными, тренерами в области 
физической культуры, спорта, спортивной 

науки, образования, подготовки спортивных 
кадров; содействия участию ученых и специ-
алистов в семинарах, курсах, научных конфе-
ренциях по вопросам физической культуры 
и оздоровительно-массовой спортивной ра-
боты; обмена опытом спортивной работы с 
инвалидами, по развитию спорта инвалидов; 
содействия обменам спортивными коман-
дами и клубами, участия в соревнованиях в 
обеих странах, подготовки к важным между-
народным соревнованиям, другим видам 
подготовки спортсменов; осуществления об-
мена специалистами, тренерами по различ-
ным видам спорта, обмена информацией в 
области спорта, способствованию совместной 
научно-исследовательской работы; организа-
ции совместных семинаров, конференций и 
симпозиумов для заинтересованных орга-
низаций по вопросам допинга и насилия в 
спорте; осуществления обмена опытом рабо-
ты по вопросам деятельности органов госу-
дарственной исполнительной власти по фи-
зической культуре и спорту, национальных 
федераций (союзов, ассоциаций) и обще-
ственных организаций физкультурно-спор-
тивной направленности, и тому подобное. 
Или, например, в Соглашении между Ка-
бинетом Министров Украины и Правитель-
ством Республики Польша о сотрудничестве 
во время организации финального турнира 
Чемпионата Европы по футболу УЕФА ЕВРО 
2012 от 28.03.2008, установлены нормы по 
содействию развитию взаимовыгодного со-
трудничества с целью надлежащей подготов-
ки и проведения Евро-2012 в соответствии 
с национальным законодательством госу-
дарств Сторон, которое будет направлено 
на: 1) обеспечение соответствующего орга-
низационного взаимодействия между Сто-
ронами, 2) улучшение условий перемещения 
лиц, транспортных средств, грузов, товаров 
и другого имущества через границу между 
государствами Сторон на время подготов-
ки и проведения Евро-2012, 3) развитие в 
соответствии с потребностями Евро-2012 
спортивной, гостиничной, транспортной, 
телекоммуникационной и таможенной ин-
фраструктур, 4) обеспечение безопасности, 
надлежащего медицинского обслуживания 
и реализации международных обязательств 
в области борьбы с допингом во время про-
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ведения Евро-2012, 5) обеспечение над-
лежащей передачи информации в рамках 
подготовки и проведения Евро-2012, 6) на-
лаживание взаимодействия государств Сто-
рон с целью привлечения международных 
инвестиционных ресурсов для создания ин-
фраструктуры, необходимой для успешного 
проведения Евро-2012, 7) интенсификацию 
общественно-культурного сотрудничества, 
8) укрепление сотрудничества между города-
ми-хозяевами Евро-2012 государств Сторон.
Основной причиной появления норма-

тивно правовых договоров в сфере физиче-
ской культуры и спорта мы можем считать 
содействие развитию здорового образа жиз-
ни среди людей всех возрастов в Украине, 
продвижение социальных функций и об-
разовательных ценностей спорта, а также 
борьбу с угрозами для спорта, например с 
допингом, договорными матчами, расизмом 
и насилием, кроме того стремление нашей 
страны к развитию добрососедских отноше-
ний и спортивных связей между народами.

Выводы:
1. К источникам права мы должны от-

нести, в том числе, и обычные гражданско-
правовые договоры как мононормы права, 
которые устанавливают правила поведения 
для четко определенных в договоре лиц.

2. Дефиниция нормативного договора 
была предметом исследования в нескольких 
научных работах. По нашему мнению мож-
но дать следующее определение норматив-
но-правового договора – это должным обра-
зом принята и официально обнародованная 
социально направленная договоренность 
между правотворческими субъектами, со-
держащая нормы права.

3. Классифицировать нормативно-пра-
вовые договоры можно по разным основа-
ниям и критериям, но наибольшую группу 
нормативно-правовых договоров в сфере 
физической культуры и спорта представля-
ют договора о сотрудничестве, заключаемые 
между государством Украина, в лице ее ор-
ганов и другими государствами.

4. В этих договорах устанавливаются нор-
мы, согласно которым происходит сотрудни-
чество нашего государства и других стран в 
сфере физической культуры и спорта.
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Актуальність досліджуваної тематики
На сьогодні, належність країни до кола 

країн з високим рівнем розвитку аграрного 
виробництва практично гарантовано озна-
чає наявність добре функціонуючих сіль-
ськогосподарських консультаційних служб. 
У деяких країнах їх історія налічує сотню 
літ. Поява таких служб була викликана роз-
витком аграрних наук, що дозволило під-
вищити рівень виробництва сільськогоспо-
дарської продукції й, водночас, – низьким 
рівнем знань фермерів, які могли підви-
щити ефективність свого господарства ви-
ключно завдяки допомозі кваліфікованих 
консультантів.
Зазвичай, на кожному етапі історичного 

розвитку різні суб’єкти, залучені в систему 
аграрного консалтингу, мали своє бачення 
цієї специфічної сфери людської діяльності. 
Слід лише зазначити, що в залежності від 
розвитку продуктивних чинностей суспіль-
ства акцент зміщувався з підвищення ефек-

тивності аграрного виробництва на розви-
ток його людських ресурсів, підвищення 
рівня життя сільського населення, раціо-
нальне використання природних ресурсів і 
охорону навколишнього середовища. Ана-
логічна ситуація мала місце і в Україні.

Останні дослідження 
в окресленій царині

Деякі питання, що стосуються пробле-
матики цього дослідження, знайшли своє ві-
дображення у працях відомих вітчизняних 
та іноземних науковців: Н. В. Бесчастнової, 
Г. М. Демишкевич Л. А. Ільківа, В. В. Ка-
банова, В. В. Козлова та ін. Водночас, ряд 
проблемних питань не знайшли належного 
освітлення і потребують ґрунтовного науко-
вого опрацювання.

Метою статті є історичний огляд проце-
су виникнення та формування вітчизняно-
го сільськогосподарського дорадництва та 
його правового регулювання.

Виклад основного матеріалу
Зародження та ґенезу моделі дорадчої 

служби в сільськогосподарському секторі 
економіки України доцільно умовно поділи-
ти на 3 етапи:

1) дорадянський період;
2) радянський період;
3) сучасний період.
Якщо розглядати дорадянський період, 

то варто зазначити, що серед учених немає 
єдиної думки про історичний момент, у який 

В статье исследован процесс возникновения 
и развития сельскохозяйственной консульта-
ционной деятельности на украинских землях. 
Подробно рассмотрены этапы становления 
консультирования во времена Российской Им-
перии, СССР, в независимой Украине. Автор 
уделяет внимание эволюции нормативно-пра-
вовой базы, регулирующей сферу сельскохозяй-
ственного консультирования.

Ключові слова: сільськогосподарське дорадни-
цтво, етапи розвитку дорадництва, нормативна 
база.
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виникла сільськогосподарська дорадча (ін-
формаційно-консультаційна) служба в Укра-
їні. Водночас, результати ретроспективного 
аналізу історичних джерел свідчать, що вже 
в першій половині XVIII століття на тери-
торії України та окремих регіонів Росії почали 
впроваджуватися основи наукового ведення 
сільського господарства. Характерним є те, що 
на початку XVIII століття почали з’являтись 
перші бібліографічні видання сільськогоспо-
дарської тематики. Так, А. Т. Болотов, осно-
воположник вітчизняної наукової агрономії, 
широко пропагував заходи необхідні для 
підвищення врожаю, особливо підкреслюю-
чи необхідність раціонального сполучення 
скотарства й хліборобства. У його роботах 
агрономія фактично зливалася з економі-
кою. Він вивчав як окремі «блоки» (галузі), 
так і систему ведення багатогалузевого гос-
подарства. Вагомий внесок у становлення 
консультаційно-інформаційної діяльності 
в аграрному секторі економіки зроблений 
Вільним економічним товариством (ВЕТ), 
яке було засноване 31.12.1765 р. в Санкт-
Петербурзі. У цей день імператриця Ка-
терина II підписала лист на адресу групи 
відомих у Росії людей – графа Воронцова, 
князя Григорія Орлова, графа Чернишова, 
сенатора Олсуф’єва й інших, – що випрошу-
вали найвищого дозволу заснувати Товари-
ство «до заохочення землеробства й домобу-
дівництва», що, являючись незалежним від 
чиновників, користувалося б особливим за-
ступництвом трону [1, с.23].
ВЕТ вдалося зібрати у свої ряди кращих 

інтелектуалів Російської Імперії й поширюва-
ти знання по всій країні, зокрема й в Україні. 
У ВЕТ працювали видатні вчені й суспільні 
діячі країни: А. М. Бутлеров, Н. В. Вереща-
гін, Г. Д. Державін, В. В. Докучаєв, В. Г. Ко-
роленко, І. Ф. Крузенштерн, Д. І. Менделєєв, 
А. А. Нартов, П. П. Семенов-Тяньшаньський, 
А. С. Строганов, Л. М. Толстой і багато ін-
ших. Зокрема, на початку XX ст. у рядах То-
вариства налічувалося більше 500 дійсних 
членів, були вони й у закордонних країнах 
[1, с.24].
Метою діяльності ВЕТ був розвиток ві-

тчизняної агрономії й поширення «агро-
знань». Основним принципом діяльності 
ВЕТ було активне сприяння прогресу сіль-

ського господарства на основі досягнень 
наук. 
Важливим є те, що структура Товари-

ства була надзвичайно близька до сучасних 
підходів побудови консультаційної служби. 
У його складі були виділені три відділення: 

1) Відділення сільського господарства 
(землеробство, скотарство, лісництво, звірів-
ництво, рибництво й інші сільськогосподар-
ські промисли).

2) Відділення ремісничих і фабричних 
виробництв (всі види промислової й реміс-
ничої діяльності, безпосередньо пов’язані із 
сільським господарством).

3) Відділення сільськогосподарської ста-
тистики й політичної економії (статистичні 
й політико-економічні питання, пов’язані із 
проблематикою перших двох відділень).
Протягом існування ВЕТ було випущено 

280 томів «Праць» (перший російський сіль-
ськогосподарський журнал), а також безліч 
інших книг на російській і іноземній мовах, 
підручники, довідники, словники, бібліо-
графічні збірники, програми для навчан-
ня. Було оголошено 240 конкурсів політи-
ко-економічного й науково-господарського 
характеру. Проводилися опитування, анке-
тування, запити через губернаторів і інші 
посадові особи різних відомостей, велися 
експедиції, узагальнювався передовий до-
свід, видавалися збірники матеріалів. Члени 
товариства на основі статистично-економіч-
них досліджень розробляли заходи з ефек-
тивного ведення сільського господарства. 
За ініціативою ВЕТ на території Харківщи-
ни, Чернігівщини та Херсонщини було від-
крито кілька навчальних закладів та бібліо-
тек [2]. 
Найбільш вагомим історичним наслід-

ком розвитку сільськогосподарського дорад-
ництва в період розвитку капіталізму мож-
на вважати реформу 1861 р., яка відмінила 
кріпосне право і дала початок утвердженню 
нового капіталістичного типу землеробства, 
а розвиток внутрішнього та відкриття зо-
внішнього ринків сільськогосподарських 
продуктів привели до виникнення торгово-
го землеробства. 

 Політична ситуація, що змінилася на 
початку XX ст., негативно позначилася на 
діяльності Товариства. А світова війна, що 
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почалася в 1914 році, практично паралізу-
вала його роботу, і 30.01.1915 р. робота ВЕТ 
була припинена. У 1919 р. Товариство було 
офіційно ліквідоване [3, c.7-8]. 
Що стосується Західної України, там 

основи сільськогосподарського дорадни-
цтва були закладені наприкінці XIX сто-
ліття. Зокрема, в Галичині, яка входила в 
той час до складу Австро-Угорської імперії, 
активною дорадчою діяльністю займалося 
товариство «Сільський господар», головною 
метою якого було піднесення культури ви-
робництва та підвищення доходів сільських 
господарств. Ініціаторами заснування цього 
товариства були представники української 
сільської інтелігенції – священики, вчите-
лі, ветеринарні лікарі, агрономи, юристи і, 
навіть, письменники та композитори. На 
жаль, це товариство припинило свою діяль-
ність у 1939 році після встановлення у За-
хідній Україні радянської влади [2]. 
Жовтнева революція 1917 р. докорінно 

змінила аграрну політику держави, звівши 
нанівець принципи демократичної побудо-
ви сільськогосподарського консультування, 
що введені ВЕТ, та роботи суспільної агро-
номії, що були розроблені А.В. Чаяновим. 
Тепер суспільні агрономи не допомагали 
приймати ефективні господарські рішення й 
не стимулювали ініціативу селян, а доводи-
ли до сільськогосподарських виробників ди-
рективну інформацію, обов’язкову для вико-
нання. Функції ж пропаганди й поширення 
досягнень науки й передового досвіду стали 
покладати на органи науково-технічної ін-
формації, що поступово формувалися і функ-
ціонували на адміністративних принципах з 
твердим контролем з боку керівних органів 
партії. Так, у квітні 1917 р. з ініціативи фа-
хівців ВЕТ, Всеросійського кооперативного 
з’їзду, Всеросійського земського союзу, Мос-
ковського товариства сільського господар-
ства й Харківського товариства сільського 
господарства створена Ліга аграрних ре-
форм, яку можна вважати правонаступни-
ком ВЕТ. У 33 губерніях були організовані 
відділення Ліги. Фактично, поняттям «Ліга 
аграрних реформ» охоплювався склад комі-
сії з розробки проекту аграрної реформи, до 
якої увійшли С. Л. Маслов, М. П. Макаров, 
Б. Д. Бруцкус, М. Д. Кондратьєв, М. П. Ога-

новський, А. В. Чаянов, А. М. Челинцєв, 
М. І. Рокитників, А. А. Кауфман, П. М. Пер-
шин та ін. [4, с.37].
Пропаговані Лігою ідеї часто суперечили 

державній політиці. У результаті практич-
но всі активні члени Ліги в період репресій 
1936-1938рр. були або розстріляні (А. В. Ча-
янов, Н. П. Огановський та ін.), або засудже-
ні (Н. П. Маслов, А. А. Рибников і т.д.), або 
депортовані з СРСР. У процесі перевихо-
вання селян застосовувався й натуральний 
обмін продуктами між робітниками й селя-
нами, і нова економічна політика, продпо-
датки й продрозверстки. Боротьба вияви-
лася нічийною: Ленін позбавив селян землі, 
але не зміг викорінити приватновласниць-
ких схильностей. У цілому ж слід зазначити, 
що саме Ленін затвердив ті положення, які 
не дозволили селянам розвивати свої госпо-
дарства. Земля підлягала одержавленню; у 
приватній власності залишалися лише неве-
ликі присадибні ділянки й городи сільських 
жителів. Незважаючи на це, у 20-ті роки 
певну роль у пропаганді і поширенні сіль-
ськогосподарських знань відігравали сіль-
ськогосподарські товариства, які існували 
на той час в Україні – Всеукраїнське агро-
номічне товариство, Товариство сільського 
господарства Південної України та інші. 
Але всі вони виконували другорядну роль. 
В основу ж пропаганди були покладені ко-
муністичні партійно-політичні ідеї та гасла. 
За часів правління Сталіна з селянством 

особливо не церемонились – суцільна колек-
тивізація з висилками, штучними голодомо-
рами загнала в колгоспи всіх: і середняка, і 
куркуля, й бідняка безземельного. У період 
суцільної колективізації й здійснення лінії 
партії на ліквідацію куркульства як класу 
приписи, що стосуються оренди землі й на-
ймання праці, були скасовані постановою 
ЦВК і РНК СРСР «Про заходи щодо зміц-
нення соціалістичної перебудови сільсько-
го господарства в районах суцільної колек-
тивізації й по боротьбі з куркульством» від 
01.02.1930 р. [5]. За таких умов будь-яка до-
радча діяльність взагалі була неможливою.
Практично другим витоком розвитку 

сільськогосподарської консультаційної ді-
яльності можна вважати 1967 р., коли ще в 
колишньому СРСР була створена держав-
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на система науково-технічної інформації 
(ДСНТІ). Основну роботу із просування й 
поширення науково-технічних досягнень 
і передового виробничого досвіду в сфері 
народного господарства виконували галу-
зеві системи НТІ. У сільському господарстві 
ця система була представлена на союзному 
рівні Всесоюзним науково-дослідним інсти-
тутом інформації й техніко-економічних до-
сліджень у сільському господарстві (ВНІІ-
ТЕСГ). У 1985 р. у зв’язку з реорганізацією 
сільського господарства й створенням Дер-
жагропрому СРСР було покладено початок 
перетворення й системи НТІ. У 1987 р. на 
підставі наказу Голови Держагропрому 
СРСР створюється єдина система НТІ (ЄС 
Агронті) на всіх рівнях керування АПК. Вва-
жалося, що чим більше видається інформа-
ції, тим краще. Що із цією інформацією ро-
бить фахівець, службу не завжди цікавило. 
Та й саме вміння фахівця працювати з ін-
формацією сумніву не піддавалося [6, с.76].
Окрім спеціальних органів, інформуван-

ня виробників здійснювалося безпосеред-
ньо творцями досягнень науково-технічного 
прогресу. Це – інформування в пресі, на на-
уково-виробничих конференціях, нарадах, 
семінарах, на ВДНГ (ВВЦ) і т.п. Інформу-
вання здійснювалося також органами керу-
вання АПК усіх рівнів. У цілому потік інфор-
мації, що доходив до господарств, був досить 
значним. Так, наприклад, у 1980 р. видано 
близько 7000 книг, брошур, навчальних 
посібників, довідників і іншої літератури 
загальним тиражем більше 42 млн. екземп-
лярів. У країні в ці роки виходило близько 
80 сільськогосподарських журналів, створю-
валося щорічно більше 100 фільмів сільсько-
господарської тематики [3, с.11].
При цьому система, що існувала у ра-

дянські часи, мала ряд істотних недоліків, 
серед яких – зрівнялівка і відкидання інди-
відуальних відмінностей агропідприємств, 
неадаптованість до реального стану справ, 
відсутність зворотного зв’язку, переважан-
ня лозунгів пропаганди над реальними кон-
сультативними діями.
Адаптація до ринкової економіки викли-

кала необоротні зміни державної системи 
науково-технічної інформації. Наявність в 
економіці різних за формою власності сек-

торів і типів господарств поставили зовсім 
інші, ніж раніше, організаційні завдання у 
сфері науково-технічного забезпечення.-
У таких умовах Міністерство сільського гос-
подарства і продовольства України в тісно-
му співробітництві зі своїми підрозділами 
у регіонах, вищими навчальними заклада-
ми аграрного сектору економіки, сільсько-
господарськими товаровиробниками, за 
підтримки міжнародного співтовариства, 
зокрема країн Європейського Союзу та Пів-
нічної Америки, у середині 90-х років мину-
лого століття приступило до створення мо-
делі дорадчої служби вітчизняного АПК. 
Перша сучасна сільськогосподарська до-

радча служба почала формуватися у 1995 
році на Львівщині, коли фахівці Центру 
приватизації та аграрної реформи обласної 
державної адміністрації, спільно з експерта-
ми Європейської Комісії, вибудували у фор-
мі проекту міжнародної технічної допомоги 
модель створення і функціонування нової 
для тодішнього аграрного сектору і селян 
структури [7]. 
У подальшому мережа суб’єктів наукової 

та інформаційно-консультаційної діяльнос-
ті в АПК зростала та зазнавала реорганіза-
ції. Так, відповідно до наказу Міністерства 
аграрної політики України «Про організа-
цію мережі базових господарств центрів 
наукового забезпечення агропромислового 
виробництва Автономної Республіки Крим 
та областей» від 28.09.2000 р. №194/85, 
вона складалася з державних дослідних та 
навчально-дослідних господарств, фермер-
ських та приватних господарств, асоціацій 
товаровиробників тощо [8]. 
Законом України «Про стимулювання 

розвитку сільського господарства на період 
2001 – 2004 років» від 18.01.2001 р. на зако-
нодавчому рівні в якості одного з основних 
завдань діяльності держави визначено за-
вдання сприяння розвитку мережі дорад-
чих сільськогосподарських служб і системи 
моніторингу аграрного ринку [9].
З метою впорядкування та нормативно-

го закріплення національної структури сіль-
ськогосподарського дорадництва в Україні 
Кабінет Міністрів України схвалив Концеп-
цію формування державної системи сіль-
ськогосподарського консультування. Про 
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це йдеться у відповідному розпорядженні 
Кабінету Міністрів України від 31.10.2011 р. 
№1098-р [10]. 
Загальний аналіз норм згаданих нор-

мативно-правових актів дозволяє зробити 
висновок, що структура моделі сільськогос-
подарської дорадчої діяльності в Україні 
складається з декількох рівнів суб’єктів да-
ної діяльності. 

 До суб’єктів першого рівню – національ-
ного, належать:

* Верховна Рада України;
* Кабінет Міністрів України;
* центральний орган виконавчої влади 

– Міністерство аграрної політики та продо-
вольства України, в особі структурного під-
розділу – Національного центру сільсько-
господарського дорадництва.
Другий рівень – регіональний (Авто-

номна Республіка Крим, області) посідають 
– органи виконавчої влади (Головні управ-
ління агропромислового розвитку, обласні 
(регіональні) сільськогосподарські дорадчі 
служби тощо) та органи місцевого самовря-
дування (обласні Ради, координаційні цен-
три тощо), повноваження яких визначають-
ся Законами України та положеннями про 
дані органи. 
На третьому рівні – місцевому, який 

умовно можна поділити на підрівні, знахо-
дяться:

* на районному підрівні – районні відді-
ли обласних (регіональних) сільськогоспо-
дарських дорадчих служб;

* на локальному рівні – представництва 
районних відділів обласних (регіональних) 
сільськогосподарських дорадчих служб у 
сільських (селищних) радах, дорадчі служби 
недержавної форми власності, філії дорад-
чих служб, випробувальні станції тощо;

* на персональному рівні – дорадники, 
експерти-дорадники.
На сьогодні, в усіх областях України 

сформовані та функціонують сільськогоспо-
дарські дорадчі служби, у межах яких нада-
ють соціально спрямовані дорадчі послуги 
понад 1000 професійних сільськогосподар-
ських дорадників, а також експертів-дорад-
ників, які внесені до державного Реєстру. 
Вони об’єдналися у всеукраїнську громад-
ську організацію – Національну асоціацію 

сільськогосподарських дорадчих служб 
України, яка здійснює громадське регулю-
вання дорадчої діяльності і діє відповідно до 
ст. 7 Закону України «Про сільськогосподар-
ську дорадчу діяльність», Порядку надання 
всеукраїнській громадській професійній ор-
ганізації статусу саморегулівної організації, 
затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 18.11.2009 р. №1221 [11].
Новий рівень розвитку вітчизняного 

сільськогосподарського дорадництва роз-
почався ратифікацією 16 вересня 2014 
року Верховною Радою України Угоди про 
асоціацію між Україною, з одного боку, 
та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншого боку. Відпо-
відно до пункту «g» статті 404 цього акту, 
співробітництво між сторонами у сфері сіль-
ського господарства та розвитку сільських 
територій передбачає в тому числі «спри-
яння інноваціям шляхом проведення дослі-
джень та просування системи дорадництва 
до сільськогосподарських виробників» [12]. 
А вже 16 квітня 2015 року була підписана 
спільна Декларація країн Східного парт-
нерства щодо співпраці із Європейським 
союзом у побудові системи дорадчих служб. 
Підписання декларації відбулося у Ризі, за 
участі України, Республіки Вірменія, Респу-
бліки Білорусь, Грузії, Молдови [13]. Таким 
чином, можна констатувати, що впродовж 
останніх років нормативне регулюван-
ня сільськогосподарського дорадництва в 
Україні розвивається високими темпами.

