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В статье рассмотрено динамику и причи-
ны увеличения объемов теневой экономики в 
разные периоды развития Украины, методы 
оценки теневой экономики с конкретизацией 
за отдельными показателями.
Ключові слова: тіньова економіка, розвиток ті-

ньової економічної діяльності, фінансові потоки, 
нормативно-законодавча база, валовий внутрішній 
продукт, тіньові структури, методи оцінки тіньової 
економічної діяльності.

 ÊÓÇÍªÖÎÂÀ Àíæåëà ßðîñëàâ³âíà - äîêòîð åêîíîì³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, 
ïðîðåêòîð ç íàóêîâî¿ òà îðãàí³çàö³éíî¿ ðîáîòè Äåðæàâíîãî âèùîãî íàâ÷àëüíîãî 
çàêëàäó Óí³âåðñèòåòó áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè
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Постановка проблеми
Тіньова економіка за своєю природою 

явище багатогранне, що має об’єктивний ха-
рактер і впливає на всі аспекти економічної 
діяльності. Це, безумовно, лише підкреслює 
необхідність дослідження і визначення рів-
ня тінізації національної економіки, оскіль-
ки неврахування чи недооцінка обсягу ті-
ньової економіки призводять до серйозних 
помилок у визначенні макроекономічних 
показників, економічних і фінансових про-
порцій, до тактичних і стратегічних прора-
хунків при прийнятті управлінських рішень 
на державному рівні, а відтак впливає на ре-
алізацію економічної політики в цілому.
В Україні сьогодні існує ситуація, за 

якої масштаби тіньової економіки досягли 
значних розмірів. За даними Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі, обсяг ті-
ньової економіки в Україні становить 47%, 
а за різними міжнародними оцінками навіть 
досягає більшого рівня . Тому необхідність 
оцінки масштабів тіньової економіки та її 
врахування в офіційній статистиці набува-
ють особливої актуальності.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Варто зазначити, що питання рів-
ня тінізації економіки, тенденції і осо-
бливості розвитку тіньової економічної 
діяльності знайшли висвітлення в пу-
блікаціях багатьох вітчизняних і за-
рубіжних дослідників, зокрема, таких 
як Г. Андрощук, В. Антіпов, А. Беркря-
шев, А. Бочі, С. Задворних, І. Кондрат, 
М. Лейфура,М. Пессель, О.Прохоренко, 
Т. Тищук, О. Турчинов, В. Франчук та 
інші. Однак багато питань теоретичного 
і методичного характеру потребує погли-
блених дослід жень. 

Мета роботи полягає в дослідженні, ви-
значенні та вдосконаленні методики оцін-
ки рівня тіньової економіки та її динаміки 
в Україні, особливостей оцінювання обсягів 
тіньових фінансових потоків.

Виклад основного матеріалу
Аналізуючи динаміку та причини зміни 

обсягів тіньової економіки у різні періоди 
розвитку України, бачимо:

· під час стійкого економічного розвитку 
тіньова економіка виступає системним інди-
катором неефективності державного управ-
ління та несприятливих умов ведення бізне-
су, а також інструментом збагачення окре-
мих суб’єктів ринку, близьких до влади;

· у період економічних криз вона відіграє 
роль так званої “амортизаційної подушки”, 
дозволяючи суб’єктам підприємницької ді-
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яльності підтримувати рівень власної кон-
курентоспроможності;

· разом з тим у період існування загроз 
національній безпеці та військових конфлік-
тів на території країни зміна обсягів тіньо-
вої економіки, з одного боку, віддзеркалює 
тенденції до її перетворення на криміналь-
ний бізнес, а з іншого – є реакцією бізнесу 
на зростання ризиків щодо його знищення.
На початку 2015 року в умовах поширен-

ня цінових та девальваційних шоків, еска-
лації військового конфлікту спостерігалось 
подальше суттєве зростання тіньової еконо-
міки, започатковане у 2013 році. За попере-
дніми розрахунками Мінекономрозвитку у І 
кварталі 2015 року рівень тіньової економі-
ки порівняно з відповідним періодом 2014 
року збільшився ще на 5 % і становить 47% 
від обсягу офіційного ВВП (рис.1).
Зневіра суб`єктів економічної діяльнос-

ті в покращення економічної та політичної 
ситуації найближчим часом спонукала їх 

активно використовувати схеми прихову-
вання частини прибутків, у тому числі такі, 
як поширення збитковості та неплатежів в 
економіці.
Збільшення рівня тіньової економіки 

стимулювалося також впливом зовнішніх 
негативних процесів – подальшим заго-
стренням політичних відносин з РФ та згор-
танням економічних зв’язків з нею.
Збереження значної непідконтрольної 

території на сході країни формує передумо-
ви для розвитку нелегального бізнесу [ 1 ].
Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі здійснює оцінку відповідно до ме-
тодики розрахунку рівня тіньової еконо-
міки, затвердженої наказом Міністерства 
економіки «Про затвердження Методичних 
рекомендацій розрахунку рівня тіньової 
економіки» від 18.02.2009 р. №123. Дана ме-
тодика розрахунку рівня тіньової економіки 
здійснюється за такими методами оціню-
вання, як: «витрати населення – роздрібний 

Рис. 1. Інтегральний показник рівня тіньової економіки в Україні (у % від обсягу 
офіційного ВВП) і темпи приросту/зниження рівня реального ВВП (у % до відповідно-

го періоду попереднього року)
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товарооборот», монетарний, фінансовий, а 
також інтегральний метод [ 2]. 
Розглянемо кожний із названих методів 

оцінки тіньової економіки: 
1) Метод «витрати населення – роздріб-

ний товарооборот» полягає у виявленні 
перевищення споживчих грошових витрат 
населення на придбання товарів над загаль-
ним обсягом продажу населенню товарів 
усіма суб’єктами господарювання. Цей ме-
тод є прямим.

2) Електричний метод полягає в порів-
нянні приросту внутрішнього споживання 
електроенергії з приростом ВВП. Існує на-
ступне припущення – приріст внутрішньо-
го споживання електроенергії повинен від-
повідати приросту реального ВВП. Якщо 
відбувається перевищення приросту вну-
трішнього споживання електроенергії над 
приростом ВВП, то вважається, що елек-
троенергія спрямовується на виробництво в 
тіньовій економіці (Непрямий метод).

3) Монетарний метод полягає у визна-
ченні тенденцій зміни співвідношення обся-

гу готівки до банківських депозитів у аналі-
зованому періоді (Непрямий метод). 

4) Фінансовий метод полягає у визначен-
ні тенденцій зміни пропорцій між вартістю 
товарів, робіт і послуг, використаних у про-
цесі виробництва, та валовим доходом під-
приємств у країні в цілому або у виді еконо-
мічної діяльності (Непрямий метод).
Три з чотирьох методів (за виключен-

ням монетарного), з використанням яких 
здійснюється оцінка рівня тіньової економі-
ки, показали збільшення рівня порівняно з 
І кварталом 2014 року (рис. 2). Зокрема:

· метод “витрати населення – роздрібний 
товарооборот” зафіксував збільшення рівня 
тіньової економіки на 5 в.п. (до 56%);

· за методом збитковості підприємств 
збільшення рівня тіньової економіки склало 
8 в.п. (до 50% від обсягу офіційного ВВП);

· електричний метод показав збільшення 
рівня тіньової економіки на 6 в.п. (до 38%).
Тоді як монетарний метод зафіксував 

зменшення рівня тіньової економіки  на 1 
в.п. (до 35) [ 1,3].

Рис. 2. Динаміка рівня тіньової економіки за окремими методами, % від обсягу офі-
ційного ВВП
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Найбільший рівень тіньової економіки 
традиційно показав метод “витрати насе-
лення – роздрібний товарооборот”(рис.3). 
Так, за підсумком І кварталу 2015 року рі-
вень тіньової економіки за цим методом 
збільшився порівняно з показником І квар-
талу 2014 року на 5 в.п. до 56% від рівня офі-
ційного ВВП.
Відповідно до методології розрахунку, 

збільшення рівня тіньової економіки за да-
ним методом є наслідком скорочення обся-
гів продажу населенню споживчих товарів 
у легальному секторі (на 3,1% порівняно з 
І кварталом 2014 року) на тлі незначного 
збільшення скорегованих грошових витрат 
населення на придбання споживчих това-
рів (на 0,02% відповідно), що свідчить про 
збільшення обсягів витрат населення на то-
вари, що реалізовуються у “тіні”.
Чинником, що обумовив збільшення 

рівня тіньової економіки за цим методом у І 
кварталі 2015 року, стало звуження спожив-

чого попиту з боку населення (спровокова-
не, у свою чергу, як скороченням реальної 
заробітної плати, так і погіршенням спожив-
чих настроїв), яке негативно позначилось 
на результатах роботи роздрібної торгівлі 
й, насамперед, великих торгівельних точок 
(супермаркетів). Як наслідок, для задоволен-
ня споживчих потреб населення надавало 
перевагу “бюджетним” суб’єктам малого під-
приємництва, які, у свою чергу, мають висо-
ку схильність до відходу в “тінь” при неспри-
ятливих умовах функціонування.
Одним із чинників збільшення рівня 

тіньової економіки також є значні обсяги 
продажу товарів через організовані ринки 
(тобто обсяги торговельних операцій, що є 
складноконтрольованими для фіскальних 
служб). Так, за підсумком 2014 року у струк-
турі обороту продовольчих товарів частка 
організованих ринків зросла порівняно з 
2013 роком на 0,8 в.п. до 24,9%, а у структурі 
обороту непродовольчих товарів збільшен-

Рис. 3. Рівень тіньової економіки за методом “витрати населення – роздрібний това-
рооборот”, у % до офіційного ВВП
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ня частки організованих ринків становило 
0,9 в.п. до 30,6% у 2014 році.
У І кварталі 2015 року хоча й відбулося 

скорочення обсягів продажу товарів через 
організовані та неформальні ринки порів-
няно з І кварталом 2014 року (на 0,9 в.п.), 
проте вони все одно є значними – 30,4%.
Значне податкове навантаження на 

фонд оплати праці залишається однією з 
основних причин тінізації економіки Укра-
їни. Це підтверджується даними рейтин-
гу Глобальної конкурентоспроможності 
2014/2015, відповідно до якого Україна 
посідає критичну позицію за індикатором 
“вплив податків на стимули до праці” – 135 
місце зі 144 країн.
Водночас, високе податкове наванта-

ження на оплату праці є проблемою не 
лише для України, а й для деяких розвине-
них країн. Зокрема, у рейтингу 2014/2015 
за цим індикатором Франції належить 125 
місце, Угорщині – 128, Іспанії – 130, Румунії 
– 140,Італії – 143 [ 1, 4].
Водночас Україна не є країною з де-

шевою робочою силою. Україна – країна з 
низькою заробітною платою та, водночас, з 
великими витратами на утримання персо-
налу.

Це також негативно впливає на оцінку 
інвестиційної привабливості країни і є од-
ним з основних чинників зростання нефор-
мальної зайнятості у країні.
Отже, виходу економіки з тіні та легалі-

зації українського ринку праці сприятиме, 
насамперед, зниження податкового наван-
таження на оплату найманої праці [ 5, c. 34].
Рівень тіньової економіки, розрахова-

ний за електричним методом, за підсумком 
І кварталу 2015 року порівняно з відповід-
ним періодом 2014 року збільшився на 6 
в.п. і склав 38% від рівня офіційного ВВП, 
що стало результатом скорочення обсягу 
внутрішнього споживання електроенергії, 
за вирахуванням споживання на комуналь-
но-побутові потреби, меншими темпами 
(на 16,4% порівняно з показником 3 місяців 
2014 року), ніж зменшення обсягу реально-
го ВВП (на 17,2% відповідно). (рис. 4).
Підставою для занепокоєння щодо мож-

ливого збереження тенденції до зростання 
рівня тіньової економіки у найближчому 
майбутньому є те, що динаміка рівня тіньо-
вої економіки, розрахована за електричним 
методом, має найменшу волатильність по-
рівняно з іншими трьома методами, і відхи-
лення на 6 в.п. є досить значним.

Рис 4. Рівень тіньової економіки за електричним методом, у % до офіційного ВВП
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Показник рівня тіньової економіки, роз-
рахований за методом збитковості підпри-
ємств, у І кварталі 2015 року становив 50% 
від офіційного ВВП, що на 8 в.п. більше, ніж 
у І кварталі 2014 року (рис.5) . При цьому 
необхідно зазначити, що функціонування 
в умовах збройного конфлікту на території 
країни, наслідками якого стали утворення 
територій, непідконтрольних владі, руйну-
вання та зупинка виробничих потужностей, 
розрив логістичних зв’язків сформувало 
об’єктивні причини для зростання збитко-
вості суб’єктів господарювання. Зазначене 
стосується, насамперед, добувної промис-
ловості та деяких галузей переробної про-
мисловості (металургійне виробництво, ви-
робництво хімічних речовин і хімічної про-
дукції)[ 1, 4].
Тому при розрахунку рівня тіньової 

економіки за методом збитковості під-
приємств були застосовані експертні ко-
регуючі коефіцієнти з метою врахування 
впливу об’єктивних причин, але повністю 
змінювати методологічні підходи, врахо-

вуючи неможливість, наразі, чітко роз-
ділити чинники збитковості за ступенем 
об’єктивності, вважаємо недоцільним. 
Тому зміну рівня тіньової економіки у цих 
галузях слід розглядати лише як орієнтир 
у зміні тенденцій тіньової економіки у ко-
роткостроковому.
Отже, відповідно до методології розра-

хунку збільшення рівня тіньової економіки 
за методом збитковості підприємств відбу-
лося переважно внаслідок зростання збит-
ків суб’єктів господарювання періоді [ 6, 
c.211-213].
При цьому необхідно зауважити, що на 

І квартал 2015 року поширилася негативна 
тенденція 2014 року, коли суб’єкти господа-
рювання з метою забезпечення функціону-
вання в умовах макроекономічної нестабіль-
ності (посиленої наслідками від збройного 
протистояння на сході України та анексії АР 
Крим та м. Севастополь), а також інвести-
ційної пригніченості на тлі девальвації на-
ціональної валюти використовували схеми 
приховування частини прибутків, у тому 

Рис. 5. Динаміка рівня тіньової економіки за методом збитковості підприємств, у % 
до рівня офіційного ВВП
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числі такі, як поширення збитковості та не-
платежів в економіці.
Необхідно також відмітити, що рівень 

тіньової економіки за методом збитковості 
підприємств формується під впливом сезон-
ного чинника, і найбільший рівень харак-
терний саме для І кварталу року.
У цілому за результатами січня-березня 

2015 року порівняно з відповідним пері-
одом 2014 року загальні обсяги збитків по 
економіці в цілому зросли у 2,3 разів при 
збільшенні обсягів прибутків у 1,2 разів. За-
гальний сальдований фінансовий результат 
був негативним і склав “-”385,9 млрд. грн. 
проти “-” 124,6 млрд. грн. у січні-березні 
2014 року . При цьому частка збиткових під-
приємств зменшилась на 3,0 в.п. до 46,6% у 
січні-березні 2015 року [ 1, 4 ].
Поряд з тінізацією діяльності збільшен-

ня обсягів збитків вітчизняних підприємств 
обумовлювалося також дією у цей період 
об’єктивних економічних чинників:

• руйнацією значної частини виробни-
чої та транспортної інфраструктури внаслі-
док військових дій на сході країни;

• втратою вітчизняними підприємства-
ми економічних позицій на зовнішніх та 

внутрішньому ринках через розрив вироб-
ничих зв’язків та логістичних сполучень;

• здорожчання собівартості виробни-
цтва через девальвацію національної гро-
шової одиниці;

• скорочення попиту з боку суб’єктів гос-
подарювання; 

• застосування країнами-членами МС 
зовнішньоторговельних обмежень щодо ві-
тчизняних товарів [ 7, c.356 ].

 За підсумком І кварталу 2015 року всі 
агреговані ВЕД за виключенням сільського 
господарства продемонстрували зростання 
рівня тіньової економіки. Так, частка тіньо-
вого сектору у фінансовій та страховій діяль-
ності зросла на 9 в.п., переробній промис-
ловості та будівництві – на 8 в.п., у добувній 
промисловості – на 6 в.п., у ВЕД “Операції 
з нерухомим майном” – на 5 в.п. Водночас, 
у сільському господарстві рівень “тіні” змен-
шився на 1 в.п.
При цьому розподіл сфер діяльності за 

величиною частки тіньового сектору за під-
сумком І кварталу 2015 року порівняно з І 
кварталом 2014 року змінився несуттєво. 
Так, найбільший рівень “тіні”, як і раніше, 
спостерігався у добувній промисловості і 

Рис. 6. Рівень тіньової економіки за видами економічної діяльності, % від офіційно-
го обсягу ВДВ відповідного виду економічної діяльності
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розробленні кар’єрів (65% від рівня офі-
ційного ВДВ даної галузі), що обумовлено, 
насамперед, високим рівнем монополізації 
ринку. Найменший рівень “тіні” традицій-
но показав ВЕД “Сільське, лісове та рибне 
господарство” (9% від рівня офіційного ВДВ 
даної галузі).
Рівень тіньового сектору у ВЕД “Фінан-

сова та страхова діяльність” становив 62% 
ВДВ, у переробній промисловості – 59%, у 
ВЕД “Операції з нерухомим майном” – 55%, 
у транспорті – 54%, у будівництві – 52%, в 
оптовій та роздрібній торгівлі – 43% (рис.6).
Позитивом І кварталу 2015 року ста-

ло скорочення рівня тіньової економіки за 
монетарним методом порівняно з відповід-
ним періодом 2014 року на 1 в.п. до 35% від 
ВВП (рис.7). Покращенню ситуації сприяли 
запроваджені Нацбанком заходи із запобі-
гання деструктивним процесам на грошово-
кредитному ринку та обмеження впливу їх 
ефектів на загальноекономічну ситуацію. 
При цьому, незважаючи на запроваджу-

вану Нацбанком жорстку монетарну політи-
ку, обсяги депозитів продовжують скорочу-
ватись, щоправда, меншими темпами. Так, 

станом на кінець березня 2015 року обсяги 
депозитів населення в національній валю-
ті (в річному вимірі) скоротилися на 20,4%, 
тоді як зменшення у лютому 2015 року ста-
новило 21,3%. При цьому у лютому та берез-
ні 2015 року зростали залишки на рахунках 
юридичних осіб у національній валюті (на 
6,6% у річному вимірі) .

 За визнанням Нацбанку, продовження, 
хоч і меншими темпами, відпливу коштів з 
депозитних рахунків було пов’язане з домі-
нуванням негативних очікувань населення 
на тлі курсових сплесків у лютому 2015 року 
та прискорення інфляції у березні 2015 року 
[8].
Водночас, результатом монетарної по-

літики Нацбанку стало скорочення готів-
кової валюти поза банками – у березні 2015 
року на 120 млн. дол. США, а за І квартал 
2015 року в цілому – на 342 млн. дол. США. 
Крім того, у лютому-березні 2015 року об-
сяги продажу іноземної валюти населенням 
перевищували обсяги її купівлі – у березні 
2015 року на 129,2 млн. дол. США.

 Це, у свою чергу, обумовило зменшення 
питомої ваги готівки в грошовій масі з 29,6% 

Рис. 7. Рівень тіньової економіки за монетарним методом, % до офіційного ВВП
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станом на 01.01.2015 до 27,8% станом на 
01.04.2015 (28,4% станом на 01.04.2014), що 
може виступати підставою для поступово-
го скорочення обсягів операцій, законність 
яких неможливо проконтролювати.
Однак темпи зростання обсягів готів-

кових коштів в економіці у І кварталі 2015 
року (на 6,0% порівняно з І кварталом 2014 
року) перевищували темпи зростання за-
гального обсягу скорегованих грошових ви-
трат населення (4,7%), що є одним з чинни-
ків, які свідчать про існування ймовірності 
збільшення рівня тіньової економіки за цим 
методом у майбутньому[ 1,4 ].

Висновок
У ході проведеного аналізу рівня тіньо-

вої економіки за видами економічної діяль-
ності бачимо, що ситуація на грошово-кре-
дитному ринку до цього часу залишається 
“хиткою”, адже не подолані основні причи-
ни її можливої дестабілізації: невідновлена 
довіра з боку як фізичних, так і юридичних 
осіб до вітчизняної банківської системи, збе-
рігаються несприятливі макроекономічні 
тренди на тлі невщухаючого суспільно-полі-
тичного напруження в країні. Отже, питан-
ня детінізації потребують подальшого роз-
гляду та ретельного опрацювання.
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто динаміку та причи-

ни зміни обсягів тіньової економіки у різні пе-
ріоди розвитку України, методи оцінки тіньо-
вої економіки з конкретизацією за окремими 
показниками.

SUMMARY 
In the article the dynamics and reasons for the 

change of the shadow economy in different periods 
of development of Ukraine, methods of estimation 
of shadow economy specifi cation for individual 
indicators.
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ÃÐÓÏ Â ÓÊÐÀ¯Í²

В статье исследовано современное финан-
совое состояние и особенности деятельности 
банков иностранных банковских групп в Укра-
ине на основании сравнительного анализа их 
показателей с показателями отечественных 
банков и банковской системы в целом. Также 
осуществлена оценка эффективности деятель-
ности банков иностранных банковских групп 
по ряду расчетных показателей и определено 
их влияние на развитие национальной эконо-
мической системы.
Ключові слова: банки іноземних банківських груп, 

іноземний капітал, банківська система, ефектив-
ність.