Висновки
Сільськогосподарське дорадництво в 

Україні має досить давню і багату подіями 
історію, в якій мали місце як періоди бурх-
ливої діяльності галузі, так і періоди суціль-
ного занепаду. На сьогодні, розвиток сіль-
ськогосподарського дорадництва в Україні 
стимулюється не тільки внутрішніми факто-
рами, а й міжнародними угодами, виходячи, 
таким чином, на новий якісний рівень, що, у 
свою чергу дозволить, за наявності мудрої і 
послідовної державної політики, забезпечи-
ти бурхливий розвиток вітчизняного сіль-
ського господарства і приведе його у відпо-
відність до найвищих світових стандартів.
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SUMMARY 
In the article the process of emergence and 

development of agricultural consulting activities in 
Ukrainian lands were investigated. The stages of 
the establishment of consulting during the Russian 
Empire, the USSR, in the independent Ukraine 
were con-sidered in detail. The author focuses on 
the evolution of legal and regulatory framework 
governing the scope of agricultural consulting.

АНОТАЦІЯ 
У статті досліджено процес виникнення 

та розвитку сільськогосподарської дорадчої 
діяльності на українських землях. Деталь-
но розглянуто етапи становлення дорадни-
цтва за часів Російської Імперії, СРСР, у не-
залежній Україні. Автор приділяє увагу ево-
люції нормативно-правової бази, що регулює 
сферу сільськогосподарського дорадництва.
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Постановка проблеми
Високі темпи зростання міжнародної 

торгівлі, міграція капіталів та фінансових 
потоків визначають основну тенденцію сві-
тового розвитку – глобалізацію економіки.-
У цих умовах сягає значного зростання і 
роль світової транспортної системи, як важ-
ливого інструмента товарообміну між світо-
вими регіонами. До числа основних тенден-
цій світового ринку транспортних послуг 
слід віднести контейнеризацію перевезень. 
Світовий ринок контейнерних пере-

везень, як найпрогресивніша технологія 
транспортування вантажів, є одним із його 
секторів, який здатен найбільш динамічно 
розвиватися. Однак, за останні часи контей-
неризація перевезень українських портів 
суттєво зменшилася, що призвело до зна-
чного погіршення економічного стану на-
шої держави.
На сьогоднішній час невирішеним є 

питання щодо наявності спеціального нор-
мативно-правового акту який регулює гос-

подарські правовідносини, пов’язані із пе-
ревезення контейнерних вантажів. Відсутнє 
законодавчо закріплене визначення понят-
тя «перевезення контейнерних вантажів». 
Отже, постає необхідність розкриття сутнос-
ті цього терміну.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

У правовій науці вченими було прове-
дено дослідження загальних питань тран-
спортного права, правового статусу різних 
суб’єктів господарювання у сфері переве-
зень, особливостей правового регулюван-
ня перевезень різними видами транспорту, 
договірних відносин у сфері транспорту. Ці 
та інші питання у різні часи були предме-
том дослідження І.В. Булгакової, В.К. Гі-
жевського, Д.В. Зеркалова, Г.Г. Іванова, 
Г.А. Лєвікова, Л.Б. Міротіна, В.Г. Само-
йленка, П.Д. Самойловича, В.Т. Смірнова, 
М.А. Тарасова, X.І. Шварца, М.Л. Шелухі-
на та інших вчених. Проте, питання пере-
везення контейнерних вантажів у правовій 
науці не досліджені. 

Метою статті є дослідження та визна-
чення сутності поняття «перевезення кон-
тейнерних вантажів».

Виклад основного матеріалу
Перевезення контейнерних вантажів – 

один з найважливіших резервів підвищен-
ня продуктивності та зниження собівартості 
вантажних перевезень. Перевагами кон-

В статье исследуются понятия «перевоз-
ка», «груз», контейнер». В результате исследо-
вания предложено понятие «перевозка контей-
нерных грузов». Также предлагается принять 
специальный нормативно-правовой акт, ко-
торый будет регулировать данные хозяйствен-
ные правоотношения и в котором будет закре-
плено данное понятие.
Ключові слова: перевезення, транспорт, контей-

нер, вантаж, перевезення вантажів, перевезення 
контейнерних вантажів.

 ØÀÍÀªÂÀ Àë³ñà Àíäð³¿âíà - ïðàêòèêóþ÷èé þðèñò 
ÓÄÊ 346.7:(338.47:656.073.235)
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тейнерних перевезень є зниження витрат 
на тару та упаковку, підвищення продук-
тивності та покращення умов праці, при-
скорення доставки вантажів та підвищення 
ступеня їх збереження, підвищення якості 
перевізного процесу в цілому.
Досліджуване поняття складається із 

кількох слів, що ускладнює завдання щодо 
його визначення. Тому насамперед необ-
хідно надати визначення окремо кожного з 
термінів, що складають поняття «перевезен-
ня контейнерних вантажів».
Отже, у першу чергу, перед тим як пе-

рейти до визначення поняття перевезення 
контейнерних вантажів як виду господар-
ської діяльності, слід зупинитися на визна-
ченні перевезення у загальному вигляді.
Великий сучасний словник української 

мови визначає, що слово «возити» є недо-
конаним видом перехідного дієслова, пер-
ше значення якого означає переміщувати, 
пересувати, доставляти кого-, що-небудь 
машиною, возом та ін., а друге – волочити, 
тягати що-небудь [3, с.199].
У свою чергу, С. І. Ожегов вказує, що 

слово «перевезти» означає: 1. Перемістити, 
везучи через який-небудь простір. 2. Везу-
чи, доставити з одного місця до іншого [13, 
с.490].
Таким чином, слово «перевезення» 

можна розуміти як переміщення кого-, що-
небудь з одного місця в інше за допомогою 
будь-якого транспортного засобу.
Переміщення є основною та єдиною 

продукцією транспортного виробництва. 
Ніякої іншої продукції транспорт не виро-
бляє і не може виробляти, рівно як сутність 
транспорту виражає лише функція перемі-
щення (перевезення). Використання тран-
спортних засобів для досягнення цілей, не 
пов’язаних із переміщенням вантажів і лю-
дей, робить цю роботу нетранспортною, а 
засоби транспорту – нетранспортними (ви-
користання транспортних засобів в якості 
готелів, кафе, ресторанів, кіносалонів, музе-
їв тощо) [17, с. 35-37].
Тобто без переміщення (перевезення) 

вантажу транспортні засоби не будуть ви-
конувати свою основну функцію і втратять 
своє функціональне призначення. Перемі-
щення вантажу відбувається на основі об-

рання типу транспортного засобу, визначен-
ня маршруту руху, забезпечення безпеки 
руху і збереження вантажу при перевезен-
ні, власне самого переміщення вантажу, за-
безпечення усунення можливих технічних 
несправностей, організації заправлення 
транспортного засобу паливно-мастильни-
ми матеріалами під час поїздки, організації 
контролю за рухом транспортного засобу 
з метою виконання графіка руху і своєчас-
ності доставлення вантажів [14, с. 9]. І саме 
процес переміщення вантажів між визначе-
ними пунктами і є продукцією транспорту 
– корисним ефектом, що утворюється тран-
спортним виробництвом і споживається під 
час цього виробництва [14, с. 8].
Відповідно до ч.1 ст. 306 Господарського 

кодексу України, перевезенням вантажів ви-
знається господарська діяльність, пов’язана 
з переміщенням продукції виробничо-тех-
нічного призначення та виробів народного 
споживання залізницями, автомобільними 
дорогами, водними та повітряними шляха-
ми, а також транспортування продукції тру-
бопроводами [4].
Перевезення вантажів поділяється на:
а) внутрішні перевезення – перевезен-

ня вантажів у внутрішньому сполученні між 
пунктами відправлення та призначення, 
розташованими в Україні;
б) міжнародні перевезення. Міжнародні 

перевезення здійснюються у прямому між-
народному сполученні та в непрямому між-
народному сполученні 
Класифікація перевезень здійснюється 

також залежно від кількості видів транспор-
ту. Розрізняють місцеві перевезення, у пря-
мому сполученні і прямі змішані перевезен-
ня.
У прямому сполученні перевезення ван-

тажу здійснюється одним транспортним 
засобом без перевантаження на інший; у 
прямому змішаному сполученні – кількома 
видами транспорту за одним транспортним 
документом [5, c.292]. 
Контейнерні перевезення доцільно роз-

глядати у контексті розвитку міжнародно-
правового регулювання інтермодальних 
(змішаних) перевезень.
Контейнерні перевезення є системою ін-

термодальних перевезень з використанням 
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стандартних інтермодальних контейнерів, 
стандартизованих Міжнародною організаці-
єю по стандартизації (ISO), які, у свою чергу, 
можуть бути завантажені товаром, опечатані 
і повантажені на контейнерні судна, заліз-
ничні вагони, літаки і вантажні автомобілі.
Згідно з міжнародним стандартом ISO 

830 вантажний контейнер – це предмет 
транспортного устаткування :

a) що має постійний характер, і в силу 
цього досить міцний, щоб бути придатним 
для багаторазового використання;

b) спеціальної конструкції, що дозволяє 
здійснювати перевезення вантажів одним 
або декількома видами транспорту без про-
міжного перевантаження вантажів;

c) оснащений пристосуваннями, що до-
зволяють здійснювати його перевантажен-
ня, зокрема передачу з одного виду тран-
спорту на іншій;

d) виготовлений таким чином, щоб мак-
симально полегшити процеси його заванта-
ження/розвантаження;

e) має внутрішній об’єм 1 м3 (35,3 куб. 
футів) або більше.
Майже аналогічне визначення контей-

нера міститься у Міжнародній конвенції про 
безпечні контейнери від 02.12.1972р., відпо-
відно до якої «контейнер» означає предмет 
транспортного обладнання: 

a) що має постійний характер і, відповід-
но, є досить міцним, щоб бути придатним 
для багаторазового використання; 

 b) спеціально сконструйований для по-
легшення перевезення вантажів одним або 
кількома видами транспорту без проміжно-
го перевантаження; 

 c) сконструйований з урахуванням необ-
хідності закріплення та (або) легкої обробки 
й для цього обладнаний кутовими фітингами; 

d) такого розміру, що площа, яка зна-
ходиться між чотирма зовнішніми нижніми 
кутами, складає:

 i) не менше 14 кв.м (150 кв. футів) або
ii) не менше 7 кв.м (75 кв. футів), якщо 

його обладнано верхніми кутовими фітинга-
ми [10].
Відповідно до п. 16 ч.1 ст. 4 Митного 

кодексу України, контейнер – транспортне 
обладнання (клітка, знімна цистерна або по-
дібний засіб), що:

а) являє собою повністю або частково за-
криту ємність, призначену для поміщення в 
неї вантажів;
б) має постійний характер і завдяки цьо-

му є достатньо міцним, щоб слугувати для 
багаторазового використання;
в) спеціально сконструйоване для по-

легшення перевезення вантажів одним або 
кількома видами транспорту без проміжно-
го перевантаження;
г) сконструйоване таким чином, щоб по-

легшити його перевантаження, зокрема з 
одного виду транспорту на інший;
ґ) сконструйоване таким чином, щоб 

його можна було легко завантажувати та 
розвантажувати;
д) що має внутрішній об’єм не менше од-

ного метра кубічного.
Термін «контейнер» включає приладдя 

та обладнання, необхідні для цього типу 
контейнера, за умови, що вони перевозять-
ся разом із контейнером. Знімні кузови при-
рівнюються до контейнерів [11].
Слово «вантаж» означає товар, що при-

ймається для перевезення [12, с.142], озна-
чає об’єкт дії по відношенню до дієслова 
«вантажити», – сам предмет, усе що заван-
тажено, поклажа, товар на судні [9, с.400], 
або означає речі, товари, що перевозяться 
або призначені для перевезення (рідше для 
перенесення) [3, с.111; 12, с.223]. При цьо-
му повинні вказуватися транспортні харак-
теристики (упаковка, умови перевезення та 
складування тощо) вантажу, які впливають 
на ціну перевезення [2, с.122].
Казахські науковці під вантажем розу-

міли продукцію різних галузей народно-
го господарства з моменту її прийняття до 
перевезення і до здачі її отримувачеві, яка 
визначається у ваговому вираженні і підля-
гає підготовці, завантаженню, перевезенню, 
розвантаженню, короткостроковому збері-
ганню тощо [1, с. 37].
Схоже визначення надається радянськи-

ми та російськими авторами, а саме: ван-
таж – це сукупність предметів виробництва 
і споживання, що приймаються до переве-
зення – сировина, паливо, продукти харчу-
вання, напівфабрикати, готові вироби тощо, 
усе те, що треба перевезти [14, с. 52]. Вантаж 
складається із товару і тари, однак можуть 
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бути і безтарні вантажі [6, с.26]; вантаж – усі 
товари, що транспортуються і різного роду 
живність з моменту прийняття до переве-
зення і до моменту здачі [7, с.69].
В інших радянських джерелах надаєть-

ся наступне визначення вантажу: з моменту 
прийому до перевезення на станції відправ-
лення і до моменту видачі на станції призна-
чення уся товарна маса (сировина, паливо, 
напівфабрикати, готові вироби, продукція 
сільського господарства, що нараховують 
більш ніж 5 тисяч найменувань) отримує на-
зву «вантаж» [8, с. 5].
За різними критеріями виділяються різ-

ні види вантажів, що перевозяться різними 
видами транспорту. Так, за видами продук-
ції вантажі поділяються на:

– продукцію сільського господарства;
– продукцію лісової, деревообробної і це-

люлозно-паперової промисловості;
– руди металічні;
– продукцію паливно-енергетичної про-

мисловості;
– мінеральну сировину, мінерально-буді-

вельні матеріали та вироби;
– продукцію металургійної промисловості;
– продукцію хімічної промисловості;
– продукцію харчової, м’ясо-молочної та 

рибної промисловості;
– промислові товари народного спожи-

вання;
– продукцію машинобудування, прила-

добудування і металообробної промисло-
вості;

– інші вантажі.
За фізичним станом вантажі поділяють-

ся на тверді, рідкі та газоподібні.
За наявності тари вантажі поділяються 

на ті, для яких потрібна тара, і ті, для яких 
вона не потрібна.
За способом навантаження і розванта-

ження вантажі поділяються на штучні, си-
пучі, навалочні і наливні.
За своїми властивостями вантажі поділя-

ються на: швидкопсувні, живі, небезпечні, 
антисанітарні, великовагові, великогабарит-
ні та ін. [16, с.353–354].
У залежності від маси, габаритів одно-

го вантажного місця та специфіки вантажі 
підрозділяються на такі, перевезення яких 
здійснюється: за Правилами перевезень 

вантажів автомобільним транспортом в 
Україні і за спеціальними правилами – вели-
ковагові, великогабаритні, небезпечні [15]. 
У залежності від видів вантажів відповідне 
спеціальне законодавство містить окремі 
особливі норми.
Вантажі кожного найменування мають 

притаманні лише їм певні фізико-хімічні 
властивості, об’ємно-масові характеристи-
ки, ступінь небезпечності, що визначають 
технічні умови перевезень. У комплексі з 
параметрами тари і упакування специфічні 
властивості вантажу складають транспортну 
характеристику вантажу. Нею визначають-
ся режими перевезення і зберігання, а та-
кож вимоги до технічних засобів виконання 
цих операцій [8, с. 5].

Висновки
На підставі вищевикладеного, знаючи 

тлумачення кожного із слів досліджуваного 
поняття «перевезення контейнерних ванта-
жів», вважаємо за необхідне запропонувати 
розробку та прийняття спеціального нор-
мативно-правового акту щодо регулювання 
перевезення контейнерних вантажів, який 
буде містити законодавчо закріплене визна-
чення поняття «перевезення контейнерних 
вантажів», а саме: перевезення контейнер-
них вантажів – це господарська діяльність, 
яка пов’язана з використанням контейнерів 
для переміщення вантажів морським, по-
вітряним, залізничним та автомобільним 
транспортом.
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SUMMARY 
The article investigates the defi nitions of 

«transportation», «cargo», «container». As a result 
of the investigation, the defi nition of «transportation 
of container cargoes» has been suggested. It has also 
been offered to pass a specifi c legal act, which will 
regulate these economic relationships and enshrine 
this defi nition.

АНОТАЦІЯ 
У статті досліджуються поняття «пере-

везення», «вантаж», «контейнер». У результа-
ті дослідження запропоновано поняття «пе-
ревезення контейнерних вантажів». Також 
пропонується прийняти спеціальний норма-
тивно-правовий акт, який регулюватиме дані 
господарські правовідносини і у якому буде за-
кріплено дане поняття.
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ÑÈÑÒÅÌÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

 ÏÎÏÎÂÀ Ñâ³òëàíà Ìèêîëà¿âíà - äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð 
Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ 

ÓÄÊ[351.72:336.77](477)

На підставі вимог ратифікованої Угоди з 
Європейським Союзом Президентом нашої 
держави було схвалено Стратегію сталого 
розвитку «Україна – 2020» [1], яка визначає 
мету, вектори розвитку та першочергові прі-
оритети соціально-економічного та політико-
правового розвитку країни. Основною метою 
Стратегії є впровадження в Україні євро-
пейських стандартів життя та вихід країни 
на провідні позиції у світі. Ця Стратегія пе-
редбачає, зокрема, реалізацію ряду реформ 
та програм розвитку держави, у тому числі 
реформу фінансового сектору та державного 
фінансового контролю.
Фінанси мають стратегічне значення для 

регулювання реального сектору економіки 
та банківсько-кредитного сектору, забезпе-
чення розвитку регіонів, підтримки підпри-
ємницької діяльності, а їх потенціал є осно-

вою економічного та соціального розвитку 
України. Ефективність управління фінанса-
ми має важливе значення для забезпечення 
фінансової безпеки держави та стійкого еко-
номічного зростання. Система управління 
фінансами є основою забезпечення сталого 
розвитку країни та гарантованого виконання 
соціальних зобов’язань перед громадянами.
Питанням управління фінансовими ре-

сурсами в Україні присвячено роботи ві-
тчизняних учених, таких як Алісов Є.О., 
Бандурка О.М., Воронова Л.К., Геєць В.М., 
Єфіменко Т.І., Савченко Л.А. та інших. Але 
низка проблем регулювання фінансових від-
носин, зокрема і питань стабілізації фінансо-
во-кредитної системи в нашій країні поки ще 
не вирішено.
Тому метою статті є розробка напрямків 

зміцнення фінансової системи в сучасних 
умовах, посилення державного контролю за 
діяльністю фінансово-кредитних установ та 
відповідальності їх керівництва й пов’язаних 
осіб за наслідки своєї роботи.
На стадії перебудови соціально-еконо-

мічної структури нашої держави фінансово-
кредитна система є важливою з’єднувальною 
ланкою між макроекономічними тенденці-
ями і мікроекономічними процесами, що 
відбуваються в країні, та суттєво впливає на 
успішність проведення будь-яких соціально-
економічних реформ. У проведенні таких 
реформ важлива роль належить банківській 
системі України і, особливо, Національно-
му банку України, однією з найважливіших 
функцій якого є банківське регулювання. 

В статье анализируются направления 
стабилизации и повышения платежеспособ-
ности деятельности финансово-кредитной 
системы Украины, рассматриваются вопро-
сы по улучшению работы Фонда гарантирова-
ния вкладов физических лиц в увеличении до-
верия к банковским учреждениям и усилению 
ответственности связанных с банком лиц за 
нарушение финансового законодательства.

Ключові слова: фінанси, фінансово-кредитна сис-
тема, кредитні та депозитні ставки, внутрішній і зо-
внішній фінансовий контроль та нагляд, стабільність 
фінансово-кредитної системи, Фонд гарантування вкла-
дів фізичних осіб, адміністративна та кримінальна від-
повідальність пов’язаних з банком осіб.
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Відповідно до чинного законодавства [2], 
банківське регулювання полягає у створен-
ні системи норм, що регулюють діяльність 
банків, визначають загальні принципи бан-
ківської діяльності, порядок здійснення бан-
ківського нагляду та відповідальність за по-
рушення банківського законодавства. Адже 
банківська система є серцем економіки. Доки 
вона не буде ефективною, жодна економіка 
не працюватиме.
Сьогодні перед Україною, як ніколи, го-

стро стоїть питання стабільності банківської 
системи. Її нинішні проблеми пов’язані з 
банкрутством багатьох банків, девальвації 
гривні, неможливістю придбати валюту, зня-
ти депозитні кошти. І нині банківська сис-
тема, як і вся економіка України, перебуває 
у кризовому стані. Адже в 2014 році індекс 
промислового виробництва в нашій краї-
ні знизився на 10,7 % [3]. Тому формування 
довіри до вітчизняної банківської системи є 
найголовнішою метою діяльності фінансово-
кредитних установ України.
У багатьох країнах в умовах рецесії й 

падіння економіки банківські установи «на-
качують» економіку грошима, знижуючи 
кредитні ставки майже до нуля. В Україні 
ж навпаки: у 2014 році гривневі кредити 
надавалися підприємствам та фізичним осо-
бам під 27 – 30 % річних (а валютні зовсім до 
кінця року не видавали), споживчі кредити 
– під 85 %, а мікрокредити – під 200 % річ-
них [4]. У цих умовах позичальники (як ве-
ликі підприємства, так і підприємства малого 
та середнього бізнесу), не маючи можливості 
обслуговувати такі дорогі кредити, банкруту-
ють. А це, у свою чергу, призводить до падін-
ня ліквідності банків і їх банкрутства. Тобто 
треба однозначно визначити, що високі де-
позитні та кредитні ставки гальмують еко-
номічну активність у країні, призводять до 
падіння виробництва і, як наслідок, валового 
внутрішнього продукту (ВВП), породжують 
девальвацію гривні та зростання інфляції. І 
це підтверджують дані Державної служби 
статистики, які визначають, що індекс спо-
живчих цін (індекс інфляції) в Україні лише 
за період січень – травень 2015 року стано-
вив 140,1 % [5]. Така захмарна дорожнеча 
грошей руйнує реальний сектор економіки, 
а за ним і банківський сектор, і жодне рефі-

нансування Національним банком України 
комерційних та державних банків цих про-
блем не розв’яже. Адже, за даними Фонду 
гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФ), 
тільки із січня 2014 року протягом 17 місяців 
в Україні із 180 існуючих до категорії непла-
тоспроможних перейшло 48 банків [6].
Саме така ситуація з високими відсотка-

ми за кредитами і значною кількістю бан-
крутств банків була характерною і для США 
у часи Великої депресії. Тоді для виходу з 
цієї кризи вперше було застосовано жорстке 
регулювання депозитних та кредитних ста-
вок, які лягли в основу правил регулювання 
банківської діяльності. Ці правила визначали 
тарифи банківських послуг, зокрема як мак-
симальні депозитні ставки (у розмірі 3 %), так 
і кредитні(які не могли перевищувати 8 %). 
І вже через 10 років США вийшли з кризи, а 
через десять років країна мала найпотужні-
шу в світі економічну систему.
Обмеження депозитних ставок викорис-

товували в той чи інший спосіб центральні 
банки майже всіх розвинених країн Євро-
пи. У поточному році максимальні депозит-
ні ставки при строковому вкладі на 1 рік 
складають в Англії 1,85% , Франції – 1,00 %, 
Німеччині – 0,80 %. А у Швейцарії, країні з 
найбільш розвиненою банківською систе-
мою, вони взагалі не перевищують 0,35 %. 
Цим шляхом ідуть і наші найближчі сусіди, 
які вже приєдналися до Європейського Со-
юзу. Так, у Польщі максимальна депозитна 
ставка складає 1,45 %, а в Угорщині – 1,50 %.-
Ще переконливішим і показовішим для 
України щодо необхідності зменшити депо-
зитні ставки є приклад Китаю. В цій країні 
вже давно обмежили депозитні ставки на рів-
ні 3 %, а кредитні – на рівні 6 %. Саме це пра-
вило, введене Народним банком КНР ще 15 
років тому, вважається одним із каталізаторів 
бурхливого зростання китайської економіки 
та залучення іноземного капіталу в реальний 
сектор економіки [4].
По суті, кредитно-фінансова система 

України працює так, що її доходи перероз-
поділяються з реального сектору економіки 
на користь власників депозитів, які фактич-
но нічого не виробляють. Так, за депозитною 
ставкою 19,5 %, яка діяла 2014 році, та обся-
гом банківських депозитів (приблизно 540 
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млрд. гривень) на сплату відсотків втрачаєть-
ся понад 100 млрд. гривень, або 7 % націо-
нального ВВП [4]. А покривати ці нічим не 
забезпечені відсотки можна лише за рахунок 
реального сектору економіки, що пов’язано з 
падінням ВВП, а також за рахунок інфляції.
Негативні тенденції у фінансово-кредит-

ній сфері, як і досі, зростають, зокрема і в ре-
зультаті деяких не завжди добре прорахова-
них кроків регулятора банківської системи. 
Так, постановою правління Національного 
банку України (НБУ) №154 від 02.03.2015 
року [7] вирішено підвищити з березня 2015 
року облікову ставку з 19, 5 % до 30 % річ-
них з відповідним коригуванням процент-
них ставок за активними та пасивними опе-
раціями банків. Це, по суті, може витягнути 
із реального сектору економіки у цьому році 
додатково приблизно 38 млрд. гривень, що 
стане черговим внеском у зростанні інфляції.
Реальними перепонами зниження де-

позитних ставок можуть стати наступні ха-
рактерні для нашої держави обставини. По-
перше, в Україні найбільш великі депозитні 
вклади в банках мають вітчизняні можно-
владці, і майже в кожного з них відсотки за 
депозитами становлять значну частину офі-
ційних доходів. І навряд чи вони будуть іні-
ціювати зменшення депозитних ставок, бо 
це буде безпосередньо сприяти зменшенню 
їх номінальних доходів.
По-друге, високі кредитні ставки за низь-

кими ставками рефінансування НБУ завжди 
були головним джерелом корупційних дохо-
дів керівництва банково-кредитних установ. 
А саме протидія корупції є однією з основних 
складових, визначених Стратегією розвитку 
управління державними фінансами [8]. Ме-
тою розвитку цієї складової є зменшення 
рівня корупції у фінансовій сфері шляхом 
усунення передумов її виникнення через 
упровадження превентивних заходів. Запо-
біганням прояву корупції в фінансово-кре-
дитній сфері сприятиме розвиток систем 
внутрішнього та незалежного зовнішнього 
фінансового контролю й нагляду.
Так, створення керівниками фінансово-

кредитних установ ефективної системи вну-
трішнього контролю на принципах особистої 
та професійної чесності, а також етичних цін-
ностей керівництва і працівників, ефектив-

ної організації структури та чіткого розподі-
лу обов’язків, правил управління людськими 
ресурсами, управління ризиками, відповід-
ного інформаційного і комунікаційного об-
міну, проведення постійного моніторингу 
та оцінки діяльності сприятиме зменшенню 
корупційних дій.
Базовим принципом внутрішнього фі-

нансового контролю є чітке розмежування 
внутрішнього аудиту і внутрішнього конт-
ролю.
Внутрішній контроль за фінансово-госпо-

дарською діяльністю банків здійснює ревізій-
на комісія, яка обирається загальними збора-
ми учасників банку з числа учасників або їх 
представників. Але членами ревізійної комі-
сії не можуть бути особи, які є працівника-
ми банків. Також ревізійна комісія має право 
залучати до ревізій та перевірок зовнішніх і 
внутрішніх аудиторів та експертів [9].
Внутрішній аудит повинен визначати, 

яким чином здійснюється внутрішній конт-
роль. Виявлення корупційних діянь взага-
лі не є основним завданням внутрішнього 
аудиту. Однак при виявленні під час прове-
дення внутрішнього аудиту ознак корупцій-
них діянь керівник підрозділу внутрішнього 
аудиту повинен письмово проінформувати 
керівника фінансово-кредитної установи про 
необхідність вжиття ним відповідних захо-
дів, що підвищує відповідальність керівника 
за протидію корупції. 
Зовнішнє державне регулювання та на-

гляд за діяльністю банків відповідно до 
законодавства України [2] здійснюється 
Національним банком України. Метою бан-
ківського нагляду є стабільність банківської 
системи й захист інтересів вкладників і кре-
диторів банку щодо безпеки зберігання ко-
штів клієнтів на банківських рахунках.
Регулювання банківської діяльності та 

перевірки функціонування банків має пра-
во здійснювати і Фонд гарантування вкладів 
фізичних осіб (далі ФГВФ або Фонд). Цей 
Фонд, відповідно до чинного законодавства 
[10], є установою, що виконує спеціальні 
функції гарантування вкладів фізичних осіб 
та виведення неплатоспроможних банків з 
ринку. Всі банки обов’язково набувають ста-
тус учасника Фонду в день отримання ним 
банківської ліцензії. Фонд підзвітний Кабіне-
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ту Міністрів України та Національному бан-
ку України (НБУ).
Події останніх 17 місяців, коли з ринку, як 

уже зазначалось, було виведено приблизно 50 
комерційних банків, ставлять перед грома-
дянами України питання – чи зможе ФГВФ 
виконати свої функції за таких обставин. 
Причому, сума гарантованих вкладів у цих 
фінансових установах на 1 червня 2015 року 
перевищує 55 млрд. гривень, що приблизно 
вдесятеро більше, ніж виплати Фонду протя-
гом 2000 – 2013 року, а саме 5,8 млрд. гривень.
Тому, на думку деяких експертів фінан-

сового ринку, Україні сьогодні не потрібна 
така велика кількість банків (адже на поча-
ток 2014 року їх налічувалося понад 180). І 
для нормального функціонування фінансово-
кредитної системи буде достатньо й 50 надій-
них банків з відповідальними власниками, 
з прозорою та ефективною системою нагля-
ду від Національного банку України. Адже 
в 2014 році ФГВФ уже довелось позичати в 
НБУ 10,2 млрд. гривень на три роки та 10,1 
млрд. гривень у Міністерства фінансів Украї-
ни через обмін 15-річних облігацій внутріш-
ньої державної позики (ОВДП) на векселі 
Фонду. Проте цих коштів також не вистачить 
на відшкодування за «новими» неплатоспро-
можними банками, що надійшли у сферу від-
повідальності ФГВФ на початку 2015 року. 
Для розв’язання цієї проблеми передбачено 
спрямувати Фонду із бюджету 20 млрд. гри-
вень і надати кредитну підтримку НБУ у роз-
мірі 10 млрд. гривень.
Національний банк України заявляє про 

наміри відновити довіру до банківської сис-
теми. З цією метою Правлінням НБУ затвер-
джено Положення про надання кредитів 
банкам України для збереження їх ліквіднос-
ті [11]. Рішення про надання таких кредитів 
Національний банк України приймає за та-
ких умов: зменшення на 2 % за останні 5 ро-
бочих днів до дати звернення банку обсягу 
вкладів (депозитів) фізичних та юридичних 
осіб і неможливості підтримання банком сво-
єї ліквідності шляхом застосування інших ін-
струментів. Такі кредити видаються банком 
на строк до 360 днів, а процентна ставка за 
кредитом для збереження ліквідності вста-
новлюється на рівні потрійної облікової став-
ки Національного банку України [12].

Теоретично поточного рівня формування 
власних коштів Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб у розмірі 2,5 % від суми гаран-
тованих Фондом коштів вкладників [10] для 
стійкої діяльності банківської системи Укра-
їни цілком достатньо. Проте стрімке зрос-
тання кількості неплатоспроможних банків у 
нашій державі зводить нанівець можливості 
такої системи гарантування захисту вкладни-
ків.
Тому основною умовою відновлення до-

віри до вітчизняної банківської системи є 
перехід на європейські стандарти гаранту-
вання депозитів, які були розроблені у 2014 
році. Основними відмінностями оновлених 
європейських правил та українського за-
конодавства щодо гарантування вкладів є:-
1) системи і параметри гарантування вкла-
дів; 2) механізм їхнього фінансування та ви-
користання коштів.
Щодо відмінностей і параметрів гаран-

тування вкладів, то основні з них полягають 
у специфіці гарантування та виплат гаран-
тованих сум. Так, європейські директиви 
передбачають захист усіх вкладників, окрім 
фінансових установ і органів влади, тоді як 
українська система – лише фізичних осіб та 
фізичних осіб – підприємців. Крім того, від-
різняється і підхід до гарантування вкладів: 
європейські стандарти передбачають надан-
ня гарантій «на банк», куди входить сума всіх 
вкладів у певному банку, тоді як в Україні га-
рантію надають на кожен окремий вклад, що 
дає змогу отримувати виплати за кількома 
депозитами з одного й того самого збанкру-
тілого банку. Натомість європейські правила 
передбачають можливість тимчасового (до 
12 місяців) розширення суми гарантування 
навіть вище встановленого порогу (100 000 
євро) для великих депозитів, сформованих 
після продажу дорогих активів (нерухомості, 
землі тощо). Європейська директива у пер-
спективі передбачає також зменшення тер-
мінів виплат гарантованих сум до 7 робочих 
днів, тоді як в Україні лише передбачається 
20-денний період.
Другий блок відмінностей стосується на-

повнення фондів гарантування та можливос-
тей їх використання. Так, правила Євросо-
юзу припускають можливість використання 
коштів із системи гарантування на врегулю-
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вання банківських проблем, але не більше 
за потенційні виплати гарантованих сум, 
що повинно забезпечити уникнення втечі 
вкладників із банку та поширення системних 
ризиків у банківській системі.
Неефективність української системи га-

рантування банківських вкладів визнача-
ється ще й тим, що вона відірвана від інших 
елементів системи забезпечення фінансової 
стабільності, особливо, що стосується бан-
ківського нагляду. Тому роль ФГВФ необ-
хідно докорінно змінити, адже арсенал його 
дій щодо стабілізації фінансово-кредитної 
системи, розрахований на короткострокову 
перспективу через підвищення сум гаранту-
вання, вже практично вичерпано. І це в дов-
гостроковій перспективі лише збільшувати-
ме ризики банківських криз.
Українська система гарантування вкла-

дів потребує вдосконалення в багатьох на-
прямках. Зокрема, у розширенні гарантій 
на депозити фізичних осіб, запровадження 
підходу гарантування «на банк» або агрегова-
ної гарантії за всіма депозитними вкладами 
(наприклад, поряд з порогом гарантування 
200 тис. гривень на кожен вклад, встановити 
гарантійний сумарний захист на суму 1 млн. 
гривень на рік за всіма вкладами у всіх бан-
ках).
Але жодна система гарантування вкладів 

сама по собі не спроможна нівелювати ризи-
ки втрати платоспроможності фінансово-кре-
дитних установ. Тому з метою забезпечення 
стабільності фінансової системи Фонд разом з 
гарантуванням вкладів повинен забезпечити 
підвищення якості нагляду та контролю за 
банківською діяльністю, валютним ринком, 
державними фінансами і ризиками стійкості 
фінансової системи загалом.
Причому, за словами Голови Національ-

ного банку України, більшість банків в остан-
ні роки збанкрутіла через протиправні дії 
своїх акціонерів та топ-менеджерів, проти 
яких вже відкрито 239 кримінальних про-
ваджень на загальну суму майже 34 млрд. 
гривень [13]. Саме тому в Україні в березні 
2015 року було прийнято закон про посилен-
ня відповідальності пов’язаних з банком осіб 
[14].
Ще на стадії законопроекту Міністр фінан-

сів України Н Яресько зазначала, що за умов 

недостатньої відповідальності пов’язаних з 
банком осіб, насамперед керівників фінансо-
вих установ, контролерів та інших власників 
істотної участі в банку, існує нагальна необ-
хідність у додатковому регулюванні фінансо-
во-кредитної сфери. 
Причому, на думку деяких експертів, най-

кращим контролюючим органом для банків 
є не хто, як їхні клієнти. На їх переконання, 
слід, приміром, зробити вкладників акціоне-
рами фінансових установ, де вони тримають 
свої кошти.
У сучасних українських реаліях, коли 

банки постійно банкрутують, важливо й вар-
то вкладникам надавати можливість конт-
ролювати прозорість їх діяльності через 
право бути акціонерами своїх банків. Адже 
відтепер керівники та менеджери, а також 
інші особи, які мають стосунок до фінансо-
вих установ, після прийняття Закону Укра-
їни «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо відповідальності 
пов’язаних із банком осіб» [14], будуть вкрай 
обережними і добре подумають, як скоювати 
фінансові правопорушення.
Адже цей Закон [14] поширює адміністра-

тивну відповідальність за порушення банків-
ського законодавства та нормативно-право-
вих актів Національного банку України, у 
тому числі подання недостовірної (неповної) 
звітності, зокрема, щодо якості активів, про-
ведення операцій з пов’язаними особами, 
суті операцій, або ризикованих операцій, які 
загрожують інтересам вкладників чи іншим 
кредиторам, не лише на керівників банків, 
але й на пов’язаних з банком осіб.
Більше того, Закон [14] покладає на бан-

ківських працівників не лише адміністра-
тивну, але й кримінальну відповідальність, 
і доповнює Кримінальний кодекс України 
статтею 218-1 такого змісту: доведення банку 
до неплатоспроможності, тобто умисне, з ко-
рисливих мотивів, іншої особистої заінтересо-
ваності або в інтересах третіх осіб вчинення 
пов’язаною з банком особою будь-яких дій, 
що призвели до віднесення банку до кате-
горії неплатоспроможних, якщо це завда-
ло великої матеріальної шкоди державі або 
кредитору, – карається обмеженням волі на 
строк від одного до п’яти років або позбав-
ленням волі на той самий строк, з накладан-
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ням штрафу від п’яти тисяч до десяти тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів грома-
дян та позбавленням права обіймати певні 
посади або займатися певною діяльністю на 
строк до трьох років.
Матеріальна шкода цій статті вважається 

великою, якщо вона у десять тисяч і більше 
разів перевищує неоподатковуваний мінімум 
доходів громадян.
Висновки: а) основними напрямками під-

вищення стабільності та забезпечення ефек-
тивності діяльності фінансово-кредитної сис-
теми є зменшення й жорстке регулювання 
депозитних і кредитних ставок;
б) з метою усунення корупційних діянь 

необхідно посилити банківський контроль та 
нагляд Національного банку України і самих 
вкладників за діяльністю кредитних установ 
та відповідальність пов’язаних з банком осіб 
за порушення фінансового законодавства;
в) реорганізація роботи Фонду гаранту-

вання вкладів фізичних осіб відповідно до єв-
ропейських стандартів може значно підвищи-
ти довіру населення до банківських установ.
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АНОТАЦІЯ 
У статті аналізуються напрямки стабі-

лізації та підвищення платоспроможності ді-
яльності фінансово-кредитної системи Укра-
їни, розглядаються питання покращення 
роботи Фонду гарантування вкладів фізичних 
осіб у збільшенні довіри до банківських установ 
та посилення відповідальності пов’язаних із 
банком осіб за порушення фінансового законо-
давства.

SUMMARY 
The article analyzes the trends stabilize and 

improve the solvency of the fi nancial and credit 
system of Ukraine, the issues of improving the work 
of the Deposit Guarantee Fund of individuals to 
increase confi dence in the banking institutions and 
strengthen the responsibility of the persons related 
to the bank for violation of fi nancial laws.
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ÓÄÊ 347.73

Враховуючи важливість контролю у 
сфері публічних фінансів, з метою ефектив-
ної реалізації принципів фінансового конт-
ролю, держава повинна встановлювати сис-
тему їх гарантій, тобто способи та засоби за-
безпечення їх повної, належної реалізації. 
Питанням гарантій реалізації принципів 
фінансового контролю не приділяли ува-
гу представники юридичної науки. Окремі 
аспекти гарантій реалізації принципів по-
даткового права досліджував у своїх працях 
Д.А.Смірнов. О.І.Гриценко описує принци-
пи організації і діяльності Рахункової пала-
ти та вказує і на гарантії їх реалізації. Звер-
таючись до гарантій реалізації принципів 
податкового права, Д.А.Смірнов [11, с. 105-
147] виділяє організаційно-правові гарантії, 
механізм державного примусу, податково-
правове виховання й інформування, міжна-
родні гарантії. Наявна думка [13, с. 751] про 
те, що виконання принципів податкового 
контролю повинно забезпечуватися держа-
вою в особі органів, які наділені загальною 
і спеціальною компетенцією у податковій 
сфері і які виступають гарантами реалізації 
цих принципів. Нині існує проблема зако-

нодавчого закріплення гарантій реалізації 
принципів фінансового контролю у конт-
рольному процесі. Метою даної публікації є 
окреслення гарантій реалізації принципів 
фінансового контролю та особливостей від-
повідальності як особливої гарантії, підсум-
кового етапу, від якого залежить результа-
тивність і дієвість самого контролю.
Гарантії реалізації принципів фінансо-

вого контролю можливо класифікувати на: 
загальні, що сприяють забезпеченню ре-
алізації правових принципів фінансового 
контролю, і спеціальні – властиві реалізації 
кожного окремого принципу. Саме такі спе-
ціальні гарантії щодо реалізації принципів 
організації та діяльності Рахункової палати 
розглядає у науковій праці «Рахункова па-
лата: державно-правова природа, сучасний 
стан, перспективи розвитку» О.І.Гриценко 
[4, с. 17-35]. Ми ж приділимо увагу загаль-
ним гарантіям, які, у свою чергу, можуть 
бути внутрідержавними (національними) 
– це юридичні гарантії (включають консти-
туційні гарантії й інші законодавчі гарантії) 
та ідеологічні гарантії. Ідеологічні гарантії 
передбачають панування ідеології, в основі 
якої виховання щодо розуміння сутності пу-
блічних фінансів, необхідності ефективного 
управління ними, невідворотності відпові-
дальності за вчинення порушень у фінансо-
вій сфері, розвиток правосвідомості, мораль-
них, правових уявлень про необхідність 
дотримання принципів у контрольному 
процесі, підвищення правової культури, що 
формує повагу до діяльності контролюючих 

В статье раскрывается сущность гаран-
тий реализации принципов финансового кон-
троля в контрольном процессе, наводится их 
классификация, особое внимание уделяется 
такой общей гарантии, как ответственность 
за их нарушение.
Ключові слова: гарантії, принципи фінансового 

контролю, контрольний процес, відповідальність
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суб’єктів. Входження України в ЄС вказує 
на необхідність розширення міжнародних 
гарантій у сфері контролю публічних фінан-
сів. Отже, доцільно виділяти і міжнародні 
гарантії, які встановлюються міжнародними 
документами, з метою належної реалізації 
принципів фінансового контролю. Врахову-
ючи необхідність зближення національно-
го і міжнародного законодавства, доцільно 
звернутися до міжнародних документів, які 
забезпечують реалізацію принципів фінан-
сового контролю, зокрема Лімської декла-
рації керівних принципів контролю, Мо-
дельного закону про фінансовий контроль 
тощо й імплементувати їх норми у законо-
давство України. Юридичні гарантії – сукуп-
ність встановлених законодавством засобів, 
у тому числі відповідальності, спрямованих 
на попередження порушення принципів 
фінансового контролю, припинення пору-
шень, відновлення порушених принципів, 
існування спеціальних процедур оскаржен-
ня рішень, дій чи бездіяльності контролю-
ючих чи підконтрольних суб’єктів, інших 
учасників контрольного процесу, належне 
функціонування суб’єктів, що перевіряють 
діяльність та забезпечують реалізацію пра-
ва на захист, зокрема прокуратури, суду, 
органів внутрішніх справ тощо. Юридич-
ні гарантії як різновид внутрідержавних 
(національних) гарантій визначаються у 
Конституції України та інших нормативно-
правових актах держави. До конституцій-
них гарантій належить передбачене ст.55 
Конституції України право людини і гро-
мадянина на оскарження у суді рішень, дій 
чи бездіяльності органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, посадо-
вих і службових осіб. Вказана норма Кон-
ституції України стосується лише людини і 
громадянина, бо міститься у розділі «Права, 
свободи і обов’язки людини і громадянина» 
(стаття 55 «Права, свободи людини і гро-
мадянина захищаються судом». Але можна 
стверджувати, що порушення вчиняються 
на підконтрольному суб’єкті саме людиною, 
яка несе відповідальність за фінансово-гос-
подарську діяльність, за управління публіч-
ними фінансами. Таке право забезпечене іс-
нуванням відповідних норм у законодавстві 
України, що визначають особливості діяль-

ності контролюючих суб’єктів, тобто кон-
ституційна гарантія деталізована в інших 
нормативно-правових актах, що стосуються 
фінансового контролю. Інші законодавчі га-
рантії деталізують норми Основного закону,  
містяться у законах та підзаконних норма-
тивних актах, і стосуються сфери публічних 
фінансів.
Будь-який державний орган, що наділе-

ний відповідною компетенцією у сфері пу-
блічних фінансів, здійснює діяльність, яка 
може виступати в якості своєрідної гаран-
тії реалізації принципів фінансового конт-
ролю. Наприклад, Верховна Рада України 
приймає закони (зокрема Податковий ко-
декс України тощо), якими визначає пра-
вовий статус контролюючих суб’єктів і осо-
бливості їх діяльності під час організації та 
здійснення фінансового контролю. Кабінет 
Міністрів України, Міністерство фінансів 
України у підзаконних нормативних актах 
деталізують окремі положення щодо діяль-
ності контролюючих суб’єктів, чим також 
забезпечують належну реалізацію принци-
пів фінансового контролю у контрольному 
процесі. Важливу роль у формуванні належ-
ного законодавства для реалізації принци-
пів фінансового контролю на кожній стадії 
контрольного процесу відіграють безпосе-
редні учасники контрольного процесу, самі 
контролюючі суб’єкти, зокрема Рахункова 
палата України, Державна фіскальна служ-
ба України, Державна фінансова інспекція 
України.
Позитивним моментом є наявність у 

новому Законі України «Про Рахункову 
палату» [10] статті 43 «Зовнішній аудит Ра-
хункової палати та зовнішнє оцінювання її 
діяльності», в якій йдеться про можливість 
прийняття Верховною Радою України рі-
шення про здійснення зовнішнього аудиту 
Рахункової палати. Вважаємо, що Верхо-
вна Рада України зобов’язана прийняти 
рішення про здійснення зовнішнього ауди-
ту Рахункової палати у випадку наявності 
інформації щодо неналежного проведення 
нею контрольних заходів. Крім цього, зо-
внішній аудит Рахункової палати повинен 
раз у три роки здійснюватися обов’язково. 
Отже, до означеної статті необхідно внести 
зміни. 
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Для належної реалізації принципів 
фінансового контролю на кожній стадії 
контрольного процесу доцільно запрова-
дити громадський контроль за діяльністю 
контролюючих суб’єктів. Зокрема, залуча-
ти представників громадських організацій, 
окремих громадян, які розуміються на про-
блемах контролю в сфері публічних фінан-
сів до участі у організації і проведенні конт-
рольних заходів. З цією метою доцільно 
створити Комітет громадського контролю, 
який функціонуватиме на громадських заса-
дах та перевірятиме діяльність контролюю-
чих суб’єктів, зокрема здійснюватиме аналіз 
прийнятих ними рішень за результатами 
контрольних заходів, накладених санкцій, 
розглядатиме скарги підконтрольних 
суб’єктів на дії чи бездіяльність контролю-
ючих суб’єктів. Функціонування такого Ко-
мітету буде своєрідною гарантією реалізації 
принципів фінансового контролю як конт-
ролюючими суб’єктами так і підконтроль-
ними, а також іншими учасниками контр-
ольного процесу.