 ÂÎÂ×ÀÊ Îëüãà Äìèòð³âíà - äîêòîð åêîíîì³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, çàâ³äóâà÷ 
êàôåäðè áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè ÄÂÍÇ «Óí³âåðñèòåò áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè» (ì. Êè¿â) 
 ÌÈÑÜÊ²Â Ãàëèíà Âàñèë³âíà - êàíäèäàò åêîíîì³÷íèõ íàóê, äîöåíò, äîöåíò 
êàôåäðè ô³íàíñ³â ÍÍ ²ÏÏÒ ÍÓ «Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà» (ì. Ëüâ³â)

 ÓÄÊ 336.714

Постановка проблеми
Глобалізація та інтернаціоналізація сві-

тового фінансового ринку сприяє міграції 
капіталу між країнами. Одним із опредме-
чених результатів таких процесів є створен-
ня дочірніх філій потужних материнських 
банків на території держав, фінансові ринки 
яких знаходяться на стадії становлення та 
розвитку. У такий спосіб на території дер-
жави з’являються банки з іноземним капі-
талом, основною метою діяльності яких є 
освоєння нових ринків задля отримання ви-
щої норми прибутку. Зазвичай вони є кон-
курентоздатнішими, більш фінансово стій-
кими та капіталізованими, аніж вітчизняні 
банки, а їх вплив на розвиток економіки 
держави – беззаперечний.
Україна також не стала осторонь інте-

граційних процесів, що дозволило залучи-
ти іноземний капітал у вітчизняну банків-

ську систему, а банки з іноземним капіталом 
успішно працюють навіть під час затяжної 
фінансово-економічної кризи. Це зумовлює 
необхідність поглибленого дослідження 
особливостей їх діяльності, а також ролі у ві-
тчизняній банківській системі та їх впливу 
на національну економіку.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій

Проблеми оцінки ефективності інозем-
ного капіталу у банківській системі держави 
досліджені у багатьох працях вітчизняних 
учених, зокрема: В. Геєця, А. Герасимови-
ча, О. Дзюблюка, І. Івасіва, Р. Корнилюка, 
О. Кириченко, В. Кочеткова, А. Мороза, 
Л. Примостки, Г. Панової, С.Реверчука, 
Т. Смовженко, В. Черкасова та інших. Вод-
ночас, незважаючи на досягнуті результати в 
теоретичному опрацюванні даної проблема-
тики, поза увагою науковців ще залишають-
ся і потребують поглибленого дослідження 
окремі аспекти функціонування іноземного 
капіталу у банківській системі країни, що 
стосуються оцінки ефективності діяльності 
банків з іноземним капіталом, з’ясування їх 
ролі та впливу на національну економіку. 

Мета статті
Дослідити сучасний фінансовий стан та 

особливості діяльності банків з іноземним 
капіталом в Україні, оцінити ефективність їх 
діяльності та визначити вплив на розвиток 
національної економічної системи. 
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Виклад основного матеріалу дослі-
дження

Прихід іноземного капіталу у банків-
ську систему України розпочався у 1994 р. зі 
створенням 12 банків з іноземним капіталом 
та їх представництв на території нашої дер-
жави. Це започаткувало процес інтеграції 
фінансового ринку України у міжнародний 
фінансово-економічний простір.
Позитивні зрушення у банківському сек-

торі у посткризовому періоді 1998-1999 рр. 
спонукали збільшення в Україні банків з 
іноземним капіталом: 2000 р. вже діяло 30 
банків з іноземним капіталом, зокрема 8 
банків із 100% іноземним капіталом [1]. Це 
посилило конкуренцію поміж банків та за-
безпечило надходження значних потоків 
дешевих фінансових ресурсів, які спрямову-
валися переважно у сферу банківського кре-
дитування, що сприяло зниженню вартості 
кредитів в Україні.

2008 р. в Україні діяло 47 банків з іно-
земним капіталом, зокрема, 17 зі 100% іно-
земним капіталом, а вже на початку 2009 р. 
їхня кількість становила 53, враховуючи 17 
зі 100% іноземним капіталом [1]. Частка іно-
земного капіталу в національній банківській 
системі на початок 2009 р. сягнула 40% [2].
Фактично кількість банків з іноземним 

капіталом була стабільною до 2014 р. Лише 
2015 р. відбулося скорочення кількості та-
ких банків порівняно з попереднім роком 
до 41, або на 20%, а 100% іноземним капіта-
лом володіли 17 банків або 14,5% від загаль-
ної кількості банків, що мали ліцензію НБУ 
на здійснення банківської діяльності [1]. 
2016 р. кількість діючих банків з іноземним 
капіталом збереглася, однак кількість банків 
із 100% іноземним капіталом скоротилася 
до 16. Тобто, незважаючи на кризу в банків-
ській системі та масове банкрутство банків з 
національним капіталом (на початку 2000 р. 
на ринку загалом діяло 203 банки, а 2016 р. 
– 117 [3]), кількість банків з іноземним капі-
талом за останні 16 років зросла у 1,36 раза 
або на 11 банків [1]. 
Задля аналізу загальних тенденцій роз-

витку банківської системи України Націо-
нальний банк України з 01.01.2016 р. запро-
вадив групування банків за критерієм дже-
рела походження капіталу на: 

- банки з державною часткою (в яких 
держава володіє часткою понад 75%);

- банки іноземних банківських груп 
(банки, власниками контрольних пакетів 
акцій в яких є іноземні банківські установи);

- група І (банки, частка активів яких 
більше 0,5% активів банківської системи);

- група ІІ (банки, частка активів яких 
менше 0,5% активів банківської системи) [4].

 Відповідно до нових критеріїв, до гру-
пи «Банки іноземних банківських груп» на-
лежать установи, контрольні пакети акцій 
яких належать іноземним банкам або іно-
земним фінансово-банківським групам, у 
власності яких є контрольний пакет акцій 
щонайменше однієї банківської установи. 
НБУ на початок 2016 р. в Україні визначив 
25 банків іноземних банківських груп. По-
при те, банківська статистика на початок 
2016 р. загалом облікувала 41 банк з інозем-
ним капіталом [1], до яких відносяться бан-
ки із часткою капіталу, що належить хоча 
б одному іноземному інвестору, не менше 
10% [5]. Офіційна статистика щодо діяль-
ності банків з іноземним капіталом в Укра-
їні регулятором не надається, а фінансова 
звітність банків іноземних банківських груп, 
згідно з новим розподілом банків на групи, 
оприлюднюється та доступна для аналізу. 
Варто зазначити, що до даної групи уві-
йшли найбільш фінансовостійкі банки із ви-
сокорейтинговими материнськими інозем-
ними банками. Інші ж банки, які працюють 
у банківській системі України як банки з іно-
земним капіталом, особливих переваг перед 
вітчизняними банками не мають, а досить 
часто володіють незначною часткою капі-
талу нерезидента – фізичної або юридичної 
особи, або компанії, яка зареєстрована в оф-
шорній зоні з кінцевими вітчизняними бе-
нефіціарами. Окрім назви, зазначені банки 
не мають зв’язків з потужними іноземними 
материнськими банками й не мають конку-
рентних переваг на ринку банківських по-
слуг. Тому проаналізуємо діяльність банків 
з іноземним капіталом в Україні на основі 
розширеного переліку Національного бан-
ку України групи «Банки іноземних бан-
ківських груп», яка включає 25 банків, та 
визначимо їх конкурентоспроможність в 
Україні шляхом розрахунку низки показ-
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Таблиця 1
Основні показники фінансової діяльності банків України 

у 2013-2015 рр.

Показники
Банки іноземних банків-

ських груп Вітчизняні банки Банки України, всього

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Кількість банків, 
од. 25 25 25 155 138 92 180 163 117

Частка банків у 
загальній кіль-
кості банків, %

13,9 15,3 21,4 86,1 84,7 78,6 100 100 100

Капітал, млн грн 49 359 45 814 32 575 143240 102209 71138 192 599 148 023 103 713

Частка капіталу 
у загальному 
обсязі капіталу 
банків України, 
%

25,6 31,0 31,4 74,4 69,0 68,6 100 100 100

Активи, млн грн 329 913 403 185 435 307 948182 913667 819078 1 278 095 1 316 852 1 254 385
Частка активів у 
загальному обся-
зі активів банків 
України, %

25,8 30,6 34,7 74,2 69,4 65,3 100 100 100

Зобов’язання, 
млн грн 146 230 356 844 402 732 939 266 811 985 747 940 1 085 496 1 168 829 1 150 672

Частка 
зобов’язань у за-
гальному обсязі 
зобов’язань бан-
ків України,%

13,5 30,5 35,0 86,5 69,5 65,0 100 100 100

Кредити надані, 
млн грн 221 732 277 291 272 721 577 496 596 319 441 253 799 228 873 610 713 974

зокрема:
- юридичним 
особам, млн грн 166 595 219 890 219 278 487 551 507 929 397 143 654 146 727 819 616 421

- фізичним осо-
бам, млн грн 55 137 57 400 53 443 89 945 88 392 44 110 145 082 145 792 97 553

Частка кредитів 
наданих у за-
гальному обсязі 
кредитів банків 
України,%

27,7 31,7 38,2 72,3 68,3 61,8 100 100 100

Чистий процент-
ний дохід (ЧПД) 20 011 23 665 22 173 31 450 36 494 21 678 51 461 60 159 43 871

Частка чистого 
процентного до-
ходу у загально-
му обсязі ЧПД 
банків, %

38,9 39,3 50,5 61,1 60,7 49,5 100 100 100

Результат діяль-
ності, млн грн -449 -9 936 -42 259 1885 -43030 -24341 1 436 -52 966 -66 600

 Джерело: складено та розраховано на основі [1,6] 
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ників ефективності й порівняння їх з показ-
никами вітчизняних банків та банківської 
системи загалом. Відразу зазначимо, що пе-
релік банків, які увійшли до групи «Банки 
іноземних банківських груп», залишається 
незмінним упродовж багатьох років, що до-
зволяє аналізувати їх звітність і за попередні 
періоди (табл. 1). 
Як свідчать дані табл. 1, динаміка показ-

ників упродовж 2013-2015 рр. за виокремле-
ними групами банків не була синхронною. 
Так, обсяг капіталу скорочувався у всіх гру-
пах одночасно; значення окремих показни-
ків зростали у банків іноземних банківських 
груп та скорочувалися у вітчизняних, зокре-
ма активи, але найбільше показників мали 
невизначену динаміку у досліджуваному пе-
ріоді. 
Спільною ознакою для усіх груп банків 

стало незначне піднесення та зростання 
ділової активності у 2014 р., що відобрази-
лося на зростаючих значеннях майже всіх 
показників за цей рік. Так, активи вітчизня-
ного банківського сектору на кінець 2014 р. 
порівняно із початком зросли на 103,3%, 
зобов’язання – на 107,7%, кредити надані 
– на 109,3%, чистий процентний дохід – на 
116,9%. Водночас негативним явищем у ді-
яльності банків України у 2014 р. було одер-
жання збитку у розмірі 52 966 млн. грн. 
Показники діяльності банків інозем-

них банківських груп у 2014 р. порівняно 
із банками України зростали випереджаю-
чими темпами: активи зросли на 122,2%,; 
зобов’язання – на 244,0%; кредити надані 
– на 125,1%; чистий процентний дохід – на 
118,3%. Збиток даної групи банків становив 
9 936 млн. грн.
Попри зростання у 2014 р. показників ді-

яльності банків України загалом, значення 
показників діяльності банків з вітчизняним 
капіталом зростали незначно (незначний 
приріст відбувся за кредитами наданими 
– 103,3% та чистим процентним доходом – 
116,0%), а деяких навіть знизилися, зокрема 
– активів – на 3,7%; зобов’язань – на 13,7%; 
капіталу – на 28,6%. Збиток вітчизняних 
банків за результатами діяльності 2014 р. 
становив 43 030 млн. грн.
Таким чином, можемо констатувати, що 

у 2014 р. на зростання показників банків-

ського сектору України позитивно вплину-
ла діяльність банків іноземних банківських 
груп, частка яких становила лише 15,3% від 
усієї кількості банків України. Водночас, ві-
тчизняні банки, незважаючи на незначне 
зростання значень основних показників ді-
яльності, все ж не подолали наслідків кризи.
Однак у 2015 р. нова хвиля кризи спри-

чинила девальвацію гривні, зростання облі-
кової ставки НБУ та курсу валют, що, у свою 
чергу, викликало критичне скорочення всіх 
показників діяльності банків України та 
призвело до нового відтоку депозитів із бан-
ків, зниження платоспроможності клієнтів 
й позичальників та зростання простроченої 
заборгованості за кредитами, неплатоспро-
можності банків та безпрецедентної збитко-
вості банків за підсумками року. 
У таких надзвичайних фінансових умо-

вах продовжити свою діяльність змогли 
лише банки із достатнім рівнем капіталізації 
та фінансової стійкості, досконалим ризик-
менеджментом та висококваліфікованим 
персоналом: на початок 2016 р. у банківській 
системі залишилося 117 банків зі 163 на по-
чаток 2015 р. [1]. З іншого боку, працювати 
в умовах кризи легше при підтримці мате-
ринської компанії, що саме і має місце у ді-
яльності банків іноземних банківських груп. 
Переважно всі фінансові показники ді-

яльності банків 2015 р. скоротилися відпо-
відно до попереднього періоду. Однак, якщо 
у банків іноземних банківських груп таке 
скорочення було незначним, або й спостері-
галося зростання значень деяких показни-
ків, то у групі вітчизняних банків значення 
основних показників суттєво скоротилися, 
що загалом негативно відобразилося на по-
казниках діяльності банків України.

2015 р. у групі банків іноземних бан-
ківських груп відбулося зростання акти-
вів – на 108% та зобов’язань – на 112,9%, 
що засвідчило активізацію їх діяльності 
на фінансовому ринку та зростання дові-
ри клієнтів до цих банків, навіть в умовах 
кризи. Водночас, активи вітчизняних бан-
ків скоротилися на 10,3%, а зобов’язання – 
на 7,9%. Скорочення вказаних показників 
у всіх банках України становило 4,7% та 
1,6% відповідно.
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Незважаючи на те, що банки іноземних 
банківських груп у 2015 р. володіли значни-
ми обсягами кредитних ресурсів, а відповід-
но, і можливостями для кредитування еко-
номічних агентів, обсяг кредитів, наданих 
ними за рік, все ж скоротився на 1,6%. При 
цьому кредитування юридичних осіб майже 
не скоротилося, а фізичних осіб скоротило-
ся на 6,9%. У вітчизняних банків склалася 
більш скрутна ситуація: обсяг наданих ними 
кредитів 2015 р. скоротився на 26%, у тому 
числі кредитування юридичних осіб – на 
21,8%, а фізичних осіб – на 50,1%. Відповід-
но, чистий процентний дохід банків інозем-
них банківських груп скоротився на 4,2%, а 
вітчизняних банків – на 40,6%. Тобто, у бан-
ківському секторі України у 2015 р. склалася 
ситуація, коли фактично лише банки з іно-
земним капіталом могли повноцінно вико-

нувати функції фінансових посередників та 
кредиторів. 
Найбільш наочно місце банків інозем-

них банківських груп у банківській системі 
України демонструють частки значень їх по-
казників у загальному обсязі показників ді-
яльності всіх банків (рис. 1). 
Отже, незважаючи на те, що частка кіль-

кості банків іноземних банківських груп у 
банківській системі України в 2015 р. стано-
вила лише 21,4%, інші показники їх фінансо-
вої діяльності є достатньо вагомими: їх част-
ки коливалися від 31,4% (частка капіталу у 
загальному обсязі капіталу банків України) 
до 50,5% (частка чистого процентного дохо-
ду у загальному обсязі ЧПД банків України) 
та мали постійну тенденцію до зростання. 
Отже, можна стверджувати, що банки іно-
земних банківських груп займають чільне 

Рис. 1. Динаміка часток показників діяльності банків іноземних банківських груп у за-
гальному обсязі показників банків України за 

2013-2015 рр., %
Джерело: складено на основі даних табл.1
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місце у банківській системі України та на на-
ціональному фінансовому ринку.
Доходимо висновку, що сучасна криза 

національної банківської системи не мала 
суттєвих наслідків для розвитку дочірніх 
банків в Україні: девальвація гривні, масова 
ліквідація вітчизняних банків та критичне 
зниження довіри населення до них спону-
кали до активізації діяльності банків інозем-
них банківських груп, які опираються на фі-
нансову підтримку материнських компаній 
з-за кордону. Саме це дає їм перевагу над 
вітчизняними банками та забезпечує більшу 
довіру з боку клієнтів та позичальників. До 
позитивних наслідків функціонування бан-
ків іноземних банківських груп можна від-
нести те, що вони: 

- підвищують стабільність та ефектив-
ність банківської системи;

- посилюють конкуренцію у банків-
ській системі;

- забезпечують зростання капіталі-
зації завдяки фінансовим вливанням мате-
ринських компаній, що відповідає вимо-
гам НБУ та створює банкам додатковий за-
хист на майбутнє;

- виступають постійним джерелом 
стабільних кредитних ресурсів за рахунок 
коштів материнських банків, що дозволяє 
забезпечити більші обсяги кредитування 
економічних агентів;

- дотримуються міжнародних стан-
дартів нагляду і регулювання банківської 
практики, що дозволяє ефективніше реагу-
вати на кризові явища тощо [7, 8, 9, 10].
Завершене уявлення про ефективність 

діяльності банків іноземних банківських 

груп та їх роль у банківській системі Укра-
їни дозволить сформувати низка відносних 
показників ефективності, розрахованих у 
розрізі виокремлених груп банків (табл. 2).

Для оцінки ефективності діяльності бан-
ків України ми обрали такі основні показ-
ники: ROA (рентабельність активів), ROE 
(рентабельність капіталу) та МК (мульти-
плікатор капіталу), які є складовими моделі 
Дюпона.
Як свідчать розрахунки, значення по-

казників ROE за 2014-2015 рр. для всіх груп 
банків були від’ємними, а для банків інозем-
них банківських груп – і у 2013 р. За дослі-
джуваний період від’ємні розрахункові зна-
чення отримано і за показниками ROA для 
усіх груп банків. Така тенденція характер-
на для банківської системи у період кризи, 
коли діяльність банків є збитковою. 
Мультиплікатор капіталу (МК) слугує 

показником ризику банку та розраховується 
як відношення середніх активів до власного 
капіталу банку. Чим вищим є значення МК, 
тим вищим буде й ризик, однак, тим біль-
шим буде і потенціал банків для виплат сво-
їм власникам (акціонерам) та вища здатність 
капіталу банків залучати в оборот додаткові 
гроші, не порушуючи фінансової стійкості. 
Згідно з отриманими значеннями показ-

ників МК за 2013-2015 рр., по всіх групах 
банків ризик зростав з року в рік водночас 
із зростанням здатності банків до залучення 
нових обігових коштів для виконання своїх 
функцій на ринку. Найбільше значення МК 

Таблиця 2
Показники ефективності діяльності банків України упродовж 2013-2015 рр.

Коефіцієнти
Банки іноземних 
банківських груп Вітчизняні банки Банки України, 

всього
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

ROE, % -0,91 -21,68 -129,73 1,32 -42,1 -34,2 0,81 -30,46 -51,91
ROA, % -0,1 -2,4 -9,7 0,2 -4,7 -2,97 0,12 -4,07 -5,46
MK (мультип-лікатор 
капіталу), разів 6,68 8,0 12,87 6,62 9,1 12,18 6,24 8,76 18,44

Чиста процентна маржа, % 9,02 8,53 8,13 5,45 6,12 4,91 6,44 6,89 6,14
Загальна ліквідність, % 225,6 113,8 108,1 100,9 112,5 109,5 117,7 112,7 109,0
Кредитна активність, % 67,2 68,8 62,7 60,9 65,3 53,9 62,5 66,3 56,9
Джерело: розраховано на основі [1,6]
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(18,44) досягнуто банками України у 2015 р., що 
є свідченням як зростаючих їх можливостей, 
так і ризикованості їх діяльності загалом.
Основним показником для визначення 

операційної ефективності діяльності банків 
є чиста процентна маржа, яка визначаєть-
ся як співвідношення чистого процентного 
прибутку та середньорічних загальних ак-
тивів банків. Саме цей коефіцієнт дає змогу 
визначити ефективність використання кре-
дитних ресурсів та відносну вартість залу-
чення фінансових ресурсів.
У групі банків іноземних банківських 

груп чиста процентна маржа за 2013-2015 рр. 
знизилася із 9,02% до 8,13%, незважаючи на 
відносно стабільний чистий процентний до-
хід упродовж цього періоду. Основною при-
чиною цього слугувало нарощування банка-
ми активів, які зростали випереджаючими 
темпами, порівняно із зростанням чистого 
процентного доходу.
У групі вітчизняних банків чиста про-

центна маржа становила у 2013р. 5,45%; 
у 2014 р. – 6,12% та знизилася до 4,91% у 
2015 р. Причиною таких низьких значень 
став нестабільний чистий процентний дохід 
банків у 2013-2015 рр., який за цей період 
скоротився на 9,8 млрд. грн. або на 31,0%, 
незважаючи навіть на скорочення обсягів 
активів вітчизняних банків у цей період. За-
галом це свідчить про низьку ефективність 
посередницької діяльності вітчизняних бан-
ків та незадовільний результат від їх кредит-
ної діяльності. 
Коефіцієнт загальної ліквідності харак-