Важливою загальною гарантією реалізації 
всіх принципів фінансового контролю є вста-
новлення відповідальності за їх порушення 
та невідворотність її застосування. За резуль-
татами контрольних заходів контролюючі 
суб’єкти самостійно накладають передбачені 
законодавством санкції, в межах визначених 
повноважень, або надсилають матеріали до 
інших суб’єктів, зокрема правоохоронних 
органів, які приймають рішення щодо від-
повідальності підконтрольних суб’єктів, їх 
службових чи посадових осіб. Тобто відпо-
відно до чинного законодавства не всі контр-
олюючі суб’єкти наділені правом накладати 
стягнення, різні і їх види. У нормативно-
правових актах, що стосуються організації 
діяльності Рахункової палати неоднозначно 
визначені дії даного державного органу при 
виявленні порушень, самі види порушень. 
Доречним є правило встановлене новим За-
коном «Про Рахункову палату» [10], про те, 
що щорічний звіт про діяльність Рахункової 
палати має містити інформацію про пере-
дані до правоохоронних органів матеріали 
щодо виявлених ознак кримінальних або 
адміністративних правопорушень і вжиті 
правоохоронними органами заходи реагу-

вання (ст.30). Встановлена відповідальність 
і посадових осіб Рахункової палати, та осіб, 
що залучаються нею до роботи. 
Орган державного фінансового конт-

ролю, яким є Державна фінансова інспек-
ція України (далі – ДФІ) та її територіаль-
ні органи, відповідно до Закону України 
«Про основні засади здійснення державно-
го фінансового контролю в Україні» [9], має 
право накладати у випадках, передбаче-
них законодавчими актами, на керівників 
та інших службових осіб підконтрольних 
установ, адміністративні стягнення; пору-
шувати перед керівниками відповідних ор-
ганів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та 
організацій питання про притягнення до 
відповідальності осіб, винних у допущених 
порушеннях. У Положенні про Державну фі-
нансову інспекцію України [6] зазначається, 
що Держфінінспекція відповідно до покла-
дених на неї завдань має право: призупи-
няти в межах повноважень, передбачених 
законом, бюджетні асигнування, зупиняти 
операції з бюджетними коштами в установ-
леному законодавством порядку, а також 
застосовувати та ініціювати застосування 
відповідно до закону інших заходів впливу 
в разі виявлення порушень законодавства; 
накладати у випадках, передбачених зако-
ном, адміністративні стягнення. Порядок та 
особливості застосування вказаних заходів 
впливу визначаються Бюджетним кодексом 
України та підзаконними нормативними ак-
тами, що прийнятими Кабінетом Міністрів 
України та Міністерством фінансів України. 
У Порядку зменшення бюджетних асигну-
вань розпорядникам бюджетних коштів (за-
тверджено постановою Кабінету Міністрів 
України № 255 від 17.03.2011) [7] зазнача-
ється, що рішення про зменшення бюджет-
них асигнувань головному розпоряднику 
коштів державного бюджету приймає Мі-
ністр фінансів, головному розпоряднику 
коштів місцевого бюджету – керівник місце-
вого фінансового органу, розпоряднику бю-
джетних коштів нижчого рівня – головний 
розпорядник коштів відповідного бюджету. 
Вважаємо, що застосування саме вказаного 
заходу впливу має прийматися за рішенням 
колегії Міністерства фінансів України чи 
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відповідного місцевого фінансового органу 
тощо, з метою колегіального вирішення пи-
тання та усунення можливих зловживань. 
Службові особи ДФІ теж несуть відповідаль-
ність, яка виступає гарантією належного 
виконання ними обов’язків і дотримання 
принципів у фінансово-контрольній сфері. 

Кодекс України про адміністративні пра-
вопорушення передбачає адміністративну 
відповідальність за порушення бюджетного 
законодавства (ст..164-12) та за порушення за-
конодавства з фінансових питань (ст. 164-2).
Аналіз чинного законодавства дозволяє 

констатувати, що найменше повноважень 
по застосуванню заходів впливу до винних 
осіб за вчинення правопорушень у сфері 
публічних фінансів має Рахункова палата 
України, хоча з огляду на міжнародні доку-
менти, саме цей державний орган повинен 
бути основним у сфері контролю публічних 
фінансів. 
Якщо до підконтрольного суб’єкта засто-

совано заходи впливу з порушенням вста-
новлених законодавством вимог – це є під-
ставою для оскарження його дій до суду та 
подальшого скасування відповідних актів. 
Наявність процедури судового оскарження 
сприяє відновленню порушених прав під-
контрольного суб’єкта забезпечує всебічне, 
повне дослідження фактичних обставин 
справи. Судовий контроль є важливою юри-
дичною гарантією дотримання та реалізації 
принципів фінансового контролю у контр-
ольному процесі. 
Митний кодекс України містить окрему 

главу 4. «Оскарження рішень, дій або безді-
яльності органів доходів і зборів, їх посадо-
вих осіб та інших працівників і відповідаль-
ність за них», у якій йдеться про право на 
оскарження, де передбачено оскарження 
саме у випадку порушення прав, свобод чи 
інтересів. Досить вдало у його ст. 24 [5] ви-
писано, що є предметом оскарження, тобто 
формулюються визначення понять рішен-
ня, дії, бездіяльність. Закон України «Про 
основні засади здійснення державного фі-
нансового контролю в Україні» [9] перед-
бачає оскарження у судовому порядку дій 
та бездіяльності посадових осіб органу дер-
жавного фінансового контролю, але стаття 
13 у якій про це йдеться, має назву «Розгляд 

скарг на дії посадових осіб органу держав-
ного фінансового контролю». Вважаємо за 
доцільне внести до назви статті доповнення, 
зокрема доповнити словом «бездіяльність». 
У Законі України «Про Рахункову палату» 
[10] (ст.33) до прав посадових осіб об’єкта 
контролю віднесено право оскаржувати в 
установленому законом порядку рішення, 
дії або бездіяльність членів Рахункової па-
лати та посадових осіб апарату Рахункової 
палати.
Закони України «Про Рахункову палату» 

та «Про основні засади здійснення держав-
ного фінансового контролю в Україні» не 
містять тлумачень понять «дії», «рішення», 
«бездіяльність», що, на наш погляд, не дозво-
ляє чітко визначитися з предметом оскар-
ження у випадку порушення прав, свобод 
чи інтересів підконтрольних суб’єктів. Крім 
цього Закон України «Про основні засади 
здійснення державного фінансового конт-
ролю в Україні» передбачає оскарження у 
судовому порядку лише дій та бездіяльності, 
а про рішення у ньому не йдеться. Оскільки 
оскарженню у судовому порядку підлягають 
і рішення органів державного фінансового 
контролю, то необхідно про це зазначити у 
статті 13 вказаного Закону. 
Законодавством передбачені випадки, 

за наявності яких контролюючий суб’єкт 
має право звернутися до суду. Законом 
України «Про Рахункову палату» [10] (ст.7) 
до повноважень Рахункової палати віднесе-
но право звертатися до суду у разі порушен-
ня об’єктами контролю повноважень членів 
Рахункової палати та посадових осіб апарату 
Рахункової палати, зокрема щодо усунення 
перешкод у реалізації таких повноважень. У 
той же час у Стандарті Рахункової палати [12] 
зазначається, що у разі виявлення під час 
перевірки фактів нецільового використання 
бюджетних коштів, інших правопорушень, 
за скоєння яких передбачена кримінальна 
чи адміністративна відповідальність, за рі-
шенням Колегії Рахункової палати матері-
али перевірки передаються до Генеральної 
прокуратури України, інших правоохорон-
них органів або до суду у визначеному зако-
нодавством порядку. Як видно із вказаного, 
підстави звернення до суду, що передбачені 
Законом і Стандартом різні. Закон чомусь 
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не наділяє Рахункову палату правом звер-
нення до суду у випадку виявлення під час 
перевірки фактів нецільового використання 
бюджетних коштів, інших правопорушень, 
за скоєння яких передбачена кримінальна 
чи адміністративна відповідальність, що на 
наш погляд, є його недоліком. У Положен-
ні Про Державну фіскальну службу України 
теж наявна норма про те, що ДФС відповід-
но до покладених на неї завдань звертається 
до суду у випадках, передбачених законом, 
але ці випадки не деталізовані.
Аналізуючи співвідношення показни-

ків надходження справ із деякими видами 
вимог до місцевих адміністративних судів 
у 2012–2013 роках, можна зробити висно-
вок про те, що зменшилась кількість справ 
зі спорів з приводу реалізації публічної по-
літики у сферах зайнятості населення та со-
ціального захисту громадян. Це явище при-
звело до збільшення на 8% частини справ зі 
спорів з приводу реалізації податкової по-
літики та за зверненнями податкових орга-
нів із деякими видами вимог при зменшен-
ні абсолютного показника (88 172 або 32% 
проти з 90 744 або 24%) [1]. У першому пів-
річчі 2014 року спостерігається збільшення 
на 2% відносної кількості справ зі спорів з 
приводу адміністрування податків, зборів, 
платежів, а також контролю за дотриман-
ням вимог податкового законодавства. При 
цьому абсолютний показник надходження 
цієї категорії справ зменшився (43 129 або 
36% проти 46 173 або 34%) [3]. Серед адмі-
ністративних справ, що надійшли до міс-
цевих адміністративних судів у 2014 році, 
переважають справи зі спорів з приводу ад-
міністрування податків, зборів, платежів, а 
також контролю за дотриманням вимог по-
даткового законодавства (85 179 справ або 
36% загальної кількості справ) [2]. 
Характеризуючи результати розгляду 

місцевими адміністративними судами справ 
зі спорів з приводу реалізації податкової по-
літики та за зверненнями податкових орга-
нів із деякими видами вимог, у 2013 році не-
обхідно зазначити, що  це 91 427 справ або 
32% розглянутих справ проти 97 942 (20%).
Питома вага цих справ у загальній кількості 
розглянутих справ порівняно з 2012 роком 
збільшилась на 12% [1]. Серед адміністра-

тивних справ, які розглянули місцеві адміні-
стративні суди у 2014 році, найбільшу кіль-
кість становлять справи зі спорів з приводу 
адміністрування податків, зборів, платежів, 
а також контролю за дотриманням вимог 
податкового законодавства (84 588 справ 
або 36%) [2]. У справах зі спорів з приводу 
адміністрування податків, зборів, платежів, 
а також контролю за дотриманням вимог 
податкового законодавства у 2014 році апе-
ляційними адміністративними судами пере-
глянуто 25 797 постанов, з яких змінено чи 
скасовано 4964 постанови, з приводу реалі-
зації публічної фінансової політики – відпо-
відно 2973 та 646. У цих справах змінено чи 
скасовано кожну п’яту постанову [2]. Ана-
ліз статистичних показників розгляду Вер-
ховним Судом України адміністративних 
справ (за класифікацією Верховного Суду 
України адміністративних справ) у 2013 
році показує, що найчастіше предметом пе-
регляду були рішення у справах зі спорів 
фізичних чи юридичних осіб із суб’єктами 
владних повноважень щодо оскарження 
його рішень (нормативно-правових актів 
чи актів індивідуальної дії). Кількість роз-
глянутих справ цієї категорії становить 197 
одиниць, або 43% розглянутих справ. Така 
ж тенденція (при більших кількісних показ-
никах) спостерігалася у 2012 році, коли Вер-
ховний Суд України розглянув 304 справи 
цієї категорії або 62% розглянутих справ [1]. 
Аналіз складових цього показника засвідчив 
зміну в його структурі. Так, у 2013 році най-
більшу частину справ цієї категорії станови-
ли справи про оскарження рішень податко-
вих органів (80 справ), митних органів (33 
справи). У попередньому звітному періоді 
найбільшу кількість справ становили справи 
про оскарження рішень митних органів (97 
справ), податкових органів (70 справ). Як і 
попереднього звітного періоду, найбільша 
кількість скасованих судових рішень спосте-
рігалася у податкових справах. У 2013 році 
їх відносна кількість зросла на 23% (з 30% до 
53%) [1]. Аналіз показників перегляду Вер-
ховним Судом України судових рішень Ви-
щого адміністративного суду України у 2014 
році свідчить про те, що найбільша кількість 
скасованих судових рішень спостерігається 
у податкових справах (43%) [2].
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В. Коновалюк [8] пропонував у проекті 
Закону «Про державний фінансовий конт-
роль» передбачити розділ «Оскарження 
дій суб’єктів державного фінансового конт-
ролю, матеріалів та висновків за результата-
ми ревізій і перевірок», у якому вказати на 
особливості розгляду скарг на неправомірні 
дії суб’єктів державного фінансового конт-
ролю, необґрунтованість чи недостовірність 
матеріалів та висновків тощо, а також пра-
во підконтрольних суб’єктів на оскарження 
дій суб’єктів державного фінансового конт-
ролю у судовому порядку, у випадку якщо 
вони мають ознаки дисциплінарних або 
кримінальних порушень. Аналіз проблем 
чинного законодавства та судової практики 
вказує на необхідність існування у проек-
ті Закону України «Про фінансовий конт-
роль» окремої статті з назвою: «Оскарження 
рішень, дій чи бездіяльності контролюючих 
суб’єктів». У даній статті слід сформулювати 
наступні визначення понять: рішення – це 
акти, які приймають контролюючі суб’єкти, 
їх посадові особи у сфері контролю публіч-
них фінансів; дії – вчинки посадових осіб та 
інших працівників контролюючих суб’єктів, 
а також третіх осіб, задіяних у контрольно-
му процесі, пов’язані з виконанням ними 
обов’язків, покладених на них відповідно до 
законодавства України; бездіяльність – не-
виконання контролюючими суб’єктами, їх 
посадовими особами та іншими працівни-
ками обов’язків, покладених на них законо-
давством України, або неприйняття ними 
рішень з питань, віднесених до їх повнова-
жень, протягом строку, визначеного законо-
давством.
Відомо, що контролюючі суб’єкти аналі-

зують практику розгляду справ за їх участю, 
виявляють проблеми та визначають шляхи 
їх усунення з метою недопущення пору-
шень у подальшому. Необхідно, що конт-
ролюючі суб’єкти аналіз судової практики 
щодо розгляду адміністративними судами 
справ у сфері публічних фінансів, публі-
кували на відповідних сайтах – це б дало 
можливість не лише їм розумітися на про-
блемних питаннях, що існують у судовій 
практиці та контрольному процесі, а й ін-
шим учасникам цього процесу, зокрема під-
контрольним суб’єктам. Зазначене сприяло 

б дотриманню принципів фінансового конт-
ролю у контрольному процесі, виховувало б 
у дусі їх поваги. Крім цього, якщо суд при-
ймає рішення на користь підконтрольного 
суб’єкта, доцільно вважати це неналежним 
виконанням відповідними посадовими осо-
бами контролюючих суб’єктів їх обов’язків 
і застосовувати до них заходи дисциплінар-
ної відповідальності, а також відшкодуван-
ня заподіяної шкоди. Адже у ст. 56 Консти-
туції України зазначається, що кожен має 
право на відшкодування за рахунок дер-
жави чи органів місцевого самоврядування 
матеріальної та моральної шкоди, завданої 
незаконними рішеннями, діями чи безді-
яльністю органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, їх посадових і 
службових осіб при здійсненні ними своїх 
повноважень.
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АНОТАЦІЯ 
У статті розкривається сутність гаран-

тій реалізації принципів фінансового конт-
ролю у контрольному процесі, наводиться їх 
класифікація, особлива увага зосереджується 
на такій загальній гарантії як відповідаль-
ність за їх порушення

SUMMARY 
The article reveals the essence of the guarantees 

of the principles of fi nancial control in the control 
process, given their classifi cation, with special focus 
on such general guarantees as responsibility for 
their violation
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Постановка проблеми
Актуальність дослідження моральних 

догм у судовій діяльності є беззаперечною, 
оскільки вони мають нерозривний зв’язок 
із правовою реальністю. Постановка про-
блеми обумовила мету статті, якою є вияви-
ти основні підходи до розуміння моральних 
догм у судовій діяльності. Для досягнення 
поставленої мети автор вважає за необхід-
не вирішення таких завдань: визначити 
особливості і основні моральні догми, яки-
ми керується суддя при винесенні судових 
рішень; запропонувати авторське бачення 
моральної догми.

Стан дослідження
Проблемні аспекти питання досліджу-

вали: В.С. Бігун, Н.А. Гураленко, О.О. Ле-
вицький, О.Б. Прокопенко, С.С. Сливка та 
інших відомих вітчизняних та зарубіжних 
правознавців.
Незважаючи на те що проблематика 

догми права є фундаментальною для фі-
лософії та теорії права в цілому, проте на 
пострадянському просторі практично від-
сутні її спеціальні дослідження, що вкотре 

підкреслює необхідність дослідження мо-
ральних догм у судовій діяльності.

Основні положення
Представником державної влади є осо-

ба-суддя. Суддя – посадова особа держави, 
що є носієм судової влади [5, с. 211], тобто 
еталоном справедливості, рівності та пра-
восуддя. На перший погляд, можна ствер-
джувати, що термін правосуддя тотожний 
з судочинством, а саме судочинство – це 
ще не правосуддя. Спираючись на судову 
практику, можемо стверджувати, що судові 
рішення, прийняті всупереч чинному за-
конодавству не є законними, тобто право-
судними. У такому випадку судочинство є 
лише функціонуванням суду.
Термін правосуддя означає «суд за пра-

вом», а термін судочинство – «діяльність 
суду». Тому перший термін акцентує на 
змісті (за правом), другий – на формі ді-
яльності (діяльність суду) як специфічному 
значенні термінів. Можна доповнити цей 
аргумент аксіологічним, телеологічним 
аспектом. Якщо у випадку судочинства 
йдеться про діяльність суду, то у випадку 
правосуддя йдеться про діяльність із роз-
гляду справ із певною метою (досягнення 
справедливості, вирішення конфлікту, за-
хисту прав та свобод людини, юридичних 
осіб, держави). Тобто йдеться не про будь-
яку діяльність суду, а таку, що відповідає 
певній меті [1].
Судочинство не лише використовує, 

але й творить правові смисли. Уявлення 

Статья посвящена одной из основных про-
блем философии и теории права, понятию и 
определению сущности моральных догм сквозь 
призму судебной деятельности. Обосновано, 
что догма права есть на всех уровнях правовой 
жизни, в том числе и судебной деятельности.

Ключові слова: догма, мораль, право, суддя, правосуд-
дя, судочинство, судова діяльність, природне право.
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про справедливість та несправедливість 
права і закону, що є філософсько-право-
вою проблемою, правомірність та непра-
вомірність поведінки формується, з-поміж 
іншого, на основі перебігу та результатів 
судових процесів. З-поміж них можна ви-
окремити резонансні судові процеси. Вони 
уособлюють собою суперечності щодо пев-
них фундаментальних цінностей, важливих 
колективних чи індивідуальних проблем і 
шляхів їх вирішення, виявляють складні не 
лише юридичні, але й інші – політичні, со-
ціальні, економічні тощо – проблеми люди-
ни, суспільства, держави [1].
Розглядаючи питання моральних догм 

у судовій діяльності, слід звернутися до та-
ких понять, як «закон», «моральна догма», 
«справедливість» та «догма», з точки зору 
судової діяльності.
Характеризуючи моральну сторону су-

дової діяльності, потрібно акцентувати ува-
гу на понятті «догма», оскільки саме вона є 
тим стабілізуючим чинником пізнання та 
чіткого розмежування між добром та злом.
Догма (від грецьк. «догма» – думка, рі-

шення, постанова, вчення) – твердження, 
що лежить в основі доктрини, прийняте без 
доказу. У давньогрецькій мові догма близь-
ка думці, тому що здається очевидною, пра-
вильною. У стародавній літературі догма 
мала значення наказу, обов’язкового для 
виконання. У Ксенофонта догмою назива-
ється розпорядження, яким повинні підпо-
рядковуватися і командири, і прості вояки. 
У Новому Завіті, в Євангелії від Луки до-
гмою називається повеління кесаря про пе-
репис населення Римської імперії, у книзі 
Діянь Апостолів – царські укази. Але вже у 
книзі Діянь з’являється значення догми як 
визначення церкви, що має незаперечний 
авторитет для кожного її члена. Поняття 
догми тісно пов’язане з релігійною тради-
цією: божественні догмати – істини, дані 
Богом через Одкровення; церковні догма-
ти – істини, що формулюються церквою. 
Для віруючої людини догматичне знання, 
будучи освячене Богом і церквою, не вима-
гає доказів, воно очевидно і приймається 
на віру. І хоча догма принципово недовід-
на, іноді можуть робитися спроби її обґрун-
тування філософськими методами. Так, 

основним догматом християнського вчен-
ня є існування Бога-творця. В теології нео-
дноразово висувалися так звані онтологічні 
докази буття Бога. Однак невдачі подібних 
доказів не привели до відмови від самої до-
гми. У навчаннях, що не сакралізується і 
до яких зберігається критичне ставлення, 
аналогами догм є постулати, [2] які, у свою 
чергу, також випливають із моралі.
Виходячи з теологічного аспекту догми, 

можна стверджувати, що моральна догма 
– це сила Божа, яка забезпечує справедли-
вість і повертає судді образ і подобу Божу.

Догма у праві – це положення, ідея, все 
те, що сприймається його адептами безаль-
тернативно, поза будь-яким сумнівом та мож-
ливістю критичного перегляду [5, с. 166]. На 
нашу думку, догмою у судовій діяльності 
можна також вважати моральний вибір 
індивіда з того чи іншого боку, чітко роз-
межувавши поняття добра і зла. Проте мо-
ральна догма виникає тоді, коли моральна 
норма стає цінністю, тобто зовнішнім вира-
зом природного права. Таким чином мож-
на стверджувати, що основою моральної 
догми є природне право.
Отже, моральна догма у судовій діяль-

ності – це ті рішення, ідеї та настанови, 
якими керується суддя при винесенні судо-
вого рішення. Вона виникає під зовнішнім 
впливом природного права та внутрішнім 
моральним вибором індивіда, яке з того чи 
іншого боку дає чітке розмежування добра 
і зла. 
Даючи правову оцінку ситуації та при 

винесенні судового рішення суддя керуєть-
ся не тільки «буквою закону», але і мораль-
ними догмами, проте ми розглянемо лише 
деякі з них, зокрема: закон, мораль та спра-
ведливість, які, на нашу думку, є основою 
судової діяльності.
Закон – нормативно-правовий акт ви-

щої юридичної сили, що регулює найваж-
ливіші суспільні відносини шляхом вста-
новлення загальнообов’язкових правил 
(норм); прийнятий в особливому порядку 
законодавчим органом або безпосередньо 
народом [3, с. 118]. Виходячи з даного ви-
значення, можна прийти до висновку, що 
закон є теж моральною догмою, оскільки 
він є «фундаментом» (основою) для вине-
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сення судового рішення, тобто тією першо-
черговою догмою до якої звертається суддя 
при винесенні судового рішення. Право 
тісно пов’язане із законом, оскільки право 
– це система наявних у суспільстві право-
вих доктрин і цінностей та сформована на 
цій основі система загальнообов’язкових 
правил поведінки, встановлених або санк-
ціонованих державою [5, с. 211]. Право як 
форма буття і вираз свободи є формою буття 
рівної міри, однакового масштабу свободи 
для всіх суб’єктів відповідних правовідно-
син. Правова рівність – це рівність вільних 
і незалежних суб’єктів права, потенційні 
можливості яких визначені єдиною мірою, 
єдиним критерієм. Таким критерієм, осно-
вою правового зрівнювання фактично різ-
них людей є їхня свобода. Право тому і цін-
не для членів суспільства, що воно вимагає 
фактичної однаковості індивідів. Кожен 
з них залишається унікально-неповтор-
ним. Право урівнює людей у свободі, яка 
їм необхідна для самореалізації, самовира-
ження, усвідомлення своєї неповторності 
[3, с. 118], а мораль виступає духовно-куль-
турним механізмом регуляції поведінки 
особистості за допомогою уявлень про на-
лежне, в яких узагальнені норми, цінності, 
зразки поведінки, принципи ставлення до 
інших індивідів та соціальних груп. Поява 
відносної свободи вибору, потреба в ситуа-
ційній гнучкості поведінки й стосунків, від-
повідно до динамічних умов життя, робили 
чимдалі проблематичнішими збережен-
ня, культурну трансляцію і примножен-
ня досвіду безпосередньо моральнісного 
ставлення людини до людини, спільноти, 
природи, світу. У контексті критичного 
осмислення реальних звичаїв людей скла-
дається узагальнена система уявлень про 
чесноти, норми поведінки, основополож-
ні закони колективного співіснування. 
Ідеальна система належного водночас по-
стає як моральнісне добро, найвища само-
цінність, що протистоїть моральнісному 
злу в реальній людській життєдіяльності. 
Часткове коригування внутрішнього світу 
людини, її вчинків, масової поведінкової 
практики відбувається в разі особистісного 
сприйняття вимог і настанов моральних та 
відповідних вольових зусиль щодо їх здій-

снення. Намагання досягти доброчесності й 
праведності засобами зовнішнього тиску, без 
достатньої внутрішньої мотивації, вступають 
у протиріччя з ціннісним аспектом мораль-
ного самоствердження людини [5, с. 397], 
породжуючи аморальні вчинки.
Мораль дає регулятивні можливості у 

міру розширення їх суб’єктивного гори-
зонту. Формування вселюдського універ-
сального масштабу морального світосприй-
няття, вихід за межі групових, етнічних, 
національних інтересів до обріїв людства, 
як єдиного цілого відкриває можливості 
для більш адекватного втілення суті мо-
ральності в процесі суб’єктивного тлума-
чення цінностей. Значне духовне випе-
редження реальних можливостей життя й 
універсальне бачення належного ставлен-
ня до іншої людини, суспільства, природи в 
моралі як ідеалі. Прагматичне спустошен-
ня морально-етичних ідеалів внаслідок на-
дання переваги відносному призводить як 
до духовної деградації, так і до соціальної 
дестабілізації [5, с. 397-398].
Тобто можна зробити висновок, що 

мораль виступає регулятором суспільних 
відносин між державою та людьми, сус-
пільством та індивідом, тою беззаперечною 
догмою, істиною, без якої неможливе фор-
мування та існування демократичного сус-
пільства.
На нашу думку, правосуддя у сучасній 

системі потрібно розглядати не тільки як 
«право на суд», але й «право на справедли-
вий суд».
Право на «справедливий суд» закріпле-

не законодавством та проголошене у низ-
ці міжнародних та національних право-
вих актах, зокрема у «Загальній декларації 
прав людини» (1948р.), «Міжнародним пак-
том про громадянські і політичні права» 
(1966р), «Конвенції про захист прав люди-
ни і основоположних свобод» (1950р.) та ін. 
Що ж таке право на «справедливий 

суд»? Відповідаючи на це питання, необ-
хідно перш за все звернутися до концепції 
справедливості.
Аналізуючи історичну еволюцію кон-

цепції справедливості, можна простежити 
значні зміни у формі, в якій вони представ-
лені. Якщо в періоди античності та серед-
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ньовіччя справедливість вважалася якістю 
особистості, то пізніше вона стає ознакою 
дій і процедур. Відповідно до двох вимі-
рів соціального буття – персонального та 
інституційного – можна виділити два по-
няття справедливості: справедливість як 
характерна риса особистості, що належить 
до чотирьох головних ознак людини поряд 
із розважливістю, мужністю та розумом (му-
дрістю); справедливість, що стосується со-
ціальних інститутів, (родина, господарство, 
школа), а також політична справедливість, 
що стосується права, держави і політики. 
Політична справедливість постає як розум-
ний розподіл прав, свобод, посад і шансів, а 
соціальна справедливість убачається у роз-
поділі певних життєвих благ [4].
Однією зі сфер практичного втілення 

справедливості є практика правозастосу-
вання. Все процесуальне законодавство 
спрямоване на вирішення проблеми фор-
мальної справедливості, коли йдеться про 
безстороннє і послідовне застосування од-
накових правил до всіх. Однак така безсто-
ронність, у разі її абсолютизації, може при-
звести до порушення принципів змістовної 
справедливості. Вочевидь, щоб уникнути 
цього, юридична практика має виходити з 
пріоритетності індивідуальності, ретельно 
вивчати обставини у кожному конкретному 
випадку [4].
У сучасній теорії права справедливість 

визнана необхідним елементом, сутнісною 
невід’ємною характеристикою правосуддя, 
що проявляється у такому: справедливість 
є базовим елементом концепції верховен-
ства права, яка вимагає визначальну роль 
права у суспільному житті; справедливість 
визнана принципом правосуддя, засадни-
чим елементом будь-якої діяльності суду 
з розгляду й вирішення юридично значу-
щих справ; справедливість виступає метою 
і завданням процесуального законодав-
ства, пронизуючи формулювання усіх його 
інститутів; справедливість розглядається 
необхідним елементом змісту судового рі-
шення, в якому відображається результат 
діяльності суду із захисту й відновлення по-
рушеного або оспорюваного права, захисту 
інтересів суспільства від незаконних пося-
гань; справедливість є важливим критерієм 

оцінки ефективності й легітимності в діяль-
ності судової влади [4].
Право на справедливий суд не є абсо-

лютним і може підлягати певним обме-
женням за умови дотримання декількох 
передумов. По-перше, не допускається 
встановлення жодних обмежень права осо-
би на звернення до суду. Отже, незаконни-
ми є обмеження щодо можливості оскар-
ження рішень, дій чи бездіяльності органів 
і посадових осіб держави, а також звернен-
ня до суду з вимогою про захист поруше-
них або оспорюваних прав особи чи охо-
ронюваного законом інтересу. По-друге, 
право особи на суд може бути зумовлене 
дотриманням процесуальної форми, перед-
баченої для цього чинним законодавством. 
Одночасно порядок звернення до суду не 
повинен містити прихованих, фактичних 
обмежень для реалізації особою свого пра-
ва [4].
Незалежність суду є невід’ємним еле-

ментом права особи на справедливий суд 
і означає незалежну процесуальну діяль-
ність суддів під час розгляду й вирішення 
спорів про право на основі матеріального й 
процесуального законодавства, керуючись 
професійною правосвідомістю, і в умовах, 
що виключають сторонній вплив на них [4].
Однією із складових елементів незалеж-

ності суду є неупередженість суддів, яка ви-
магає, щоб суддя при розгляді справи був 
суб’єктивно вільним від особистих уподо-
бань або упереджень стосовно учасників 
процесу (суб’єктивна неупередженість), 
а його дії повинні виключати будь-які об-
ґрунтовані сумніви щодо цього (об’єктивна 
неупередженість). Суддя не може мати ін-
тересів при відправленні правосуддя, окрім 
одного – постановлення справедливого і за-
конного рішення [4], яке, у свою чергу, ви-
пливає з моральних догм.
Категорія «об’єктивність» тісно 

пов’язана з незалежністю та неуперед-
женістю суддів. Якщо об’єктивність судді 
проявляється при встановленні й оцінці 
фактичних обставин справи, то неуперед-
женість – це ставлення судді до учасників 
процесу. У динаміці розвитку процесуаль-
них відносин ці поняття є рівнозначними, 
тому забезпечення незалежності й неупе-
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редженості суддів завжди сприяє зміцнен-
ню їх об’єктивності [4].
Право на справедливий суд є 

суб’єктивним правом особи, яке забезпечує 
реалізацію інших прав особи в разі їх неви-
знання, оспорювання або порушення інши-
ми суб’єктами правовідносин, у тому числі 
державою в особі її органів та посадових 
осіб. Право на справедливий суд належить 
до процесуальних прав-гарантій, закрі-
плених на національному рівні, у забезпе-
ченні яких держава відіграє помітну роль. 
Остання повинна полягати як у вчиненні 
активних дій, спрямованих на створення 
конкретних механізмів забезпечення цього 
права, так і в утриманні від учинення дій, 
що можуть створювати фактичні правові 
перешкоди у його реалізації [4].

Висновки
Отже, при винесенні судового рішення 

суддя повинен опиратися на такі догми, як: 
закон, мораль, моральна догма, справед-
ливість. Закон є першочерговою догмою, 
до якої звертається суддя при винесенні 
судового рішення, проте саме мораль ви-
ступає основним та беззаперечним регуля-
тором суспільних відносин між державою 
та людьми, суспільством та індивідом, тою 
беззаперечною догмою, істиною, без якої 
неможливе формування та існування демо-
кратичного суспільства. 
Моральна догма у судовій діяльності – 

це ті рішення, ідеї та настанови, якими ке-
рується суддя при винесенні справедливого 
судового рішення та виникає під зовнішнім 
впливом природного права та внутрішнім 
моральним вибором індивіда, яке з того чи 
іншого боку дає чітке розмежування добра 
і зла. 
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена одній із основних про-

блем філософії та теорії права, поняттю та 
визначенню сутності моральних догм крізь 
призму судової діяльності. Обґрунтовано, що 
догма права на всіх рівнях правового життя, 
у тому числі і судовій діяльності.

SUMMARY 
The article is devoted to one of the main 

problems of philosophy and legal theory, concepts 
and defi nitions of the essence of moral dogmas 
through the prism of judicial activities. It is proved 
that the dogma of the right to all levels of the legal 
life, including judicial activities.
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Як відомо, однією з основних методологій 
пізнання є герменевтика. Саме вона відпові-
дає за технічну сторону інтерпретації. Таким 
чином, обслуговуючи процес пізнання, гер-
меневтика, по суті, є одним із головних роз-
ділів гносеології. Особливо ж затребуваною 
дана методологія в своїй реалізації стає саме у 
світлі осмислення проявів юридичної реаль-
ності.
І, насамперед, це пов’язано з тим, що, як 

правильно доводить Борисов, «ефективність 
правового регулювання суспільних відносин 
багато в чому залежить від правильного розу-
міння нормативних приписів, способів і при-
йомів їх тлумачення» [4, c. 340]. Причому, як 
зазначає даний дослідник, «традиційно вва-
жається, що основні варіанти вирішення про-
блеми тлумачення, а отже, і відповідь на пи-
тання обгрунтування та інтерпретації права 
пропонує герменевтика» [4, c. 341]. Як пояс-

нює з цього приводу вже дослідниця Бакаєва, 
«різноманіття суспільних відносин, особливос-
ті правової культури суб’єктів безпосередньої 
реалізації права і правозастосування нерідко 
викликають певні труднощі в реалізації право-
вих норм, у зв’язку, з чим питання розуміння 
та інтерпретації правових текстів завжди були 
в центрі уваги правознавства, що призвело до 
появи його особливого напряму – юридичної 
герменевтики» [2, c. 8]. Тому, як далі зазначає 
Бакаєва, «юристи, насамперед, повинні розумі-
ти, що мають на увазі правові тексти. У цьому 
відношенні правова наука – це суто герменев-
тична наука» [2, c. 9]. І в цьому плані саме «юри-
дична герменевтика займається розробкою 
проблеми тлумачення юридичних текстів» [2, 
c. 8]. Тож, як правильно зазначає Бехруз, «ро-
зуміння права досягається за допомогою гер-
меневтичного процесу, що є досить складною 
інтелектуальною діяльністю» [3, с. 144].
Що стосується останніх досліджень та пу-

блікацій, у яких започатковано розв’язання 
означеної нами проблеми і на які ми спирає-
мось у нашій роботі, то тут можна відмітити, 
зокрема, наступних авторів: Аверін А., Бакає-
ва А., Бехруз Х., Борисов А., Бутакова Н., Вар-
ламова Н., Войде О., Кауфман А. Разом з тим, 
не применшуючи значення даних вчених у 
розробці теми, слід вказати, що в їхніх роботах 
лише в загальних розпливчастих рисах окрес-
лено вирішення зазначеного питання. Тож 
подальше з’ясування методологічних основ 
правопізннаня, як герменевтичного процесу, 
потребує свого більш ґрунтовного досліджен-
ня,  що, відповідно, і стає ціллю нашої статті.

В данной статье подвергаются анализу 
основные общие методологические характери-
стики правопознания как герменевтического 
акта. Согласно этому автором осмысливают-
ся ключевые моменты данного вида интер-
претационной практики в свете современной 
западноевропейской философско-теоретиче-
ской мысли. В этом плане взгляд на такой 
важный и актуальный вопрос юридической 
науки для нашего времени – есть методологи-
чески обоснованным и заслуживает на широ-
кое научное внимание.
Ключові слова: право, правова реальність, правопіз-

нання, правова герменевтика.
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Отже, тепер більш детально проаналі-
зуємо те, що ми маємо на сьогодні у сфері 
юридичної герменевтики. Насамперед, зупи-
нимося на основних моментах. І тут можна 
погодитись з Бакаєвою, що «специфічність 
юридичної герменевтики полягає в тому, 
що вона виступає як складне наукове яви-
ще, засноване на підходах та методах, за-
пропонованих філософами як минулого, так 
і сьогодення, і знаходить своє вираження, 
головним чином, у способах тлумачення тек-
сту юридичного змісту» [2, c. 11]. «Причому, 
– продовжує далі вказана дослідниця, – мета 
юридичної герменевтики не тільки в тому, 
щоб усвідомити сенс норми, а й перевести 
цей сенс на мову більш конкретних вислов-
лювань, наближених до практичних ситуацій 
настільки, щоб не виникало сумнівів у їх на-
лежності до норм, що тлумачиться, і тим са-
мим полегшувалося б її застосування». «Тож, 
– резюмує Бакаєва, – герменевтика вчить, що 
відправна точка будь-якого осмислення – це 
історико-критичне тлумачення. На думку 
Е.Н. Атарщікової, воно намагається по мож-
ливості об’єктивно актуалізувати незнайомі 
смислові висловлювання. А саме: за допомо-
гою знання і за участю процесів попередньо-
го розуміння. Воно має на меті відновити сенс 
з обставин виникнення тексту, виходячи з су-
джень автора і його безпосередніх сучасників, 
тобто відновити первісний зміст. З юридич-
ної точки зору, історико-критичне тлумачен-
ня стає генетичним, історико-соціальним або 
догматичним тлумаченням першого ступеня 
суб’єктивного осмислення» [2, c. 10].
Як ми знаємо, зміст інтерпретації полягає 

у такій послідовно-змінній процесуальності 
герменевтичних операцій: отриманий під час 
розуміння результат є матеріалом для тлума-
чення, а дані останнього – виступають джере-
лом для застосування. І все це здійснюється у 
формі руху між нормою права та фактичними 
обставинами справи. На це вказує і Войде: 
«Залежно від конкретного випадку юрист, 
покликаний зрозуміти, оцінити, витлумачи-
ти … застосувати юридичні правила» [7, c. 
95]. І така інтерпретаційна ув’язка jus саме до 
конкретної юридичної події є необхідністю. 
Адже, як правильно зазначає Бутакова, «зміст 
об’єктивного права складають загальні, роз-
раховані на не персоніфікованих суб’єктів 

приписи» [5, с. 20]. Про це ж говорить і Вар-
ламова: «Правовідносини опосередковують 
типові, об’єктивно необхідні взаємозв’язки. 
Суб’єктами їх виступають носії певних соці-
альних ролей: не громадянин Петров і гро-
мадянин Іванов, а кредитор і боржник, слід-
чий і підозрюваний» [6, с. 47]. У результаті, 
Бутакова тут правильно підсумовує наступне: 
«Об’єктивне право в загальній формі визна-
чає коло об’єктів, уповноважених суб’єктів, 
обсяги і межі їх суб’єктивних прав, фактичні 
та нормативно-правові підстави їх виникнен-
ня (зміни і т. п.), механізм юридичної відпові-
дальності та правового захисту у випадках по-
рушення суб’єктивних прав або зловживання 
ними» [5, с. 20].
Тож у ході герменевтико-правового про-

цесу завжди потрібна саме своєрідна «пер-
соніфікація» jus у «факті». Цим самим, прак-
тично, під час юридичної інтерпретації й 
утворюється основне «герменевтичне» коло. 
І тут ми можемо погодитися з Кауфманом А., 
який роз’яснює дану процесуальну структу-
ру пізнання: «Те, що загальна філософія від-
крила як «герменевтичне коло», пов’язується 
із Хайдеггером; Гадамер вивчив цей спосіб 
більш детально, а Хабермас, нарешті, пред-
ставив його на розсуд більш широкій ауди-
торії. Коротко кажучи, це питання пов’язане 
із проблемою первинної відсилки тексту, що 
містить якийсь зміст до безпосереднього його 
змісту; подібного взаємовідношення між мо-
вою та річчю, яка нею описується. Розуміння 
частини передбачає певне передрозуміння 
цілого, яке, в свою чергу, передбачає повер-
нення до цієї частини. Співвіднесене до юри-
дичної проблеми, це питання проявляється 
наступним чином: з одного боку, конкретна 
життєва ситуація стає зрозумілою в юридич-
ній площині, коли її зв’язати з юридичною 
нормою, що їй відповідає; з іншого – зміст 
юридичної норми розшифровується тільки 
через розуміння життєвої ситуації» [8, с. 26]. 
У детальній же екстраполяції цих положень 
на юриспруденцію випливає наступне.
Саме поставивши перед собою завдання 

вирішити певну юридичну справу, суб’єкт, 
завдяки наявним у нього попереднім уяв-
ленням, створює та вступає у герменевтичне 
коло, у якому, насамперед, намагається «вхо-
пити» фактичні обставини. Тобто відповісти 
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самому собі на питання про те, що сталося 
та чим є конкретна життєва ситуація, що по-
требує вирішення. Наприклад: особа вдарила 
іншу з метою вбити або ж лише завдати тілесні 
пошкодження; працівник дійсно вчинив про-
гул чи ним виконувалося в рамках трудового 
договору доручення керівника на виконання 
певної роботи поза межами підприємства і 
т.д. Поступово в ці роздуми, як роботу зі сліда-
ми фактичної події, все більше паралельно за-
лучають правова матерія. Ситуація розуміння 
чимдалі набирає юридичного забарвлення. І 
у цьому плані, як правильно вказує Аверін, 
«наприклад, виявлення трупа людини ще не 
свідчить про те, що в юридичному житті ста-
лося вбивство. Вбивство як кримінальне пра-
вопорушення (злочин) з’явиться в юридично-
му життя лише тоді, коли версія про вбивство 
доведе своє право на існування. До цього мо-
менту в юридичній житті немає вбивства, а є 
лише версія про вбивство» [1, с. 124].
Отже, як справедливо доводить Варла-