теризує максимальну можливість банків по-
гасити зобов’язання сукупними активами. 
Оптимальне значення даного коефіцієнта 
має бути не менше 100 %: усі зобов’язання 
банків повинні повністю покриватися наяв-
ними активами [11].
Упродовж 2013-2015 рр. загальна ліквід-

ність банків досліджуваних груп знаходила-
ся в оптимальних межах. Мінімальне зна-
чення загальної ліквідності – 100,9% – було 
зафіксоване у вітчизняних банків 2013 р., а 
максимальне – 225,6% – у банків іноземних 
банківських груп також 2013 р. Середнє зна-
чення коефіцієнту загальної ліквідності бан-
ків іноземних банківських груп за три роки 
становило 149,2%, а вітчизняних банків – 

107,6%. Тобто активи банків з іноземним 
капіталом були достатніми для покриття їх 
зобов’язань упродовж досліджуваних років, 
що свідчить про їх фінансову стійкість. 
Кредитна активність банків – це відно-

шення кредитних вкладень до загальних ак-
тивів, оптимальне значення якої – 65–75%. 
Значення кредитної активності понад 75% 
свідчить про агресивну ризиковану кредит-
ну політику банку та недостатню диверсифі-
кацію активів [11]. 
Розраховані коефіцієнти кредитної ак-

тивності свідчать про достатній рівень кре-
дитної діяльності на ринку банків інозем-
них банківських груп, середнє значення 
яких за три досліджувані роки становило 
66,2%, тобто знаходилося в оптимальному 
діапазоні. Водночас середнє значення ко-
ефіцієнтів кредитної активності вітчизня-
них банків становило 60,03%, що вказує на 
недостатній рівень їх кредитної діяльності. 
Загалом отримані результати лише відобра-
жають сучасну позицію вітчизняних банків 
щодо обмеження на видачу кредитів через 
надзвичайно високі ризики та загальне зни-
ження платоспроможності позичальників. 
Саме через це загальний кредитний порт-
фель банків України скоротився за 2015 р. 
на 159 636 млн. грн. або на 18,3%, що стри-
мує відновлення національної економіки та 
сповільнює її здатність до подолання кризи. 
Таким чином, аналіз показників ефек-

тивності діяльності банків України у розрізі 
банків іноземних банківських груп та вітчиз-
няних банків засвідчив незначну перевагу 
перших, у яких значення розрахованих по-
казників (чистої процентної маржі, загаль-
ної ліквідності, кредитної активності тощо) 
знаходилися на дещо вищому рівні, ніж у ві-
тчизняних банків. Це вказує, що банки іно-
земних банківських груп краще виконують 
функції фінансових посередників на ринку, 
що позитивно відображається на стані наці-
ональної банківської системи. 

Висновки
Отож, аналіз діяльності банків інозем-

них банківських груп в Україні засвідчив 
їх домінуючі позиції як за абсолютними 
показниками, так і за відносними. Поточ-
на фінансова криза серйозно похитнула фі-
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АНОТАЦІЯ 
У статті досліджено сучасний фінансовий 

стан та особливості діяльності банків інозем-
них банківських груп в Україні на основі порів-
няльного аналізу їх показників із показниками 
вітчизняних банків та банківської системи 
загалом. Також здійснено оцінку ефективнос-
ті діяльності банків іноземних банківських 
груп за низкою розрахункових показників та 
визначено їх вплив на розвиток національної 
економічної системи.

SUMMARY 
The article explored modern fi nancial position 

and peculiarities of banks’ activity of foreign 
banking groups in Ukraine based on comparative 
analysis of indicators of domestic banks and the 
banking system as a whole. The authors also rated 
the effectiveness of banks’ foreign banking groups 
on a number of estimates and identifi ed their impact 
on the national economic system.

нансову стійкість, кредитоспроможність та 
платоспроможність вітчизняних банків, чим 
скористалися дочірні банки іноземних мате-
ринських компаній, посиливши свою кон-
курентоспроможність шляхом додаткової 
капіталізації. Це свідчить про перерозподіл 
сфер впливу у банківській системі України у 
бік зростання іноземного капіталу, що зго-
дом може негативно відобразитися на стра-
тегічній реалізації соціально-економічної 
політики держави та її економічній безпеці. 
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Статья посвящена исследованию основных 
тенденций и особенностей процесса капитали-
зации отечественных банковских учреждений 
и освещению причин ее низкого уровня. Проана-
лизировано состояние капитализации банков-
ской системы Украины, исследованы основные 
показатели деятельности банковского сектора, 
структуру собственного капитала банковских 
учреждений и их долю относительно активов. 
Определены основные источники наращива-
ния размеров собственного капитала банка.
Ключові слова: банк, банківська система, капі-

талізація, власний капітал банку,статутний капі-
тал банку, регулятивний капітал банку, ВВП, адек-
ватність регулятивного капіталу.
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вані на формування достатнього за обсяга-
ми власного капіталу.
Концентрація банківського капіталу та 

підвищення рівня капіталізації банківської 
системи є надзвичайно важливим фактором 
динамічного розвитку фінансового сектору 
України. Власний капітал банку є основним 
показником його здатності до подальшого 
розвитку, зміцнення ресурсної бази, тому 
особливого значення на сучасному етапі роз-
витку банківської системи набувають питан-
ня підвищення її капіталізації.

Стан дослідження
Дослідженням питань капіталізації бан-

ківської системи та окремим факторам, що її 
обумовлюють, займалися такі вчені як В. Ге-
єць, А. Гриценко, Г. Мандзюк, В. Марцин, 
В. Міщенко та ін. Проблеми, пов’язані з 
капіталізацією банківської системи, з до-
статністю власного та регулятивного капі-
талу банків, а також питання щодо способів 
та методів підвищення рівня капіталізації 
банківської системи загалом досліджува-
ли А. Атаманцева, І. Губарева, Ж. Довгань, 
О. Колодізєв, О. Лаврушин, І. Ларіонова, 
А. Мороз, Л. Примостка, К. Рожкова, С. Сав-
лук, Н. Ткачук, І. Чмутова, О. Чорна та інші. 
Значну увагу дослідженню питань капіта-
лізації банківської системи приділяли такі 
вчені: М. Диба, В. Коваленко, Є. Осадчий, 
Р. Слав’юк та ін. Значний внесок у дослі-
дження окремих питань розвитку банків-
ського капіталу та особливостей процессу 
капіталізації банків України зробили В. Ге-

Постановка проблеми
Сьогодні в умовах фінансово-еконо-

мічної нестабільності однією з проблем ві-
тчизняної банківської системи є підтримка 
її стабільності та надійності, завдяки чому 
банки можуть виконувати свої функції із 
забезпечення економіки достатньою кіль-
кістю фінансових ресурсів. Досвід країн з 
ринковою економікою свідчить, що ство-
рення стабільної й ефективної економіки 
можливо лише за умови функціонування 
адекватного ринковим відносинам банків-
ського сектору. Отже, важлива умова еко-
номічного зростання держави - це надійна 
банківська система. В умовах загострення 
конкурентних відносин на вітчизняному 
банківському ринку важливого значення 
набувають нові підходи до розроблення ре-
сурсної політики, зокрема заходи, спрямо-
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расименко, М. Козоріз, В.Пила та ін. Однак, 
незважаючи на значні результати наукових 
досліджень, невирішеними залишаються 
питання щодо вибору джерел нарощування 
власного капіталу банків, а також проблеми 
стабільності та надійності банківського сек-
тора загалом.

Метою дослідження в рамках статті є ви-
значення проблем та напрямів підвищення 
капіталізації банківських установ України.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня

Розвиток та удосконалення діяльності 
банків - необхідна умова створення дієвого 
ринкового механізму в Україні. Такі тенден-
ції в діяльності банків, як концентрація капі-
талу, зростання конкуренції і впливу інозем-
них банків на національну економіку, впли-
вають на активізацію процесів формування 
власного капіталу банків. Вітчизняний і 
зарубіжний досвід свідчить, що основною 
проблемою в процесі формування власного 
капіталу банку є не нарощування капіталу, 
а встановлення його оптимальної для кон-
кретного банку величини з урахуванням 
таких факторів, як: ризиковість розміщен-
ня активів, специфіка пасивних операцій, 
структура власності, галузева приналежність 
клієнтів.
Капітал є одним з найголовніших показ-

ників фінансової стабільності та надійності 
банківської установи. Капіталізація значною 
мірою визначає надійність банку, його по-
тенціал проводити активні операції, особли-
во в умовах економічної кризи. Високий рі-
вень капіталізації банків виступає ґарантом 
стабільності національної валюти, забезпечує 
інвестиційну діяльність комерційних банків 
та гарантує фінансову стійкість банків при 
нестабільності фінансової системи [5, с. 45].
В умовах глобалізаційних процесів відбу-

вається взаємопроникнення національних 
економік, наслідком яких є міграція капіта-
лу. Тому Україні необхідно зосередити увагу 
на підтримці стабільності та надійності наці-
ональної банківської системи, і, зокрема, на 
забезпеченості достатнім обсягом фінансо-
вих ресурсів. Це, у свою чергу, вимагає на-
лежного виконання банками своїх функцій 

та підвищення ефективності їх функціону-
вання.
Стабільність банківської системи має 

ключове значення для забезпечення соці-
ально-економічного зростання в Україні, 
мінімізації банківських ризиків, скорочення 
проблемної заборгованості, активізації кре-
дитних відносин, збільшення обсягів банків-
ського інвестування, зростання добробуту на-
селення, а відтак – ефективності функціону-
вання фінансової системи України [1, с. 37]. 
Ефективність діяльності банківського сек-
тору України значною мірою залежить від 
рівня її капіталізації. В умовах сьогодення, 
з урахуванням наслідків фінансово-еконо-
мічної та політичної нестабільності в країні, 
рівень капіталізації банківської системи є не-
достатнім.
Капітал банку поглинає можливі втрати і 

тим самим створює основу для підтримання 
довіри до банку з боку вкладників, а також 
визначає кредитоспроможність банку. Це зу-
мовлює значення механізму управління ка-
піталом банків не тільки у процесі розвитку 
національної економіки, але й у міжнарод-
ному контексті, про що свідчить прийняття 
Міжнародної конвергенції «Базеля III», яка 
визначає умови достатності капіталу банків, 
що спонукає банки до більш ретельної пере-
вірки, управління та контролю за капіталом 
з урахуванням фінансових ризиків в умовах 
економічної нестабільності [11].
З метою розробки науково обґрунтова-

них методичних положень і практичних 
рекомендацій щодо формування власного 
капіталу банку та факторів, що впливають 
на стабільність і надійність банківської сис-
теми, доцільно, перш за все, проаналізувати 
сучасний стан формування обсягів капіталу, 
який є у розпорядженні банківських установ 
та управління ним. Варто також дослідити 
основні джерела нарощування обсягів влас-
ного капіталу банку і здійснити вибір щодо 
найбільш ефективного із них у сучасних умо-
вах.
Упродовж останніх років банки продо-

вжують активно нарощувати свою капіталь-
ну базу. Серед основних тенденцій розвитку 
банківської системи у 2007-2015 роках варто 
відзначити зростання статутного капіталу 
банків України (рис. 1).



24ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 4, 2016

Åêîíîì³êà

Зростання банківського капіталу відбу-
лося в основному в результаті збільшення 
сплаченого зареєстрованого статутного капі-
талу, який зріс з 42 873 млн. грн. у 2008 р. до 
206 387 млн. грн. на початок 2016 р. Однак 
розмір власного капіталу й надалі залиша-
ється меншим за статутний капітал. Це мож-
на пояснити значними збитками банківської 
системи України у попередні роки [6]. Роз-
мір регулятивного капіталу впродовж аналі-
зованого періоду мав тенденцію до зростан-
ня – на початок 2014 р. він становив 204 976 
млн. грн., що на 132 711 млн. грн. більше, 
ніж на початок досліджуваного періоду. Вод-
ночас вже станом на 01.01.2016 р. відбулося 
його зменшення порівняно з 01.01.2014 р. 
на 74 002 млн. грн., що відбулося внаслідок 
суттєвого збільшення формування резервів 
за активними банківськими операціями [2; 
6].
На сучасному етапі проблему капіталі-

зації часто плутають із проблемою розміру 
статутного капіталу або із проблемою зако-
нодавчих вимог до розміру регулятивного 
капіталу. У зв’язку із цим, необхідно чітко 
зазначити, що проблема капіталізації банків 
– це проблема недостатньої адекватності ка-
піталів банків до розміру сформованих ними 
активів. Тобто проблема полягає не у кіль-
кісному, а у якісному аспекті. Проблема ка-

піталізації – це проблема загальної фінансо-
вої стабільності та автономності банківської 
системи, а отже, проблема належного обслу-
говування банками взятих на себе фінансо-
вих зобов’язань. Проблема капіталізації – це 
проблема основних засад функціонування 
банківської системи. Від їх якості залежить 
надійність усієї фінансової системи та дина-
міка її подальшого розвитку [3, с. 25]. 
Згідно з Постановою Національного бан-

ку України № 368 [6] норматив адекватності 
регулятивного капіталу (норматив плато-
спроможності) (Н2) відображає здатність 
банку своєчасно і в повному обсязі розраху-
ватися за своїми зобов’язаннями, що випли-
вають з операцій грошового характеру. Чим 
вищим є значення показника адекватності 
регулятивного капіталу, тим більшу частку 
ризику приймають на себе власники банку 
і навпаки: чим нижче значення показника, 
тим більшу частку ризику приймають на себе 
кредитори та вкладники банку. Відповідно 
Н2 встановлюється для запобігання над-
мірному перекладанню банком кредитного 
ризику та ризику неповернення банківських 
активів на кредиторів та вкладників банку. 
Сьогодні рекомендоване значення цього 
показника дорівнює не менше 10% регуля-
тивного капіталу банку [2; 6]. Однак, як за-
значають фахівці, таке значення нормативу 

Рис. 1. Динаміка основних показників власного капіталу банків України у 2007-
2015 рр., млн. грн.

Джерело: складено автором на основі [6 ]
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є замалим для України, адже капіталізація 
вітчизняної банківської системи знаходиться 
на досить низькому рівні порівняно з розви-
неними країнами. Рівень капіталізації банків-
ської системи необхідно розглядати в дина-
міці, щоб можна було побачити певні суттєві 
зрушення у значенні показника [9, с. 238]. 
Так, якщо дослідити динаміку активів та ка-
піталу банків України за 2007–2015 рр., то 
можна простежити певні тенденції (рис.2).

Як свідчать дані рис. 2, починаючи з 2008 р. і 
до 2015 р. банки активно нарощували як ак-
тиви, так і власний капітал, при чому збіль-
шення величини активів відбувалося дещо 
більшими темпами, аніж нарощення влас-
ного капіталу. Така тенденція пояснюється 
активним розвитком банківського сектора, у 
процесі якого банки занадто прагнули зрос-
тання прибутків та знехтували ризиками, які 
є невід’ємною частиною банківської діяль-

ності загалом. Таким чином, перевищення 
темпів зростання активів над темпами зрос-
тання власного капіталу банків призвело до 
погіршення значення нормативу адекват-
ності. Як показують дані рис. 2, на початок 
2008 р. значення показника Н2 становило 
13,92%, а на початок 2016 р. – 12.74%.
Крім того, ще одним ключовим індикато-

ром рівня капіталізації банків є відношення 
сукупного банківського капіталу до ВВП [4, 
с. 79]. Існує мінімально необхідне відношен-
ня цього показника, норматив якого стано-
вить близько 6% ВВП (табл.1): 
Як свідчать дані табл.1, відношення влас-

ного капіталу банків до ВВП з 2008 р. по-
ступово зростало – з 9.65% на початок 2008 
р. до 13,24% на початок 2014 р. Проте з по-
чатку фінансово-економічної та політичної 
нестабільності в Україні даний показник 
почав різко зменшуватися і досяг значення 

Рис. 2. Динаміка активів та власного капіталу комерційних банків України у 2007-
2015 роках, млн.грн.

Джерело: складено автором на основі [6 ]

Таблиця 1
Динаміка зміни власного капіталу банків України та ВВП у 2007-2015 рр.

 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.01.16

Власний капітал, 
млн. грн 69 578 119 263 115 175 137 725 155 487 169 320 192 599 148 023 103 713

ВВП, млн. грн 720 731 948 056 913 345 1 082 
569

1 316 
600

1 408 
889

1 454 
931

1 566 
728

1 979 
458

Відношення власного 
капіталу комерційних 
банків до ВВП, %

9,65 12,58 12,61 12,72 11,81 12,02 13,24 9,45 5,24

Джерело: складено автором на основі [6 ]
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5,24% на початок 2016 р., що є критичним 
в умовах сьогодення. Аналіз підтверджує, 
що впродовж останніх років помітною є тен-
денція щодо перевищення темпів зростання 
власного капіталу вітчизняних банків порів-
няно з темпами зростання ВВП. Очевидно, 
що капіталізація відбувається за рахунок 
збільшення кількості банків, а не за рахунок 
їх фінансового підкріплення, що породжує 
проблему можливих банкрутств банків. На 
переконання вітчизняних і зарубіжних уче-
них, обсяг капіталу банківської системи до-
статній для забезпечення економічного роз-
витку країни має становити не менше 6-7 % 
ВВП [8, с.158]. 
Поглиблення процесу капіталізації та ви-

конання трансформаційної функції посеред-
ника вимагає від банків загострення конку-
ренції в банківській системі. Подальше на-
рощування обсягів власного капіталу, як не-
обхідна передумова розвитку банківського 
сектору України, що є адекватною сучасним 
потребам економіки, по суті немає альтерна-
тиви. Жорсткі вимоги до якості, достатності 
та прозорості капіталу банків ставлять оче-
видну потребу переосмислення усієї дов-
гострокової стратегії розвитку вітчизняної 
банківської системи, а також спрямування 
зусиль на створення в нашій країні насправ-
ді великих стійких фінансових інституцій із 
капіталом, величина якого відповідатиме за-
вданням щодо успішного протистояння не-
гативним внутрішнім і зовнішнім факторам 
впливу на розвиток українського банківсько-
го сектору та врахування усіх можливих ри-
зиків [1, с. 115].
Процесом управління капіталізацією 

банківської системи повинна стати цілеспря-
мована діяльність Національного банку, орі-
єнтована на підвищення ефективності функ-
ціонування банків, що буде сприяти адек-
ватному покриттю ризиків з поступовим 
нарощенням капіталу, що, у свою чергу, за-
безпечить повноцінність кредитно-інвести-
ційним потенціалом усі сфери національної 
економіки та зовнішньоекономічної діяль-
ності.
Відтак постає гостра потреба пошуку 

надійних джерел збільшення банківського 
капіталу. Серед таких джерел головними 
виступають: прибуток від банківської діяль-

ності, кошти акціонерів та субординований 
борг. Однак, на даний момент залучення ко-
штів із названих джерел пов’язане з такими 
складнощами [7, с. 7]:

- збиткова діяльність значної кількості 
банків упродовж останніх років;

- складнощі загальноекономічного ха-
рактеру, зумовлені дефіцитом грошових ре-
сурсів на фінансовому ринку в період кризи.
Сьогодні найбільшої популярності діста-

ли методи забезпечення зростання власного 
капіталу як за рахунок зовнішнього залучен-
ня, так і можливостей оптимальної капіта-
лізації прибутку, злиття банків, а також за-
стосування прогнозних експертних систем 
щодо моніторингу власного капіталу та ор-
ганізаційно-інформаційного забезпечення 
управління формуванням власного капіталу.
Найбільш поширеними є дві стратегії 

нарощування власного капіталу банку за 
рахунок прибутку: по-перше, збільшення 
прибутковості активних операцій, по-друге, 
оптимальна дивідендна політика. Аналіз 
сучасних тенденцій у банківському секторі 
показують, що раціональною і стабільною 
дивідендною політикою є та, котра максимі-
зує ринкову вартість через направлення до 
80% прибутку банку на виплату дивідендів. 
У цих умовах банк має реальну можливість 
зберегти діючих акціонерів і залучити но-
вих. Українські банки мають обмежені мож-
ливості нарощування власного капіталу за 
рахунок збільшення прибутку через недо-
статню ефективність використання активів 
[4, с. 117].
Дослідження показало, що одним із пер-

спективних напрямів збільшення власного 
капіталу банку для українських умов є кон-
центрація банківського капіталу на основі 
банківських злиттів і поглинань, створення 
банківських холдингів і альянсів, що досить 
характерно для закордонної практики і дає 
низку додаткових конкурентних переваг. 
Вибір того чи іншого джерела збільшен-

ня власного капіталу і їх структура визнача-
ються сукупністю факторів, найважливіши-
ми із яких є оптимальне співвідношення між 
прибутком, ризиком і ліквідністю. Ризики 
впливають як на рівень прибутку, так і на 
рівень ліквідності. В умовах невизначенос-
ті, використання економіко-математичних 
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методів нечіткої логіки та комп’ютерної тех-
ніки дає можливість з достатньо високою 
мірою вірогідності здійснювати постійну 
експертну оцінку власного капіталу банку 
(в межах інтервалу можливих його значень) 
і впливу факторів на фінансовий його стан 
для прийняття оперативних рішень. При 
цьому визначаються варіанти приведення у 
відповідність співвідношень між прибутком, 
ризиком і ліквідністю [8, с. 160].
За таких обставин у процесі формуван-