мова, «юридичний факт ... такий стан сус-
пільних відносин, «поворот», «момент» у їх 
розвитку, з яким пов’язані певні юридичні 
наслідки (втручання правових – законодав-
чих – норм у хід фактичних відносин)» [6, 
с. 54]. Сам же факт, як правило, постає по-
дією минулого. Про це, зокрема, говорить і 
Аверін, розглядаючи це з позиції слідчого: 
«Слідчий у процесі юридичного пізнання по-
винен скласти уявний образ життєвого події, 
що мала місце в минулому. Цей уявний образ 
ідеальний, оскільки реально сама життєва по-
дія вже не існує. Знати напевно, яким вона 
була, слідчий не може, оскільки має доступ 
тільки до його слідів, збережених на момент 
юридичного пізнання. Вивчивши сліди, за-
лишені життєвого подією, що відбулася (як 
результат відображення в природі взаємодії 
двох і більше об’єктів), слідчий може висува-
ти одне або кілька припущень про сутність 
події (висунути версії). Після цього у процесі 
юридичного пізнання слідчий повинен дослі-
джувати... Що? Життєву подію, що мала місце 
в минулому? Це зробити неможливо, оскіль-
ки досліджувати можна лише реальність. Ми-
нуле можна лише уявити з певною часткою 
ймовірності, спираючись на ті факти, які є ре-
ально і безпосередньо були з ним пов’язані.
Таким чином, предметом дослідження у 

процесі юридичного пізнання для слідчого 
буде версія (версії) життєвої події, яка відбула-
ся раніше, а не сама подія. Версії можуть бути 
найрізноманітнішими, в деяких випадках 
вони можуть представляти життєву подію з 
діаметрально протилежних сторін. У ході до-
слідження версій події, що раніше відбулася, 
слідчий повинен визначити, чи є які-небудь з 
наявних у його розпорядженні фактів сліда-
ми події (відображенням взаємодії декількох 
об’єктів дійсності в рамках того, події, що ра-
ніше відбувалася). Уже на цій стадії пізнання 
якісь факти виявляються значимі для однієї 
версії і зовсім марні для іншої, хоча мова йде 
про уявну реконструкцію однієї і тієї ж події.
На цій стадії юридичного пізнання слід-

чий висуває версії в якості засобу пізнання по-
дії, що сталася» [1, с. 117].
Просуваючись далі у герменевтичному 

колі з осмислення факту, все більше залуча-
ється й раціональне мислення. І дану проце-
дуру Аверін описує так: «Висунуті версії підда-
ються на основі наявних фактів дослідженню 
з метою отримання знання у вигляді подан-
ня, яке повинно з досить високим ступенем 
ймовірності відображати подію, що відбулася. 
Дане подання має отримати як юридичне об-
грунтування, так і логічне. Але яким чином 
одна з версій може стати таким поданням?
У процесі юридичного пізнання в повній 

мірі діють закони логіки. Слідчий повинен по-
думки «пов’язати» всі наявні факти і відомі об-
ставини в одне ціле, логічно закінчене, прав-
доподібне судження про подію, що відбулася 
в рамках однієї з версій, уникаючи, з одного 
боку, «добросовісної помилки» з приводу ха-
рактеристик цих фактів і обставин, а з іншої – 
штучного об’єднання їх в рамках однієї версії 
у вигляді конгломерату. Для перевірки пере-
конливості найбільш кращою версією слідчий 
повинен «прикласти» сукупність наявних фак-
тів і обставин до іншої (інших) версії і оцінити 
результат такого «прикладення» з точки зору 
переконливості даних версій. Якщо істотної 
різниці між ними не спостерігається (з точки 
зору обґрунтованості фактами і обставинами 
і з точки зору правдоподібності), то це озна-
чає, що в рамках зазначених версій потрібен 
додатковий пошук фактів і відомостей, які до-
поможуть виключити всі версії, крім однієї»-
[1, с. 118].
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Сам же правоінтерпретатор щоразу фор-
мує та входить у герменевтичне коло зі своїм 
набором передрозуміння: певними попере-
дніми здогадками щодо юридичної ситуації 
та власним досвідом, сформованим тією іс-
торичною ситуацією, в якій перебуває до-
слідник. Але яким саме безпосереднім чином 
відбувається початок такого пізнання – пи-
тання, будучи великим таїнством, є глибоко 
інтимне. У будь-якому випадку для кожного 
юридичного «слідопита» це має бути індиві-
дуальним «внутрішнім» герменевтичним пе-
реходом, рухом-перенесенням себе туди, де 
живе зміст jus, побачення з ним та непрості 
розмисли в контексті «факту» справи. По суті, 
здійснюється усамітнення з правом шляхом 
заглиблення в себе, відключення від «зовніш-
нього».
Як старт формування образу про право-

ве вирішення – це завжди приватна інсай-
дерська зустріч в атмосфері тет-а-тет із самим 
буттям наодинці. І така особлива особиста та 
сакральна бесіда на самоті, «без краваток», 
«один навпроти іншого» хоча і є монологом 
інтерпретатора самим з собою, але це не без-
думне розкладання пасьянсу, оскільки ідея 
jus naturale не говорить до нас, а лише пока-
зує себе, точніше, ми самі створюємо можли-
вість її виявити та побачити – вона ж завжди 
відкрита для свого висвічування (непідготов-
леним може бути лише суб’єкт).
Можна сказати, що правопізнання є осо-

бистою мандрівкою до світу jus через себе, в 
якій необхідні для розв’язку справи правила 
повинні побачитися самим серцем. Зустріча-
ючись із текстом права, герменевтично реа-
гуючи на нього, інтерпретатор бачить свою 
душу, паралельно пізнає себе. У цьому прояв-
ляється він весь сам. Спроба зрозуміти право 
– це  один із напрямків пошуку своєї самості. 
Визначальний же онтогерменевтичний 

момент «полювання» на право характери-
зується загальною вимогою до будь-якого 
об’єкту і полягає в тому, що Зміст гносеологіч-
но дає про себе знати через свою Форму. Пер-
ше – це конституююча сила для другого, його 
корінь, який визначає обрис емпіричного 
стовбуру. У своїх природних умовах сутність 
живе тільки в належному, ірраціональному, 
і для нас лише видимо проявляється, постає 
у своїй вторинності-через. Право у сущому – 

форма, а архітектурний план його побудови 
– ідея. Яка природа належного, таке й суще, 
але не навпаки. Задум – і тільки потім резуль-
тат. Достатньо подивитися на інформацію, за-
кладену в дії, щоб повністю зрозуміти наслід-
кову форму. Так, – бачимо схематичний план 
будинку, аналізуємо матеріали і місце його 
адреси – і завдяки цьому розуміємо в повному 
об’ємі, що він представляє собою, навіть без 
виходу на місцевість. Тому юридичне розу-
міння – це занурення в ідеальне, «підплиття» 
та зазирання під підводну частину законодав-
ства, «вивернення» на зовні усієї істинності. 
Отримане таким чином знання розтікається 
по віадуку нашої душі, скеровуючи нас до від-
повідної поведінки, у тому числі і правової.
Отже, аби дотягнутися до юридичної 

правди, слід обов’язково потрапити по той бік 
емпіричності, тому справжнє правопізнан-
ня починається з читанням «між рядками» 
шляхом переходу в світ тонких матерій. Для 
цього слід заглибитись у буття jus. Треба здій-
снити трансгресію у потойбіччя зовнішньої 
оболонки закону, обернувши та спрямував-
ши свій погляд у саму ідею naturale. Будучи за 
своєю внутрішньою будовою феноменологіч-
но-езистенційним очищенням-схопленням 
права, ця герменевтична процедура подібна 
«роздяганню» цибулі, з тим же ефектом «роз-
бирання» матрьошки, а за зовнішнім характе-
ром – постає у вигляді гносеологічного тран-
странзиту, схожого на інфопостачання через 
погляд у задзеркалля. І це завжди детектив-
ний жанр, дешифрування-реконструювання, 
відтворення у образі: одночасно томографія, 
УЗІ та рентген субстанції jus. У даному кон-
тексті герменевтичне коло постає первинним 
джерелом народження знання та, водночас, 
транспортною системою, по якій рухається 
інформація про право до інтерпретатора.

«Побачення» сюжету, що криється за ем-
піричністю правової картини передбачає 
собою непростий гермевтико-юридичний 
Стрибок з сущого у належного як «погляд 
під». Для цього, прокладаючи шлях у раніше 
невідоме через освітлення темного, слід опи-
нитися на внутрішній стороні онтоплощини, 
по той бік дзеркала, відсунувши перегородку, 
що відділяє нас від Ідеї jus. Тобто необхід-
но подолати великий буттєвий «водорозділ» 
(межі, яка пролягає між сущим та належним), 
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перекинути місток на інший, протилежний 
від нас берег через платонівську річку Стікс, – 
ось що передбачає, насправді, юридичне ро-
зуміння в герменевтичному плані.
Тут «зазирнути під» – це подолання бу-

ферної зони між належним (jus) та сущим (по-
зитивованою нормою), що означає реактивне 
набрання відповідної космічної швидкості.-
У такій онтоподорожі світами юридичної ре-
альності відбувається як сканування-фіксація, 
так і помпове «перекачування» інформації. 
Усе це передбачає собою наявність надійної 
сполучної тканини, герменевтичного «ніпе-
ля»: відомості про ідеї jus рухається лише в 
односторонньому режимі, до інтерпретато-
ра. І такий зворотній «клапан-перехідник» 
має забезпечувати ефективний прохід, про-
гін-прокачування, здійснювати повноцінне 
постачання потоку правового знання для 
суб’єкта.
Людина не наділена здатністю роздив-

лятися зміст як в акваріумі. За будь-яких 
обставин, справжнє праворозуміння – це 
трансгресивне гіпостазування за межу форм 
юридичного сущого. Такий своєрідний мета-
фізичний дигерський «спуск» за змістом jus, 
як і кожне перебування під поверхнею, спо-
внене багатьох небезпек для дослідника. Тут 
усе відбувається за правилами дайвінгового 
плавання: в цьому пірнанні чим далі – тим 
складніші умови, збільшується тиск та стає 
все темніше. Хтось спускається без нічого, 
інший – лише з трубкою та ластами. Треті 
можуть вже дозволити собі пірнання на під-
водному човні трохи глибше або ж навіть на 
батискафі, сягнувши усієї повноти правової 
глибини. При цьому, в якості «оптично-ви-

мірювального» обладнання-спорядження в 
початковому процесі правопізнання з «загли-
бленням» на незбагненну для раціо терито-
рію jus виступає все той же самий дух, тобто 
сила екзистенції. Однак, розгляд цього є вже 
темою для наступних наукових розвідок.
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АНОТАЦІЯ 
В даній статті піддаються аналізу осно-

вні загальні методологічні характеристики 
правопізнання як герменевтичного акту. Від-
повідно автором осмислюються ключові мо-
менти цього виду інтерпретаційної практики 
в світлі сучасної західноєвропейської філософ-
сько-теоретичної думки. У цьому плані погляд 
на дане важливе та актуальне питання юри-
дичної науки для нашого сьогодення – є мето-
дологічно обґрунтованим та заслуговує на ши-
року наукову увагу.

SUMMARY 
In this article the main general methodological 

characteristics of a knowledge of the law as 
hermeneutical act are exposed to the analysis. 
According to it the author comprehends the key 
moments of this type of interpretative practice in 
the light of modern West European philosophical 
and theoretical thought. In this plan a look on 
such important and topical issue of jurisprudence 
for our time – is methodologically reasonable and 
deserves on broad scientifi c attention.
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ÐÅØÅÍÈÉ

 ÁÐÀÃÈÍÀ Ìàðèíà Àëåêñååâíà - àñïèðàíò Íàöèîíàëüíîé àêàäåìèè 
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Постановка проблемы
С развитием международно-правовых 

отношений все чаще появляются решения 
национальных судов, которые подлежат 
признанию и исполнению на территории 
других суверенных государств. В связи с 
этим необходимо изучить системы призна-
ния и исполнения иностранных судебных 
решений в станах Европейского Союза, 
СНГ, Восточной Азии, США, определить 
общие и отличительные черты с целью усо-
вершенствования национального законо-
дательства.

Актуальность темы
Европейской конвенцией о защите 

прав человека и основных свобод (статья 6) 

предусмотрено, что каждый имеет право на 
признание и исполнение принятого судеб-
ного решения. Однако реализация этого 
права в каждой стране имеет свои особен-
ности и принципы. Незначительные иссле-
дования данной тематики показывают, что 
ученые пытаются найти общие характер-
ные признаки и тем самым выделить три, а 
некоторые ученые всего две, системы при-
знания и исполнения иностранных судеб-
ных решений по гражданским и коммер-
ческим делам. Среди таких ученых можем 
назвать Богуславский М.М., Лунц Л.А., 
Марышева Н.И., Фурса С.Я., Чубарев В.Л., 
Шах Х., Штефан М.Й. и др. В связи с тем, 
что ученые расходятся во мнении, необхо-
димо комплексно изучить нормы призна-
ния и исполнения иностранных судебных 
решений по гражданским и коммерческим 
делам и определить их наиболее распро-
страненные системы. 

Целью и задачей статьи является срав-
нительно-правовой анализ гражданского 
процессуального законодательства стран 
мира, Украины и международных актов 
о признании и исполнении иностранных 
судебных решений по гражданским и ком-
мерческим делам, определение их особен-
ностей, формирование мировых систем по 
указанной тематике, определение места 
Украины в этой системе и возможные пути 
усовершенствования национального зако-
нодательства. 

Статья посвящена актуальным вопро-
сам признания и исполнения иностранных 
судебных решений, которые закреплены в на-
циональных и международных актах. Изуча-
ются, анализируются и обобщаются прак-
тика и регламентация процедур признания и 
исполнения иностранных судебных решений 
наиболее развитых стран мира. Выделяются 
три системы признания и исполнения ино-
странных судебных решений. Указывается, 
что национальное законодательство Украи-
ны по сравнению с анализируемыми нормами 
зарубежных стран подлежит усовершенство-
ванию.
Ключевые слова: признание и исполнение иностран-

ных судебных решений, международные системы, ино-
странное судебное решение, Европейский Союз.
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Изложение основного материала
Учитывая специфику процедуры при-

знания и исполнения иностранных судеб-
ных решений по гражданским и коммер-
ческим делам, считаем необходимым дать 
определение такому процессу для единого 
применения этого понятия при исследова-
нии норм зарубежных стран.
Исследователь Штефан М.Й. отмечает, 

что признание иностранного судебного ре-
шения – это предоставление юрисдикцион-
ному акту иностранного государства силы 
и значения решения отечественного суда, 
которое не требует применения принуди-
тельных мер по защите и восстановлению 
нарушенного права [1, 592].
Ученый Фурса С. Я. под этим понятием 

понимает предоставление решению такой 
же юридической силы, которую имеет ре-
шение вынесенное судом Украины, после 
вступления в законную силу [2, 59].
Нельзя не согласиться с определением 

указанного понятия предоставленного Чу-
баревым В.Л., который отметил, что при-
знание иностранного судебного решения 
предполагает, что соответствующее госу-
дарство рассматривает это решение, как 
подтверждение определенных граждан-
ских прав и обязанностей в том же смысле, 
как решение своего собственного суда [3, 
502].
Анализируя данные выше определе-

ния, можно сделать вывод, что для фор-
мирования единого научно-обоснованного 
понятия «признание иностранного судеб-
ного решения» необходимо учитывать, что 
в основе признания бесспорным является 
наличие акта легитимизации.
Однако были времена, когда такого 

акта не требовалось.
В древности юрисдикция коммуны (го-

сударства) распространялась на судебные 
решения по гражданским и коммерческим 
делам независимо от территории, на ко-
торой оно было принято. Судебные реше-
ния свободно признавались и исполнялись 
без каких-либо дополнительных мер под-
тверждение его законности и справедливо-
сти.
Такое либеральное отношение изме-

нилось с появлением государственного су-

веренитета (верховенство государства на 
своей территории и независимость в меж-
дународных отношениях).
Реализация принципа суверенитета, в 

его современном виде, впервые была за-
креплена в Уставе ООН и характеризуется 
в международном праве как jus cogens.
Согласно п. 1 ч. 2 Устава ООН Органи-

зация основана на принципе суверенного 
равенства всех ее Членов [4] и означает, что 
каждое государство должно уважать права 
другого государства, в том числе в сфере 
реализации судебной власти в пределах их 
территорий. А любое посягательство на го-
сударственный суверенитет не допустимо.
После того, как идея суверенитета огра-

ничила полномочия судебных органов в 
рамках государственных, признание и ис-
полнение судебных решений между суве-
ренными государствами было основано на 
новых принципах.
Голландские авторы Iohannes Voet и 

Ulrich Huber предложили два таких прин-
ципа, которые актуальны и сегодня. Пер-
вый – принцип вежливости, который опре-
деляет, что суверенное государство (нация) 
по своему усмотрению позволяет призна-
ния и исполнения иностранных судебных 
решений на своей территории.
Второй – принцип взаимности. Данный 

принцип воплощает идею предоставления 
государством разрешения на признание и 
исполнение иностранных судебных реше-
ний на своей территории, только если ее 
собственные судебные решения будут при-
знаны и исполнены, и территории государ-
ства, которое запрашивает такое призна-
ние [5, 86-92]
Все вроде бы просто, но принцип веж-

ливости был слишком расплывчатый, а 
– взаимности – достаточно трудно опре-
делялся, чтобы заложить прочную основу 
международных взаимоотношений. При 
таких обстоятельствах, суверенные страны 
начали заключать международные догово-
ра.
Франция была первым государством, 

которое заключило подобный договор со 
Швейцарской общиной в 1715 году. В даль-
нейшем данный договор заменила Конвен-
ция между Швейцарской Конфедерацией 
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и Францией о юрисдикции и приведении 
в исполнение судебных решений по граж-
данским делам, подписанная в Париже 15 
июня 1869 года и потерявшая силу в 1992 
году, когда Швейцарская Конфедерация 
присоединилась к Конвенции Европей-
ской ассоциации свободной торговли о 
юрисдикции и приведении в исполнение 
судебных решений по гражданским и ком-
мерческим делам (Конвенция Лугано 1988 
года).
На примере Франции другие страны 

начали заключать подобные договора. 
Следует отметить, что в XIX веке такие 
двусторонние договора предусматривали 
комплексное взаимное признание и испол-
нение любого решения, тогда как совре-
менные договора уже требуют соответствие 
юрисдикции, своевременного извещения 
ответчика и отсутствие оснований для ого-
ворок о публичном порядке.
С развитием международных отноше-

ний в ХХ веке суверенные страны начали 
заключать многосторонние международ-
ные договора о юрисдикции признания и 
исполнения судебных решений по граж-
данским и коммерческим делам. Приме-
ром может служить первая Конвенция 
стран Европейского Союза по вопросам 
юрисдикции и принудительного исполне-
ния судебных решений по гражданским и 
коммерческим спорам (1968 г.).
Таким образом, заключения двусторон-

них или многосторонних международных 
договоров является стремление суверен-
ных государств к единой системе призна-
ния и исполнения иностранных судебных 
решений по гражданским и коммерческим 
делам. Однако, на сегодняшний день, та-
кие системы на территории суверенных го-
сударств остаются довольно разными.
Например, в Украине могут быть при-

знаны и исполнены решения иностранных 
судов по делам, возникающим из граждан-
ских, трудовых, семейных и хозяйственных 
правоотношениях, ..., а также решения 
иностранных арбитражей и других органов 
иностранных государств, к компетенции 
которых относится рассмотрение граждан-
ских и хозяйственных дел, вступивших в 
законную силу (статья 81 Закона Украины 

«О международном частном праве») [6].
В соответствии со ст. 390 Гражданского 

процессуального кодекса Украины ( далее – 
ГПК Украины) решение иностранного суда 
… признаются и исполняются в Украине, 
если их признание и исполнение предусмо-
трено международным договором, согласие 
на обязательность которого предоставлена 
Верховной Радой Украины, или по прин-
ципу взаимности.
Ходатайство о предоставлении разре-

шения на принудительное исполнение ре-
шения иностранного суда подается в суд 
непосредственно взыскателем (его пред-
ставителем) или, согласно международно-
го договора, согласие на обязательность 
которого предоставлена Верховной Радой 
Украины, другим лицом (его представите-
лем) (статья 393 ГПК Украины).
Такое ходатайство, согласно статье 396 

ГПК Украины, не удовлетворяется в случа-
ях, предусмотренных международным до-
говором, а также если решение иностран-
ного суда по законодательству государства, 
на территории которого оно принято, не 
вступило в законную силу; если сторона, в 
отношении которой принято решение ино-
странного суда, была лишена возможности 
принять участие в судебном процессе из-
за того, что она не была должным образом 
уведомлена о рассмотрении дела; если ре-
шение принято по делу, рассмотрение ко-
торого относится исключительно к компе-
тенции суда или иного уполномоченного 
в соответствии с законом органа Украины; 
если принято решение суда Украины в спо-
ре между теми же сторонами, по тому же 
предмету и на тех же основаниях, вступив-
шее в законную силу, или если в производ-
стве суда Украины есть дело по спору между 
теми же сторонами, по тому же предмету и 
на тех же основаниях до времени открытия 
производства по делу в иностранном суде; 
если пропущен установленный междуна-
родными договорами, согласие на обяза-
тельность которых предоставлена Верхов-
ной Радой Украины, и этим Законом срок 
предъявления решения иностранного суда 
к принудительному исполнению в Украи-
не; если предмет спора по законам Укра-
ины не подлежит судебному разбиратель-
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ству; если исполнение решения угрожало 
бы интересам Украины; в других случаях, 
установленных законами Украины [7].
Признание и исполнение иностранных 

судебных решений по гражданским и ком-
мерческим делам в Республике Беларусь 
признается как отдельный вид правовой 
помощи и регулируется Минской кон-
венцией о правовой помощи и правовых 
правоотношениях по гражданским, семей-
ным и уголовным делам (1993 год), Киши-
невской конвенцией о правовой помощи и 
правовых правоотношениях по граждан-
ским, семейным и уголовным делам (2002 
год), Гражданским процессуальным кодек-
сом и международными договорами.
В соответствии со статьей 561 Граждан-

ского процессуального кодекса Республики 
Беларусь порядок исполнения решений 
иностранных судов определяется соответ-
ствующими международными договорами 
Республики Беларусь. Решение иностран-
ного суда может быть предъявлено к при-
нудительному исполнению в течение трех 
лет с момента вступления в законную силу, 
если иное не установлено международным 
договором Республики Беларусь [8].
Право на судебную защиту реализуется 

путем подачи взыскателем в суд ходатай-
ства о признании и исполнении иностран-
ного судебного решения. Суд принимает 
указанное ходатайство и при наличии со-
ответствующего международного договора 
признает его и предоставляет разрешение 
на его принудительное исполнение.
Подобные положения содержатся в 

гражданских процессуальных кодексах 
Российской Федерации, Республики Казах-
стан, Республики Молдова и других постсо-
ветских странах.
В Китайской Народной Республике в со-

ответствии со статьей 266 Закона КНР «О 
гражданском процессе» (с изменениями от 
31.08.2012 года) иностранные судебные ре-
шения проверяются народным судом КНР в 
соответствии с международными договора-
ми, заключенными или присоединенными 
к КНР или на основании принципа взаим-
ности, и признаются если только такие ре-
шения не нарушают национальные, соци-
альные и общественные интересы Китая [9].