ня банківського капіталу набуває особливої 
ваги іноземне інвестування [3, с. 28]. Задля 
мінімізації тих ризиків, які супроводжують 
процес залучення іноземних інвестицій на 
формування банківського капіталу, можна 
було б вжити такі заходи:

· обмежити можливості монополізації 
шляхом запровадження граничної частки 
вкладень банку у загальному обсязі кредит-
них, платіжних чи інших фінансових інстру-
ментів певного виду;

· запровадити кількісні обмеження на 
розвиток мережі філій у розрізі регіонів з 
метою більшої диверсифікації джерел акуму-
лювання кредитних ресурсів і недопущення 
їхнього необґрунтованого вилучення та не-
раціонального перерозподілу;

· обмежити величини відсоткового спреду;
· зменшити можливості дострокового ви-

лучення інвестованих коштів до закінчення 
обумовленого заздалегідь періоду;

· інші заходи.
Проведення цих заходів відобразило б 

посилення регулятивного впливу централь-
ного банку на відповідні банківські устано-
ви. Достатній рівень капіталізації банків є 
необхідною передумовою їхньої здатності до 
кредитування реального сектора економіки 
відповідно до потреб економічного розвитку 
країни. Вирішення стратегічних завдань із 
нарощування банківськими установами об-
сягів кредитування процесу модернізації еко-
номіки в умовах євроінтеграційних процесів 
вимагає значного розширення капітальної 
бази комерційних банків, оскільки вони на 
даний момент є практично єдиними (нарівні 
з державою) повноцінними інституційними 
інвесторами у вітчизняне господарство [10].
Зауважимо, що важливим кроком у під-

вищенні капіталізації банківської системи 

повинно стати удосконалення системи ри-
зик-менеджменту у банках. Банки повинні 
керуватися такими принципами системи 
управління ризиками:
− наявність стратегії управління ризика-

ми;
− наявність відповідної організаційної 

структури;
− принцип колегіальності, розділення 

конфліктів інтересів.
Вітчизняним банкам було б доцільно ви-

користовувати ті моделі ризик-менеджмен-
ту, які побудовані не тільки на базі середньо-
статистичних даних, а й ті, що враховують 
критичні дані, що особливо актуально в умо-
вах фінансово-економічної та політичної не-
стабільності. Тому в сучасних умовах у межах 
використання передового міжнародного до-
свіду банківської діяльності та впроваджен-
ня рекомендацій Базельського комітету не-
обхідний новий підхід до побудови моделей 
ризик-менеджменту. Зокрема, особливої ак-
туальності набуває метод стрес-тестування 
для банків, який дозволить покращити та 
удосконалити систему управління ризиками 
банківської діяльності в умовах економічної 
нестабільності, системи внутрішніх рейтин-
гів [2].
Підсумовуючи вищезазначене, вважає-

мо, що для вирішення проблеми щодо під-
вищення рівня капіталізації та надійності ві-
тчизняних банків важливим є:

· поліпшити якість капіталу та забезпечи-
ти достатній рівень покриття ним ризиків, 
що приймаються банками;

· стимулювати залучення власного бан-
ківського прибутку для інвестицій у капітал 
шляхом звільнення від оподаткування час-
тини прибутку банків, спрямовану на під-
вищення рівня їх капіталізації, стимулювати 
інвесторів звільненням від податків на при-
буток, який спрямовується на капіталізацію 
банків;

· стимулювати надходження капіталу у 
банки за рахунок активного залучення ко-
штів акціонерів, у тому числі портфельних 
інвесторів;

· з метою уникнення можливого деструк-
тивного впливу міжнародних фінансових 
потоків на банківську систему України по-
трібно встановити економічну межу опти-
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мального впливу іноземного капіталу на ві-
тчизняні банки на рівні 40-45% від капіталу 
усіх банків;

· збільшувати показник адекватності ка-
піталу через консолідацію банківської сис-
теми України (консорціумне кредитування, 
створення банківських об’єднань, злиття 
банків, їх реорганізація).

Висновки
Отже, проблема низького рівня капіталі-

зації банківської системи України вже поволі 
налагоджується, водночас вона все ще зали-
шається актуальною для банків. Україна по-
винна втілити в життя рекомендації Базеля 
III задля вирішення питання капіталізації 
банківської системи та стабілізації її роботи 
загалом не тільки сьогодні, але й у кризових 
умовах, оскільки Базель III було розробле-
но на основі передового досвіду розвине-
них країн, з урахуванням вирішення тих 
проблем, що спіткали світ у період кризи та 
після кризовий період. На нашу думку, ви-
користання такого досвіду є доцільним і для 
України.
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена дослідженню осно-

вних тенденцій та особливостей процесу ка-
піталізації вітчизняних банківських установ 
і висвітленню причин її низького рівня. Про-
аналізовано стан капіталізації банківської 
системи України, досліджено основні показни-
ки діяльності банківського сектора, структу-
ру власного капіталу банківських установ та 
його частку відносно активів. Визначено осно-
вні джерела нарощування розмірів власного 
капіталу банку. 

SUMMARY 
The article investigates the main trends and 

characteristics of the process of capitalization of 
domestic banking institutions and highlighting 
the reasons for its low level. The condition of 
capitalization of the banking system of Ukraine, 
studied the basic indicators of the banking sector, 
the equity structure of banks and their relative 
share of the assets. The main source increasing the 
size of its own capital.
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В статье раскрыты основные теоретиче-
ские положения содержания инвестиционной 
привлекательности агропромышленных пред-
приятий, охарактеризованы различные под-
ходы к пониманию понятия инвестиционной 
привлекательности его преимущества и недо-
статки в современных экономических услови-
ях. Выделено инвестиционную привлекатель-
ность агропромышленных предприятий как 
обобщенную характеристику с точки зрения 
перспективности, выгодности, эффективно-
сти и минимизации риска вложения инвести-
ций в его развитие за счет собственных средств 
и средств других инвесторов.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяль-
ність, інвестиційна привабливість, агропромислові 
підприємства, агропромислові формування.
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вості підприємства визначається на підста-
ві значень показників, які з різних сторін 
характеризують перспективи його розви-
тку, фінансово-господарську діяльність, 
систему маркетингу, систему менеджменту 
та інше. На сучасному етапі розвитку теорії 
інвестування розроблено й застосовуються 
різні підходи до визначення інвестицій-
ної привабливості підприємства відповід-
но тільки до однієї заздалегідь установле-
ної мети інвестування. Однак вони можуть 
призводити до суперечливих результатів 
у випадку їхнього застосування для визна-
чення інвестиційної привабливості підпри-
ємства за іншої мети. У зв’язку з різними 
підходами до розгляду інвестиційної при-
вабливості підприємства з позиції різних 
цілей інвестування, особливої актуальності 
набуває дослідження цієї проблеми, її за-
безпечення теоретичною базою і методич-
ними рекомендаціями. 
Теоретичні питання визначення і до-

слідження інвестиційної привабливос-
ті підприємств розглядаються у робо-
тах таких учених-економістів: І. Бланк, 
І. Клименко, Ю. Кравченко, В. Ляшенко, 
Л. Михальська, О. Мозговий, М. Стирський, 
С. Супрун, О. Шерстюк, С. Юхимчук, 
А. Яковлєв, Ю. Брігхем, Л. Гапенськи, Ченг 
Ф. Лі, Джозеф І. Фіннерті, Ф. Фабоцці та ін. 
Практичні аспекти цієї проблеми розгля-
даються у роботах В. Едельмана, О. Басса, 
С. Суверова, М. Крейніної, Т. Лепейко, 
В. Піддубного, В. Савчука, У. Шарпа та ін.

Актуальність теми
На сучасному етапі розвитку економіки 

України виникла об’єктивна необхідність 
активізації інвестиційної діяльності, бо 
саме вона є вирішальною ланкою всієї еко-
номічної політики держави, яка забезпечує 
стабільне економічне зростання, приріст 
соціального ефекту, збалансованість ма-
кроструктури тощо. Розвиток фінансових 
інститутів та інтеграція України у світове 
економічне співтовариство істотно підви-
щують увагу до інвестиційної привабли-
вості підприємств. Інвестиційна привабли-
вість є однією з ключових характеристик, 
яка обумовлює залучення підприємством 
інвестицій. Рівень інвестиційної привабли-
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Метою статті є вивчення і узагальнення 
теоретичних положень інвестиційної при-
вабливості агропромислових підприємств у 
сучасних економічних умовах.

Невирішена частина проблеми
Питання сутності поняття інвестиційної 

привабливості підприємств розглядалось 
широким колом вітчизняних та зарубіжних 
учених, однак досі не існує єдиного підходу 
до визначення сутності поняття інвестицій-
ної привабливості підприємства.

Виклад основного матеріалу
В економічній літературі останніх ро-

ків однією зі складних і різноманітних 
громадських форм і явищ агроекономічної 
науки є категорія «інвестиції». Складність 
цього економічного явища виражається 
насамперед у різному тлумаченні еконо-
мічного змісту даного поняття. Тому для 
виявлення і розкриття суті інвестицій, на 
нашу думку, необхідно розглянути як за-
рубіжні, так і вітчизняні думки вчених, 
що визначають економічний зміст даного 
поняття. У своєму розвитку теорія інвес-
тицій пройшла кілька етапів. Початковим 
можна вважати роботи австрійської еконо-
мічної школи Р. Бем-Бавері, де інвестиції 
трактуються як обмін задоволення сьогод-
нішніх потреб на задоволення їх у майбут-
ньому. У 20-30-х рр. минулого століття, в 
період зародження теорії фінансів як на-
уки, з’явилися роботи І. Фішера з теорії 
процентної ставки [1].
Дж. Кейнс визначав інвестиції як «...по-

точний приріст капітального майна внаслі-
док виробничої діяльності даного періоду». 
Це – та частина прибутку за певний період, 
яка не була використана для споживання» 
[2]. У цьому визначенні чітко виявлена сут-
нісна характеристика інвестицій. З одного 
боку, вони відображають величину акуму-
льованого доходу, обсягу інвестиційних ре-
сурсів (потенційний інвестиційний попит), з 
іншого боку, виступають у формі вкладень 
(витрат), які визначають приріст вартості 
капітального майна (реалізований інвести-
ційний попит і пропозиція). Досить поши-
реною є інтерпретація інвестицій як набору 
благ, цінностей, які вкладаються в діяль-

ність з метою отримання певних ефектів у 
майбутньому.