В странах Северной Америки преиму-
щественно действует общее право.
Например, США не является участни-

ком двусторонних или многосторонних 
международных договоров и конвенций 
относительно признания и исполнения 
иностранных судебных решений по граж-
данским и коммерческим спорам, также 
США не имеет федеративного законода-
тельства по этим вопросам, поэтому ино-
странные судебные решения признаются 
судами США на основе принципа междуна-
родной вежливости или взаимности.
Таким образом, в США иностранные су-

дебные решения признаются без специаль-
ного судебного рассмотрения и исполняют-
ся путем подачи обычного иска.

 Такие требования касаются не только 
иностранных судебных решений, но и ре-
шений штатов Америки. В соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Конституции США пол-
ное доверие и уважение должны предо-
ставляться в каждом штате официальным 
актам, документам и материалам судопро-
изводства любого другого штата. В свою 
очередь, Конгресс имеет возможность, пу-
тем принятия общих законов, определять 
способ удостоверения подлинности таких 
актов, документов и материалов судопро-
изводства, а также установления их юриди-
ческой силы [10].
В некоторых странах мира взаимность 

является обязательным условием для вы-
дачи экзекватуры. Например, согласно ста-
тье 11 Кодекса международного частного 
права Туниса экзекватура на иностранное 
судебное решение не выдается, в том чис-
ле, если государство, где решение или по-
становление было принято, не соблюдает 
принципа взаимности [11].
В Германии выдача экзекватуры на ино-

странное судебное решение исключается, 
если соответствующее дело согласно гер-
манским законам неподсудно судам госу-
дарства, судом которого является соответ-
ствующий иностранный суд; если ответчик 
не был должным образом и своевременно 
уведомлен о рассмотрении дела; если не 
обеспечивается принцип взаимности и др. 
Вместе с этим требования принципа вза-
имности не применяются к неимуществен-
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ным спорам.
Согласно параграфу 723 Гражданского 

процессуального кодекса Германии реше-
ние о признании и исполнении иностран-
ного судебного решения принимается без 
проверки его законности, однако, лишь по-
сле вступления его в силу [12].
Во Франции экзекватура выдается граж-

данским трибуналом первой инстанции по 
делам частного характера (гражданские и 
коммерческие дела) без проведения фран-
цузским судом ревизии. Для предоставле-
ния экзекватуры не требуется взаимности 
со стороны иностранного государства, но 
необходимо, чтобы иностранное решение 
по праву государства, судом которого оно 
было принято, подлежало принудительно-
му исполнению и соответствовало требова-
ниям, которые были сформулированы в ре-
шении Кассационного суд от 7 января 1964 
года по делу Мюнзер [13].
Следует отметить, что выдача экзеква-

туры характерна для большинства стран 
континентальной Европы, латиноамери-
канских государств и Японии.
В Англии иностранные судебные ре-

шения могут признаваться как по обще-
му праву (common law), так на основании 
различных уставов, наиболее важными из 
которых являются: Закон «О гражданской 
юрисдикции и судебных решениях» (1982 
год), Закон «Об иностранных судебных ре-
шениях» (1933 год) 
Исполнение иностранных судебных 

решений по общему праву (common law) 
осуществляется английским судом при со-
блюдении определенных требований, а 
именно: иностранный суд обладает юрис-
дикцией по делам в соответствии с англий-
скими нормами о подсудности, а также 
иностранное судебное решение является 
окончательным и имущественным (то есть 
предусматривает оплату соответствующих 
денежных сумм и не является требованием 
об исполнении решения об уплате налогов, 
штрафов или других наказаний).
Важно отметить, что согласно общему 

праву ( common law), иностранное судеб-
ное решение не имеет непосредственного 
действия в Англии. Однако, истец имеет 
право предъявить иск в английский суд, но 

основанием для него будет не первоначаль-
ное исковое требование, а уже иностранное 
судебное решение. Право кредитора, обу-
словленное решением иностранного суда, – 
это явление английского права. Во-первых, 
иностранный суд при рассмотрении дела 
должен иметь юрисдикцию не в свете норм 
иностранного права, а юрисдикцию соглас-
но английским нормам. Во-вторых, при 
рассмотрении дела о признании решения 
иностранного суда аргументы против тако-
го признания строятся исключительно на 
основании английского права. Таким об-
разом, английский суд принудительно осу-
ществляет английское право, а не право, 
созданное иностранным судом [14, 645]. 
Другой путь – это метод регистрации 

иностранного судебного решения. Указан-
ное положение предусмотрено Законом 
«Об иностранных судебных решениях» 
1933 года.
Нормами Закона определено, что лю-

бое лицо, являющееся кредитором по лю-
бым судебным решением, к которому при-
меняются положения настоящего Закона, 
может обратиться в Высокий Суд в любое 
время, в течение шести лет со дня приня-
тия судебного решения, с требованием о 
регистрации такого решения в Высоком 
Суде. Высокий Суд, в свою очередь, при ус-
ловии соблюдения требований указанного 
Закона, принимает решение о регистрации 
судебного решения.
Указанное выше положение применя-

ется, в частности, относительно Австралии, 
Австрии, Бельгии, Канады, Франции, ФРГ, 
Индии, Израиля, Норвегии, Пакистана и 
др. стран.
Иностранное судебное решение подле-

жит признанию на территории Италии без 
необходимости обращения к какой-либо 
процедуре, если: судья, вынесший реше-
ние, обладал юрисдикцией в соответствии 
с принципами юрисдикции, установленны-
ми итальянским правом; ответчик был уве-
домлен о начатом в отношении него разби-
рательстве, в соответствии с правом страны 
места проведения процесса, и в этом про-
цессе были соблюдены основополагаю-
щие права ответчика на защиту; стороны 
явились в суд в соответствии с правом ме-
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ста проведения процесса или неявка в суд 
была установлена в соответствии с этим же 
правом; решение вступило в законную силу 
в соответствии с правом места его вынесе-
ния; решение не противоречит другому 
вступившему в законную силу судебному 
решению, которое принято итальянским 
судом; до начала производства в иностран-
ном суде итальянским судом не было воз-
буждено производство по делу между теми 
же сторонами и имеющему тот же предмет; 
последствия признания решения не проти-
воречат публичному порядку Италии (ста-
тья 64 Закона «Реформа итальянской систе-
мы международного частного права») [15].
Для допуска исполнения иностранного 

судебного решения в Республике Болга-
рия необходимо подать иск в Софийский 
городской суд. К указанному иску прила-
гается копия решения, заверенная судом, 
который постановил его, и удостоверение 
от этого же суда, что решение вступило в 
силу. Эти документы должны быть завере-
ны Министерством внешних дел Республи-
ки Болгарии.
При этом суд Болгарии не вмешивается 

в рассмотрение сущности спора, разрешен-
ного иностранным судом (глава 12 Кодекса 
международного частного права Болгарии) 
[16].
Ознакомившись с положениями о при-

знании и исполнении иностранных судеб-
ных решений в разных странах мира, оче-
видным является наличие в них как общих, 
так и отличительных признаков. В соответ-
ствии с ними можем согласится с мнениями 
ученых и условно выделил тремя система-
ми регламентации норм признания и ис-
полнения иностранных судебных решений: 
1) для исполнения решения иностранного 
суда требуется проверка его правильности с 
формальной точки зрения, а также установ-
ления того, что такое решение не противо-
речит публичному порядку государства и 
ряда других обстоятельств; 2) для испол-
нения иностранного судебного решения 
необходима выдача экзекватуры; 3) для ис-
полнения иностранных судебных решений, 
которые приняты в странах, проявляющих 
взаимность по исполнению решений, тре-
буется их регистрация в особом реестре.

Выводы
Таким образом, можно сделать выво-

ды, что среди всего разнообразия систем 
признания и исполнения иностранных су-
дебных решений по гражданским и ком-
мерческим делам наиболее приемлема си-
стема трех составляющих. Учитывая то, что 
сегодня Украина окончательно взяла курс 
на евроинтеграцию, нам необходимо уже 
сейчас внедрять в практику такие принци-
пы признания и исполнения иностранных 
судебных решений как – вежливость и вза-
имность, что приведет к наиболее быстро-
му и менее проблематичному признанию и 
исполнению решений национальных судов 
на территории развитых стран мира, в том 
числе на территории стран Европейского 
Союза. 
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SUMMARY 
The article is devoted to topical issues 

of recognition and enforcement of foreign 
judgments which are enshrined in national and 
international acts. The author researches, analyzes 
and summarizes the practice and regulation 
of procedures for recognition and enforcement 
of foreign judgments of the most developed 
countries of the world. There are three systems of 
recognition and enforcement of foreign judgments. 
It is pointed out that the national legislation the 
national legislation of Ukraine compared to the 
analyzed norms of foreign countries is subject to 
improvement.



Ç’¿çäè, íàðàäè, êîíôåðåíö³¿, ôîðóìè

190ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 5, 2015 

² ËÜÂ²ÂÑÜÊÈÉ ÔÎÐÓÌ
Ç ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎ¯ ÞÑÒÈÖ²¯

«ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÀ ÞÑÒÈÖ²ß 
Â ÓÊÐÀ¯Í²:

ÂÈÊËÈÊÈ ÒÀ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÈ 
Â ÑÂ²ÒË² ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎ¯ 

ÐÅÔÎÐÌÈ»

ì. Ëüâ³â                                     18-19 âåðåñíÿ 2015 ðîêó

Список учасників
1. Dr. Stanislaw Tosza, University of Luxemburg.
2. Prof Dr. Manuel Cancio Melia, Universidad 

Autonoma de Madrid
3 Prof, of Law Stephen C. Thaman, Dr. iur Saint 

Louis University, School of Law.
4. Авраменко Олексій Володимирович, 

полковник міліції, начальник факультету з під-
готовки фахівці для підрозділів слідства Львів-
ського державного університету внутрішніх 
справ, к.ю.н., доцент. 

5. Азаров Денис Сергійович, декан факуль-
тету правничих наук Національного універси-
тету «Києво-Могилянська академія», к.ю.н.,-
 доцент.

6. Андрушко Петро Петрович, завідувач 
кафедри кримінального права та кримінології 
Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, к.ю.н., професор.

7 Берзін Павло Сергійович, професор кафе-
дри кримінального права та кримінології Київ-
ського національного університету імені Тараса 
Шевченка, д.ю.н., доцент.

8. Бєлоусов Юрій Леонідович, представ-
ник Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини з питань реалізації національного 
превентивного механізму.

9 Благута Роман Ігорович, перший прорек-
тор Львівського державного університету вну-
трішніх справ, к.ю.н , доцент.

10 Бойко Андрій Михайлович, член Вищої 
ради юстиції, д.ю.н., професор.

11. Борисов В’ячеслав Іванович, академік-
секретар відділення кримінально-правових 
наук, академік Національної академії правових 
наук України.

12 Брич Лариса Павлівна, професор кафе-
дри кримінально-правових дисциплін Львів-
ського державного університету внутрішніх 
справ, д.ю.н., доцент

13. Броневицька Оксана Михайлівна, до-
цент кафедри кримінально-правових дисциплін 
Львівського державного університету внутріш-
ніх справ, к.ю.н., доцент.

14. Бурдін Володимир Миколайович, про-
фесор кафедри кримінального права Львівсько-
го національного університету імені Івана Фран-
ка, д.ю.н., доцент.

15. Василаш Василь Михайлович, завідувач 
кафедри кримінального права Львівського на-
ціонального університету імені Івана Франка, 
к.ю.н., доцент.

16. Венгер Володимир Миколайович, за-
відувач секретаріату Комітету Верховної Ради 
України з питань правової політики і правосуд-
дя, к.ю.н.

17. Верба Вайдотас, посол, Координатор 
проектів ОБСЄ в Україні. .

18. Віргіліус Валанчюс, Представник проек-
ту Європейського Союзу  «Підтримка реформ у 
сфері юстиції в Україні».

19. Водянніков Олександр Юрійович, На-
ціональний радник з юридичних питань Коор-
динатора проектів ОБСЄ в Україні, керівник 
відділу верховенства права.

20. Вус Світлана Михайлівна, суддя Верхо-
вного Суду України, судова палата у криміналь-
них справах.

21. Газдайка-Василишин Ірина Богданів-
на, доцент кафедри кримінального права і кри-
мінології Львівського державного університету 
внутрішніх справ, к.ю.н., доцент.

22. Галабала Маркіян Васильович, заступ-
ник Голови Тимчасової спеціальної комісії з 
перевірки суддів судів загальної юрисдикції, ад-
вокат, керуючий Адвокатським бюро Маркіяна 
Галабали.

23. Гацелюк Віталій Олександрович, Націо-
нальний радник з правових програм Координа-
тора проектів ОБСЄ в Україні, к.ю.н.

24. Гришук Віктор Климович, Декан юри-
дичного факультету Львівського державного 
університету внутрішніх справ, д.ю.н., професор, 
академік Академії наук вищої освіти України, 
член- кореспондент Національної академії пра-
вових наук України, Заслужений юрист України.

25. Драп’ятий Богдан Євгенович, завідувач 
секретаріату Комітету Верховної Ради України 



191

² Ëüâ³âñüêèé ôîðóì ç êðèì³íàëüíî¿ þñòèö³¿...

з питань законодавчого забезпечення правоохо-
ронної діяльності.

26. Дудоров Олександр Олексійович, за-
відувач кафедри кримінального права та право-
суддя Запорізького національного університету, 
д.ю.н., професор.

27. Загиней Зоя Аполінаріївна, начальник 
відділу досліджень проблем злочинності у сфе-
рі службової діяльності та корупції Науково-до-
слідного інституту Національної академії проку-
ратури України, к.ю.н., доцент.

28. Заліско Олег Ігорович, заступник Гене-
рального прокурора України.

29. Йосипів Алла Олексіївна, доцент кафе-
дри кримінального права і кримінології Львів-
ського державного університету внутрішніх 
справ, к.ю.н., доцент.

30. Карчевський Микола Віталійович, пер-
ший проректор Луганського державного уні-
верситету внутрішніх справ, д.ю н., професор.

31. Кваша Оксана Олександрівна, старший 
науковий співробітник відділу проблем кри-
мінального права, кримінології та судоустрою 
Інституту держави і права імені В.М. Корецько-
го Національної академії наук України, д.ю.н., 
проф., с.н.с.

32. Коваленко Володимир Панасович, до-
цент кафедри кримінально-правових дисциплін 
Львівського державного університету внутріш-
ніх справ, к.ю.н., доцент.

33. Ковтунова Ірина Анатоліївна, Центр 
міжнародного співробітництва Служби безпеки 
України.

34. Козич Ігор Васнльвич, доцент кафедри 
кримінального права Прикарпатського націо-
нального університету імені Василя Стефаника, 
к.ю.н., доцент.

35. Козлов Андрій, Координатор проекту 
організації «Democracy Reporting International» 
«Підтримка відкритого, демократичного проце-
су реформ в Україні».

36. Конопельський Віктор Ярославович, 
начальник кафедри кримінального права та 
кримінології, Одеського державного універси-
тету внутрішніх справ, д.ю.н., доцент.

37. Костенко Олександр Миколайович, за-
відувач відділом проблем кримінального права, 
кримінології та судоусторою Інституту держа-
ви і права ім. В. М. Корецького НАН України, 
Академік Національної академії правових наук 
України, д.ю.н., професор.

38. Кравченко Станіслав Іванович, заступ-
ник Голови Вищого спеціалізованого суду Укра-
їни з розгляду цивільних і кримінальних справ.

39. Красницький Іван Васильович, декан 
факультету з підготовки фахівців для підрозді-
лів кримінальної міліції Львівського державного 
університету внутрішніх справ, к.ю.н., доцент.

40. Красовський Костянтин Юрійович, се-
кретар робочої групи з питань правосуддя та 
суміжних правових інститутів Конституційної 
комісії, Керівник Головного департаменту пра-
вової політики Адміністрації Президента Укра-
їни.

41. Кузнєцов Валерій Федорович, Голова 
Правління Західно- регіональної асоціації клу-
бів ЮНЕСКО, головний редактор Спеціалізова-
ного видавництва «ЮНЕСКО-СОЦЮ».

42. Кухарук Андрій Володимирович, рад-
ник з антикорупційних питань, Проект ОЕСР 
з протидії корупції в Україні, Антикорупційна 
мережа ОЕСР.

43. Лащук Наталя Романівна, доцент кафе-
дри кримінально- правових дисциплін Львів-
ського державного університету внутрішніх 
справ, к.ю.н., доцент.

44. Луцик Василь Васильович, доцент ка-
федри кримінального процесу і криміналістики 
Львівського національного університету імені 
Івана Франка, к.ю.н., доцент.

45. Максимович Роман Львович, доцент ка-
федри кримінально- правових дисциплін Львів-
ського державного університету внутрішніх 
справ, к.ю.н., доцент.

46. Марій Олександр Костянтинович, за-
ступник декана з наукової роботи юридичного 
факультету Львівського національного універси-
тету імені Івана Франка, к.ю.н., доцент.

47. Марітчак Тарас Миколайович, суддя За-
гального апеляційного суду Львівської області, 
к.ю.н.

48. Медицький Ігор Богданович, доцент 
кафедри кримінального права Прикарпатсько-
го національного університету імені Василя Сте-
фаника, к.ю.н., доцент.

49 Мельник Микола Іванович, суддя Кон-
ституційного Суду України, д.ю.н., професор.

50. Мельник Петро Васильвич, завідувач 
кафедри кримінального права і процесу Івано-
Франківського університету імені Короля Дани-
ла Галицького, к.ю.н., доцент.

51. Мойсик Володимир Романович, Голова 
Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суд-
дів судів загальної юрисдикції, суддя Верховно-
го Суду України у відставці, к.ю.н., Заслужений 
юрист України.

52. Музика Анатолій Ананійович, провідний 
науковий співробітник Державного науково-до-
слідного інституту МВС України, д.ю.н , професор.

53. Навроцька Віра Вячеславівна, доцент 
кафедри кримінально- правових дисциплін 
Львівського державного університету внутріш-
ніх справ, к.ю.н., доцент.

54. Навроцький Вячеслав Олександрович, 
незалежний експерт з проблем кримінальної 
юстиції, д.ю.н., професор.

55. Hop Василь Тимофійович, Завідувач ка-
федри кримінального процесу і криміналістики 
Львівського національного університету імені 
Івана Франка, доктор юридичних наук, профе-
сор, дійсний член (академік) Національної ака-
демії правових наук України.

56. Островська Олена Василівна, началь-
ник управління з питань дотримання процесу-
ального законодавства секретаріату Уповнова-
женого ВР з прав людини.

57. Острогляд Олександр Васильович, про-
ректор з наукової роботи Івано-Франківського 



Ç’¿çäè, íàðàäè, êîíôåðåíö³¿, ôîðóìè

192ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 5, 2015 

університету імені Короля Данила Галицького, 
к.ю.н., доцент.

58. Пасека Олексій Федорович, доцент 
кафедри кримінального права і кримінології 
Львівського державного університету внутріш-
ніх справ, к.ю.н.

59. Перемот Сергій Володимирович, Наці-
ональний експерт з юридичних питань Коорди-
натора проектів ОБСЄ в Україні.

60. Письменський Євген Олександрович, 
начальник кафедри загальноюридичних дис-
циплін Луганського державного університету 
внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, д.ю.н., 
доцент.

61. Пономаренко Юрій Анатолійович, до-
цент кафедри кримінального права №1 Націо-
нального юридичного університету імені Ярос-
лава Мудрого, к.ю.н., доцент.

62. Попович Віталія Петрівна, завідувач 
відділу з питань національної безпеки, оборо-
ни, правоохоронної діяльності та боротьби із 
злочинністю Головного науково-експертного 
управління апарату Верховної Ради України, 
к.ю.н.

63. Пошва Богдан Миколайович, суддя 
Верховного Суду України, судова палату у кри-
мінальних справах, Заслужений юрист України.

64. Примаченко Віталій Федорович, доцент 
кафедри кримінального права та кримінології 
Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ, к.ю.н., доцент.

65 Речицький Всеволод Володимирович, 
член Конституційної комісії, Експерт громад-
ської спілки «Українська Гельсінська спілка з 
прав людини», доцент кафедри конституційного 
права Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого, к.ю.н., професор.

66. Савінова Наталя Андріївна, завідувач 
науковим відділом проблем інформаційної без-
пеки НДІ ІП НАПрН України, д.ю.н., с.н.с.

67. Сас Сергій Володимирович, суддя Кон-
ституційного Суду України.

68. Севрук Юрій Григорович, Перший за-
ступник Генерального прокурора України.

69. Сенько Микола Миколайович, доцент 
кафедри кримінального права і кримінології 
Львівського національного університету імені 
Івана Франка, к.ю.н., доцент.

70. Середа Валерій В’ячеславович, ректор 
Львівського державного університету внутріш-
ніх справ.

71. Сіверс Роберт Валерійович, директор 
Департаменту антикорупційного законодавства 
та з питань юстиції і безпеки Міністерства юсти-
ції України.

72. Созанський Тарас Іванович, начальник 
кафедри кримінального права і кримінології 
Львівського державного університету внутріш-
ніх справ, к.ю.н., доцент.

73 Тацій Василь Якович, президент Націо-
нальної академії правових наук України, акаде-
мік Національної академії наук України, д.ю.н., 
професор.

74. Телефанко Богдан Миколайович, заві-
дувач кафедри кримінально-правових дисци-
плін Львівського державного університету вну-
трішніх справ, к.ю.н., доцент.

75. Трепак Віктор Миколайович, перший 
заступник Голови Служби безпеки України.

76. Фріс Павло Львович завідувач кафедри 
кримінального права Прикарпатського націо-
нального університету імені Василя Стефаника, 
д.ю.н., професор.

77. Хавронюк Микола Іванович, професор 
кафедри кримінального права і кримінології 
Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, д.ю.н., професор.

78. Харитонова Олена Володимирівна, до-
цент кафедри кримінального права №1 Націо-
нального юридичного університету імені Ярос-
лава Мудрого, к.ю.н., доцент.

79. Хилюк Світлана Володимирівна, до-
цент кафедри кримінального права і криміноло-
гії Львівського національного університету імені 
Івана Франка, к.ю.н., доцент.

80. Хитра Андрій Ярославович, начальни 
кафедри кримінального процесу та криміналіс-
тики Львівського державного університету вну-
трішніх справ, к.ю.н., доцент.

81. Холостенко Андрій Володимирович, 
начальник кафедри кримінального права та 
кримінології, Одеського державного універси-
тету внутрішніх справ, д.ю.н., доцент.

82. Цахло Микола Олексійович, Служба 
безпеки України

83. Шаблистий Володимир Вікторович, до-
цент кафедри кримінального права та криміно-
логії Дніпропетровського державного універси-
тету внутрішніх справ, к.ю.н., доцент.

84. Швець Сергій Петрович, керівник від-
ділу спеціальних проваджень Секретаріату Упо-
вноваженого Верховної Ради України з прав 
людини.

85. Шемчук Віктор Вікторович, незалеж-
ний експерт з проблем кримінальної юстиції, 
к.ю.н.

86. Шехавцов Руслан Миколайович, до-
цент кафедри кримінального процесу та кримі-
налістики Львівського державного університету 
внутрішніх справ, к.ю.н., доцент.

87 Школяров Віктор Федорович, суддя 
Верховного Суду України, судова палата у кри-
мінальних справах.

88 Ягунов Дмитро Вікторович, адвокат, 
експерт проекту Ради Європи «Реформування 
в’язничної системи України», кандидат наук з 
державного управління, доцент.

89. Яремко Галина Зиновіївна, доцент ка-
федри кримінально- правових дисциплін Львів-
ського державного університету внутрішніх 
справ, к.ю.н., доцент.



193

² Ëüâ³âñüêèé ôîðóì ç êðèì³íàëüíî¿ þñòèö³¿...

«Оголосити, що якесь явище є поганим, на 
жаль, недостатньо для його зникнення Незважа-
ючи на ті перспективи, що відкриває Факульта-
тивний протокол до Конвенції ООН проти кату-
вань, ми повинні вжити всіх зусиль аби втілити 
в життя абсолютну заборону тортур, аби в дій-
сності перетворити тих, хто вдається до тортур, 
як власне колись піратів і работоргівлю, на hostis 
humani generis, ворогів роду людського, а саму прак-
тику тортур на безумовне зло»

Посол Вайдотас Верба,
Координатор проектів ОБСЄ в Україні

Чому Координатор проектів
ОБСЄ в Україні надає підтримку

попередженню катувань та інших форм
жорстокого поводження?

21 липня 2006 року Україна ратифікувала 
Факультативний протокол до Конвенції ООН 
проти катувань та інших жорстоких, нелюд-
ських або таких, що принижують гідність, 
видів поводження і покарання (ОРСАТ), чим 
взяла на себе зобов’язання створити націо-
нальний превентивний механізм (НПМ), 
тобто створити систему регулярних відвіду-
вань місць несвободи для попередження кату-
вань та інших форм жорстокого поводження.
Місця несвободи – всі заклади (державні 

чи приватні), де особа утримується, або може 
утримуватися за наказом будь-якого судового, 
адміністративного чи іншого органу, за його 
вказівкою, з його відома чи мовчазної згоди 
(офіційні та неофіційні місця утримання) під 
вартою, в ув’язненні або під опікою і які ця 
особа не має права залишити з власної волі 
або не має можливості реалізувати цю волю за 
фізичним чи матеріальним становищем.
Відповідно до змін, які було внесено 02 

жовтня 2012 року до Закону України «Про 
Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини», функції НПМ було покладено 
на Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини. У зв’язку з цим, та з метою ви-
конання численних зобов’язань України, взя-
тих в рамках ОБСЄ, Координатор проектів 
ОБСЄ в Україні у тісній співпраці і взаємодії 
з Уповноваженим Верховної Ради України з 
прав людини та громадянськім суспільством 
реалізує проекти, спрямовані на боротьбу з 
катуваннями та жорстоким поводженням.
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«Наразі викристалізувався загальний кон-
сенсус навколо європейських демократичних 
цінностей – консенсус, що був досягнутий в ре-
зультаті болісної історії європейських країн у 
XX столітті. Трагічна доля європейських на-
цій протягом цього «століття крайнощів» (як 
влучно позначив Ерік Гобсбаум) навчила нас, 
що процедурна демократія – приречена в тому 
випадку, коли суспільству бракує ефективних 
вартових демократичних цінностей».

Посол Мадіна Джарбусинова,
Координатор проектів ОБСЄ в Україні

(2012-2014)

Чому Координатор проектів ОБСЄ
в Україні надає підтримку

впровадженню верховенства права?
Верховенство права – фундаментальний 

принцип урядування, згідно якого всі осо-
би, органи і установи відповідальні перед 
законом, який офіційно оприлюднений, 
застосовується однаково до всіх незалеж-
ним і неупередженим судом. Організація 
з безпеки та співробітництва в Європі роз-
глядає верховенство права не лише як фор-
мальну законність, але як «справедливість, 
що ґрунтується на визнанні та всебічному 
прийнятті людської особистості як вищої 
цінності, і гарантується системою інститу-
тів, яка визначає рамки її повної реалізації» 
(Копенгагенський документ НБСЄ, 1990). 
Забезпечення реалізації принципу верхо-
венства права посідає визначальне місце у 
вирішенні багатьох проблем сучасного сус-
пільства.
Верховенство права вимагає відпові-

дальності всіх осіб, інституцій та організа-
цій (включаючи державу) перед законом, 
що однаково і незалежно застосовується 
і втілює міжнародні норми та стандарти 
прав людини. Демократія є невід’ємною 
складовою верховенства права.
Без реального утвердження верховен-

ства права неможливо забезпечити права і 
свободи людини і громадянина.
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«Хоча ОБСЄ має досить широкий мандат; я 
вважаю, що наш підхід має полягати переваж-
но у координації, поєднанні і підтримці зусиль 
наших висококваліфікованих і професійних колег 
і допомозі у поширенні передового досвіду серед-
країн-учасниць і між різними дисциплінами»

Посол Вайдотас Верба,
Координатор проектів ОБСЄ в Україні

Чому Координатор проектів ОБСЄ
в Україні надає підтримку протидії
тероризму, організованій злочинності
та іншим загрозам національній та

міжнародній безпеці?
Глобалізоване міжнародне суспільство 

несе в собі не тільки переваги, але й нові 
виклики, включаючи нові транснаціональ-
ні загрози для національної безпеки, що 
можуть виникати як на теренах держав-
учасниць ОБСЕ, так і поза ними. ОБСЄ та 
її держави-учасниці співпрацюють відповід-
но до спільного розуміння багатовимірнос-
ті, взаємності, всезагальності і неподільності 
безпеки. Такі транснаціональні загрози, що 
виникають, проявляються у різних видах 
і формах, включаючи тероризм, незакон-
ну міграцію, нелегальне розповсюдження 
зброї масового ураження, кібератаки, неза-
конний обіг вогнепальної зброї, торгівлю 
людьми, наркотрафік. ОБСЄ приділяє осо-
бливу увагу протидії цим загрозам, про що 
свідчить низка документів організації, серед 
яких Бухарестський план дій ОБСЄ по бо-
ротьбі з тероризмом (2001); Хартія ОБСЄ 
про попередження тероризму та боротьбу з 
ним (2002); Стратегія ОБСЄ з протидії за-
грозам безпеці та стабільності у ХХІ столітті 
(2003), Консолідована концептуальна база 
ОБСЄ для боротьби з тероризмом була за-
тверджена Рішенням №1063 Постійної Ради 
ОБСЄ 7 грудня 2012 року.
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«ÑÓÄÎÂÀ ÂËÀÄÀ ÒÀ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÀ 
ÞÑÒÈÖ²ß ÏÎÊËÈÊÀÍ² ÁÓÒÈ 

ÃÎËÎÂÍÈÌ ÇÀÏÎÁ²ÆÍÈÊÎÌ ÏÐÎÒÈ 
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«Європейські стандарти правосуддя 
не є річчю в собі»

– Олександре Юрійовичу, нині Україна на-
магається побудувати свою правову систему, 
у тому числі судову, відповідно до європейських 
стандартів? У чому полягають стандарти 
правосуддя?

– Минулі сто років стали вирішальни-
ми у розвитку сучасної цивілізації. Жахіття 
двох світових воєн залишили невиліковну 
рану в самосвідомості європейських наро-
дів, але одночасно посилили прагнення до 
реалізації таких цивілізаційних цінностей і 
принципів, як конституційна демократія, 
верховенство права, права людини. Нині 
викристалізувався загальний консенсус до-
вкола європейських демократичних цін-
ностей – консенсус, що був досягнутий у 
результаті болісної історії Європи у ХХ ст. 
Трагічна доля європейських націй протягом 
цього «століття крайнощів» (як влучно сказав 
Ерік Гобсбаум) навчила нас, що процедур-
на демократія приречена, якщо суспільству 
бракує ефективних вартових демократичних 
цінностей. З такого погляду судова влада, а 
особливо такий винахід ХХ ст. як консти-
туційна юстиція, покликана відігравати 
ключову роль охоронця таких цінностей і 
принципів, бути головним «запобіжником» 
проти мажоритарного фатуму демократії.
До чого я веду? Європейські стандар-

ти правосуддя не є річчю в собі, вони слу-
жать більш глобальній меті – забезпечен-
ню реалізації цінностей демократичного 
суспільства, побудованого на принципах 

верховенства права, поваги до прав люди-
ни, належного врядування. Такі стандарти, 
вибудовані на європейській правовій тра-
диції, що сягає глибини двох тисячоліть, 
втілені в національних конституціях, кон-
ституційній юриспруденції європейських 
держав і дистильовані, якщо можна так ви-
словитися, в численних міжнародно-пра-
вових і політичних документах, зокрема в 
зобов’язаннях, узятих у рамках ОБСЄ, до-
кументах Ради Європи, практиці Європей-
ського суду з прав людини, Венеціанської 
комісії.

«В чинній редакції Основного Закону 
відсутні підстави для існування спеціалі-

зованих видів юрисдикції»
– Неабиякий резонанс викликала ідея при-

ведення українського судоустрою до триланко-
вої системи. Наскільки відомо, навіть у Євро-
пі існують різні підходи до цього питання, і в 
деяких країнах налічується більше, ніж три 
ланки. Чому, на ваш погляд, в Україні не може 
існувати нинішня побудова судів?

– Побудова судової системи має бути, 
по-перше, ефективною з точки зору за-
безпечення права на справедливий суд, 
по-друге, економною в бюджетному сенсі, 
по-третє, зрозумілою для споживачів, що 
звертаються по вирішення спорів у судово-
му порядку. Це викликає необхідність усу-
нути дублювання та невизначеність щодо 
судової компетенції (включаючи питання 
існування спеціалізованих судів) і чітко ви-
значити роль Верховного Суду як найви-
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щої судової інстанції. Це ставить питання 
співвідношення чотириланкової системи 
судів та триінстанційності судового прова-
дження.
Найефективнішим в економічному і бю-

джетному плані рішенням була б ліквідація 
спеціалізованих судів і побудова судової 
системи за простою моделлю: місцеві суди 
(перша інстанція) – апеляційні суди (апеля-
ція) – Верховний Суд (касація/ревізія). До 
речі, в чинній редакції Основного Закону 
відсутні підстави для існування спеціалізо-
ваних видів юрисдикції, крім конституцій-
ної. Стаття 124 акта найвищої юридичної 
сили визначає, що судочинство здійсню-
ється Конституційним Судом та судами 
загальної юрисдикції. Лише в ч.3 ст.125 є 
згадка про спеціалізовані суди, які, за логі-
кою Конституції, можуть існувати в систе-
мі судів загальної юрисдикції й розглядати 
конкретні категорії справ.
Адміністративна та господарська юрис-

дикції функціонують суто на підставі від-
повідних процесуальних кодексів. Іншими 
словами, нині стоїть питання визнання й 
легітимації на конституційному рівні утво-
рення й діяльності цих двох видів юрисдик-
ції. А існування Вищого спеціалізованого 
суду з розгляду цивільних і кримінальних 
справ взагалі є юридичним нонсенсом.
На моє переконання, в рамках такої 

моделі слід переглянути необхідність існу-
вання окремих загальних, господарських 
та адміністративних судів. Як убачається, 
на рівні першої та апеляційної інстанцій 
спеціалізація може мати місце в рамках міс-
цевих та апеляційних (окружних) судів. Ра-
зом з тим слід також визнати, що ліквідація 
судів спеціалізованої юрисдикції може мати 
певні обгрунтовані заперечення.

– Тобто судова реформа має, на ваш погляд, 
перш за все визначитися зі структурою судів?

– Реформа має розглядатися крізь при-
зму того, чи допоможе вона Україні краще 
виконати свої зобов’язання в рамках ОБСЄ 
у сфері забезпечення верховенства права. 
Із цієї точки зору доцільніше говорити про 
те, що важливо подбати про чітке, зрозумі-
ле та послідовне забезпечення принципу 
триінстанційності судового провадження.
В принципі, це можливо і за чотири-

ланкової системи судів. Вирішенням може 
бути перерозподіл компетенції шляхом 
поділу справ у кожній юрисдикції на дві 
категорії з відмінною підсудністю: «прості» 
справи (перша інстанція – місцеві суди; 
апеляція – апеляційні суди; касація – вищі 
суди; «сертиорарна» інстанція та вирішен-
ня юрисдикційних конфліктів – Верхо-
вний Суд) та «складні» справи (перша ін-
станція – апеляційні суди; апеляція – вищі 
суди; касація – Верховний Суд). Такий 
підхід відомий міжнародній практиці. Зо-
крема, він існує в кількох країнах – учас-
ницях ОБСЄ.

«Залучення представників всіх ви-
дів юрисдикції до реформування судової 

системи дуже ускладнює процес»
– Чи вважаєте ви, що після підписання уго-

ди про асоціацію з ЄС в України виник обов’язок 
щодо приведення своєї системи правосуддя до 
європейської моделі?

– Якщо говорити про наявність 
обов’язку, то він виник набагато раніше, 
коли Україна приєдналася до Ради Європи 
і взяла зобов’язання за Конвенцією про за-
хист прав людини і основоположних сво-
бод.
В угоді про асоціацію, дійсно, приділя-

ється особлива увага утвердженню верхо-
венства права, зміцненню судової влади, 
підвищенню її ефективності, гарантуванню 
її незалежності та неупередженості та бо-
ротьбі з корупцією. Ні угода про асоціацію, 
ні будь-який інший міжнародний документ 
не визначають, яку модель має наслідувати 
Україна.
Основним драйвером, рушійною силою 

в процесі судової та конституційної реформ 
є українське суспільство, адже від нього 
йде потужний попит на ефективну судову 
реформу, яка б забезпечувала принципи й 
цінності демократичного суспільства.

– Чи не завадить цьому процесу відмінність 
правових шкіл і доктрин країн Заходу та по-
страдянської України? Як наближення до єв-
роспільноти проходило в інших державах з поді-
бною до нашої історичною складовою?

– Ці фактори, на які ви вказуєте, дійсно 
впливають на розроблення національної 
моделі судової системи, але не на визна-
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чення того результату, який має бути до-
сягнутий. В цьому аспекті я бачу існування 
загального консенсусу в експертному се-
редовищі України. Я дещо по-іншому сфор-
мулював би питання: чи не завадять корпо-
ративні суддівські інтереси цьому процесу? 
Адже залучення представників усіх видів 
юрисдикції до реформування судової систе-
ми (а наразі в Конституційній комісії пред-
ставлені всі вищі суди) дуже ускладнює 
процес. Хоча, на мою думку, вирішальний 
голос мав би бути за користувачами судової 
системи.

– Як ви вважаєте, чи має бути доступ до 
суду необмеженим? Яка практика склалася в 
Європі? Чи може Конституція дозволити за-
конодавцю впливати на цей перелік осіб та пра-
вовідносин?

– У демократичному суспільстві право 
на доступ до правосуддя займає особливо 
важливе місце у захисті прав людини і осно-
воположних свобод. Однак це право не є 
абсолютним, воно може бути обмежене. Це 
випливає зі змісту цього права, оскільки 
право на доступ до суду за своїм характе-
ром вимагає регулювання з боку держави, 
яке може відрізнятися залежно від часу та 
місця, від суспільних потреб і наявних ре-
сурсів.
Разом з тим такі обмеження не пови-

нні порушувати самої сутності цього права, 
мати правомірну мету. І між такою метою 
та реалізованими засобами має існувати 
пропорційне співвідношення.

«Головним показником ефективності 
судової системи є не навантаження на 
суддів, а тривалість провадження»
– Навантаження на суддів у країнах ЄС, як 

свідчить статистика, менше, ніж на україн-
ських володарів мантій. Це пов’язано з тим, що 
в Європі звернення до суду є дорогим задоволен-
ням?

– Ситуація із навантаженням на суддів 
у різних країнах є різною. Якщо подиви-
тися на статистику, яка оприлюднюється 
Європейською комісією щодо функціо-
нування судових систем держав – членів 
ЄС, та періодичні огляди Єврокомісії 
стосовно ефективності юстиції, що діє в 
рамках Ради Європи, то можна побачи-

ти, що головним показником ефектив-
ності судової системи є не навантаження 
на суддів, а тривалість провадження для 
користувача судової системи. Отже, маю 
констатувати відмінну філософію підхо-
дів: якщо в Україні показником є наван-
таження на суддю, то європейські держа-
ви опікуються ефективністю судочинства 
для користувачів, тобто фізичних і юри-
дичних осіб.
Я вважаю, що основні причини відмін-

ностей між показниками полягають зовсім 
не у вартості цього «задоволення». Пере-
конаний, що причина – в існуванні аль-
тернативних засобів вирішення спорів, які 
є дешевими й ефективними, та в узгодже-
ності, передбачуваності й стабільності самої 
судової практики. Я маю на увазі медіацію 
як засіб вирішення конфліктів. Адже якщо 
сторонам відома загальна позиція судів 
щодо правових питань, вони більш схиль-
ні вирішити спір поза судом. До цього має 
прийти й Україна.

– А хто має виступати медіаторами в спо-
рах? Чи повинні цим займатися судді? Хто 
найбільше зацікавлений у створенні цього ін-
ституту: судді чи громадськість?
Відповіді на ці запитання вимагають 

окремої розмови. Медіація, до речі, може 
бути як судовою, так і позасудовою. Що сто-
сується гальмування процесу запроваджен-
ня позасудових засобів вирішення спорів, 
гадаю, що проблема полягає як у ставленні 
представників судової системи до таких ме-
ханізмів, так і у відсутності належних пра-
вових гарантій функціонування таких засо-
бів. Якщо охарактеризувати національну 
правову систему із цієї точки зору, я сказав 
би, що вона в теперішньому стані є воро-
жою до позасудових засобів вирішення 
спорів.
Що стосується зацікавленості, то ми по-

винні виходити з інтересів не суддів, а ко-
ристувачів системи. Якщо в суспільстві є 
потреба в позасудових засобах вирішення 
спорів, такі засоби будуть. Тому головна 
увага при запровадженні таких механізмів 
має бути приділена підвищенню обізнанос-
ті громадськості в їхніх перевагах.

«Багато залежить від бажання самих 
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суддів відповідати європейським стан-
дартам правосуддя»

– Минулорічний досвід відновлення довіри 
до судової влади показав, що люстраційні про-
цеси за своєю суттю мають мало спільного з 
процесами правовими і набули здебільшого по-
літичного характеру. Чи є, на ваш погляд, аль-
тернативні заходи, які б допомогли вдоскона-
лити суддівські кадри?

– Лютнева судова реформа передбачає 
кваліфікаційне оцінювання, яке має здій-
снюватися прозоро на основі об’єктивних 
критеріїв з урахуванням заслуг, кваліфіка-
ції та сумлінності судді, його вмінь та ефек-
тивності роботи, якісних і кількісних по-
казників діяльності роботи. Працюючи над 
концепцією такого оцінювання в рамках 
Ради з питань судової реформи, ми багато 
дискутували із цього питання. Закладена 
в лютневій реформі модель замислювалася 
саме як механізм за¬охочення, а подекуди 
і спонукання суддів до підвищення своєї 
кваліфікації та якості роботи. Тому я б не 
відкидав можливості, що ця система дасть 
той результат, якого від неї чекають.
Разом з тим хочу підкреслити, що по-

ставлене питання не вирішується люстра-
цією чи навіть системами кваліфікаційних 
оцінювань. Дуже багато залежить від ба-
жання самих суддів відповідати європей-
ським стандартам при відправленні право-
суддя.
Мої хорватські колеги якось розповіда-

ли, що в буремні часи президентства Фра-
ньо Туджмана переважна більшість суддів 
вищих судів була переведена до судів пер-
шої інстанції, а їхні місця зайняли політичні 
висуванці. Однак кваліфікація, юридична 
культура і етика переведених суддів були 
настільки вагомими, що вищі суди в новому 
складі навіть не наважувалися переглядати 
рішення, винесені попередниками.

– Уже восени Україна планує отримати 
змінену Конституцію. Скажіть, будь ласка, чи 
могла б держава обійтися без такого радикаль-

ного втручання та реформувати свої інститу-
ції на рівні закону?
Дійсно, питання необхідності внесення 

змін до Конституції для реформування пев-
них інституцій залишається дискусійним. 
Що стосується положень розділу «Право-
суддя», то потреба в таких змінах давно 
назріла. Це стосується багатьох питань 
– від зменшення впливу політичних орга-
нів на процеси призначення суддів, запро-
вадження пожиттєвого призначення без 
початкового призначення на посаду судді 
строком на 5 років, перегляду положень 
про дисциплінарну відповідальність, імуні-
тет, порушення присяги до запроваджен-
ня індивідуальної конституційної скарги і 
можливості ратифікації Римського статуту.
З другого боку, багато питань децен-

тралізації можуть бути вирішені й без кон-
ституційних змін. Пам’ятаю, як майже рік 
тому на одному форумі, організованому Ін-
ститутом Горшеніна, тоді ще перший віце-
прем’єр Володимир Гройсман висловив 
думку, відповідаючи на подібне запитання, 
яку я не можу не поділяти. Він визнав, що 
реформа місцевого самоврядування можли-
ва без унесення змін до Конституції. Проте 
є одне велике «але»: законодавчі зміни зо-
всім не убезпечують місцеве самоврядуван-
ня від політичних маніпуляцій і не гаранту-
ють сталості й незворотності його розвитку. 
Піднесення цих питань на конституційний 
рівень принаймні дає гарантію, що рефор-
ма не стане жертвою політичних процесів 
у парламенті й намагань влади поступово 
урізати права місцевого самоврядування чи 
підлаштувати його під свої потреби.
Не можу не згадати вислів Джеймса 

Медісона, одного із засновників американ-
ської демократії: «Існує набагато більше 
прикладів обмеження свободи народу шля-
хом поступового й мовчазного зазіхання на 
неї з боку тих, хто при владі, ніж у формі 
насильницької та блискавичної узурпації».
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