Інші вчені економісти США: Макконел К.Р. 
і Брю С. Л. під інвестиціями розуміють «...
витрати на виробництво та накопичення 
виробництва і збільшення товарних за-
пасів». А під засобами виробництва, інвес-
тиційними товарами, тобто капіталом – 
«... створені людиною ресурси, що викорис-
товуються для виробництва товарів і послуг: 
товари, які безпосередньо не задовольня-
ють потреби людини...»[3].
Ринковий підхід до аналізу сутності, 

форм та принципів здійснення інвестицій-
ної діяльності знайшов своє відображення 
при визначенні терміну «інвестиції» в укра-
їнському законодавстві. У Законі України 
«Про інвестиційну діяльність» зазначено, 
що інвестиціями є всі види майнових та ін-
телектуальних цінностей, що вкладаються 
в об’єкти підприємницької та інших видів 
діяльності, у результаті якої створюється 
прибуток (дохід) або досягається соціаль-
ний ефект [4]. Під інвестиційною діяльніс-
тю розуміється сукупність практичних дій 
громадян, юридичних осіб і держави щодо 
реалізації інвестицій [4].
Безумовно, вкладення або інвестиції в 

основний капітал, тобто створення нових 
потужностей з виробництва машин, вироб-
ництво нової продукції, фінансування будів-
ництва різних об’єктів агропромислового 
формування з наступним вилученням ефек-
ту від обороту вкладеного капіталу є ніщо 
інше як інвестиції. 
Результативність інвестиційної діяльнос-

ті багато в чому залежить від ефективності 
системи управління формуванням, органі-
зацією і регулюванням інвестиційного про-
цесу, що отримала назву інвестиційної при-
вабливості. Використання такої економічної 
категорії, як інвестиційна привабливість, 
вводиться багатьма авторами для оцінки 
властивостей інвестиційної діяльності, в 
основному, на етапі аналізу її стану і пер-
спектив, щоб якоюсь мірою охарактеризува-
ти їх якісно і показати можливість ведення 
успішної інвестиційної діяльності. У найза-
гальнішому сенсі інвестиційна привабли-
вість – це самостійна економічна категорія, 
що характеризується не тільки стійкістю 
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Таблиця 1
Підходи до визначення поняття інвестиційної привабливості підприємства

Автори та їх визначення поняття Переваги визначення Недоліки визна-
чення

1. 2. 3.
1. Бланк І.О.: «інвестиційна привабли-

вість підприємства» є аналізом інвестицій-
ної привабливості підприємства на основі 
фінансових показників, таких як: фінан-
сова стійкість, прибутковість, ліквідність 
активів та оборотність активів [5].

Зосередження уваги 
на напрямах інвестування 
та складових інвестиційної 
привабливості.

Недостовірність 
інформації при аналі-
зі фінансових показ-
ників, їх розрахунку 
у часі.

2. Коюда В.О., Лепейко Т.І. , Коюда О.П. 
«інвестиційна привабливість підприєм-
ства» - сукупність характеристик фінансо-
во-господарських та управлінської діяль-
ності підприємства, перспектив розвитку 
та можливостей залучення інвестиційних 
ресурсів на основі формалізації оціночних 
методів [6].

Добре, коли інвестора 
хвилюють конкретні по-
казники, щоб не тратити 
кошти та час, оцінюючи 
психологічний аспект про-
блеми.

Підхід передбачає 
однозначну можли-
вість формалізації оці-
ночних методів, що 
залишає поза увагою 
психологічний аспект 
даної проблеми.

3. Бочаров В.В. «інвестиційна прива-
бливість підприємства» - досягнення міні-
мального ризику при вкладенні грошей у 
цінні папери тільки тих підприємств, які є 
стабільними та забезпечать отримання ви-
сокого прибутку[6].

Вкладення грошей у 
цінні папери дає змогу 
інвестору контролювати 
управлінням на підприєм-
стві, отримувати постійний 
дохід у формі дивідендів.

Українські під-
приємства не можуть 
ефективно викорис-
товувати інструменти 
ринку цінних па-
перів, оскільки цей 
ринок знаходиться на 
стадії становлення і є 
малоефективним.

4. Донцов С.С.: «інвестиційна при-
вабливість підприємства» - це надійність 
отримання прибутку при вкладанні гро-
шей у цінні папери підприємства[7].

Можливість інвестора 
брати участь в управлінні 
підприємством.

Цей підхід не 
враховує майбутніх 
перспектив розвитку 
суб’єкта господарю-
вання.

5. Нападовська І.В. «інвестиційна при-
вабливість підприємства» – це системна 
сукупність потенційних можливостей 
вкладання коштів з метою отримання 
економічної ефективності у майбутньому 
як наслідок результатів минулої госпо-
дарської діяльності потенційного об’єкта 
інвестування , суб’єктивно оцінювана ін-
вестором[8]. 

Потенційна можливість 
може принести великий 
прибуток .

Підхід не містить 
зіставлення цілей 
інвестора з їх можли-
востями без ризико-
вої реалізації, а також 
не враховує ступінь 
готовності інвестора 
прийняти на себе цей 
ризик.

6. Чорна Л. О.: «інвестиційна при-
вабливість підприємства» – взаємозв’язок 
двох характеристик: з боку психологічно-
го змісту інвестицій і з боку психологічної 
форми(привабливість)[8].

Якісна оцінка інвести-
ційної привабливості, яка 
буде враховувати ще й такі 
аспекти, як:привабливість 
продукції підприємства, 
кадрова, інноваційна, фінан-
сова, територіальна, еколо-
гічна і соціальна привабли-
вість, інвестиційний ризик.

Характеризується 
необхідністю оброб-
ки значного обсягу 
інформації для одер-
жання бажаного ре-
зультату.

Джерело: розроблено автором на основі [5,6,7,8]
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фінансового стану підприємства, прибутко-
вістю капіталу, а і курсом акцій та рівнем ви-
плачуваних дивідендів.
Для більш чіткого розуміння розгляне-

мо різні підходи до розуміння поняття ін-
вестиційної привабливості його переваги та 
недоліки (табл. 1).
Більшість економістів приблизно одна-

ково трактує зміст понять інвестиційний 
клімат, інвестиційна привабливість або сто-
совно до економіки країни, галузі, регіону, 
підприємству, але при конкретизації струк-
тури цих понять, методів і методик оцінки 
думки вчених істотно розходяться. Загальне 
розуміння сутності досліджуваної категорії 
наступне: інвестиційна привабливість під-
приємства – це економічна характеристика 
доцільності інвестування.
Вітчизняні дослідники мають різні по-

гляди щодо даної економічної категорії. 
Так, наприклад, Козаченко Г.В., Антипов 
О.М., Ляшенко О.М., Дібніс Г.І. інвести-
ційну привабливість розглядають як інте-
гральну характеристику підприємства як 
об’єкта майнового інвестування з позиції 
перспектив розвитку (динаміки обсягів про-
дажу, конкурентоспроможності продукції), 
ефективності використання ресурсів і акти-
вів, їх ліквідності, стану платоспроможнос-
ті і фінансової стійкості, а також значення 
низки неформалізованих показників[9], 
Покропивний С.Ф. характеризує як інте-
гровану фінансово-економічну оцінку тієї 
чи іншої фірми як потенційного об’єкта ін-
вестування[10]. Тут наведені автори осно-
вний акцент роблять на процесі створення, 
накопичення і вкладення капіталу, що пев-
ною мірою характеризує трактування ви-
робничих відносин. На наш погляд, більш 
точне визначення аналізованої категорії дає 
Макарій Н.П., який розглядає інвестиції 
як справедливу кількісну та якісну характе-
ристику зовнішнього та внутрішнього сере-
довища об’єкта[11].
На нашу думку, під інвестиційною при-

вабливістю загалом – необхідно розуміти 
умови (економічні, правові, політичні, со-
ціальні та інші), створені державою всіх 
суб’єктів господарювання, а також інозем-
ними інвесторами для вигідного вкладення 
інвестицій з метою розвитку національної 

економіки. Під інвестиційною привабливіс-
тю агропромислових формувань пропону-
ється розуміти інтегральну характеристику 
окремих галузей сільського господарства 
з позиції перспективності розвитку, до-
хідності інвестицій та рівня інвестиційних 
ризиків. Інвестиційна привабливість під-
приємств агропромислового формування – 
економічна категорія, що характеризується 
ефективністю використання ресурсів під-
приємствами, їх здатністю до саморозвитку 
на базі підвищення прибутковості капіталу, 
техніко-економічного рівня виробництва, 
якості і конкурентоспроможності продукції, 
стійкість фінансового стану.

Висновки
Проведений аналіз теоретичних поло-

жень змісту інвестиційної привабливості 
агропромислових підприємств дозволяє ви-
окремити інвестиційну привабливість під-
приємств як узагальнену характеристику 
з точки зору перспективності, вигідності, 
ефективності та мінімізації ризику вкладен-
ня інвестицій у його розвиток за рахунок 
власних коштів та коштів інших інвесторів. 
Також слід розрізняти інвестиційну при-
вабливість у широкому і вузькому сенсі. 
Інвестиційна привабливість агропромисло-
вих формувань та підприємств у їх складі 
становить систему соціально-економічних, 
політичних, фінансових та управлінських 
відносин, що виникають з приводу доціль-
ності інвестування в певну галузь сільського 
господарства або агропромислове форму-
вання чи конкретне підприємство в його 
складі.
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АНОТАЦІЯ 
У статті розкрито основні теоретичні по-

ложення змісту інвестиційної привабливості 
агропромислових підприємств, охарактери-
зовано різні підходи до розуміння поняття 
інвестиційної привабливості його переваги 
та недоліки в сучасних економічних умовах. 
Виокремлено інвестиційну привабливість аг-
ропромислових підприємств як узагальнену 
характеристику з точки зору перспективнос-
ті, вигідності, ефективності та мінімізації 
ризику вкладення інвестицій у його розвиток 
за рахунок власних коштів та коштів інших 
інвесторів.

SUMMARY 
In the article basic theoretical principles of 

the content of the investment attractiveness of 
the agricultural enterprises is characterized by 
different approaches to understanding the notion 
of investment attractiveness, its advantages and 
disadvantages in the current economic conditions. 
Highlighted the investment attractiveness 
of agricultural enterprises as generalized 
characteristics from the point of view of prospects, 
profi tability, effi ciency and risk minimization of 
investments in its development at the expense of 
own funds and other investors.
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Ï²ÄÂÈÙÅÍÍß ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÍÎÑÏÐÎÌÎÆÍÎÑÒ² 
ÊÎÌÏÀÍ²É ÇÀ ÄÎÏÎÌÎÃÎÞ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß 

ÑÎÖ²ÀËÜÍÈÕ ÌÅÐÅÆ

В научной статье проанализирована эф-
фективность использования социальных 
сетей в сфере маркетинговых технологий. 
Представлена экономическая концепция со-
циальных сетей как средства маркетинговых 
коммуникаций. Предложены меры по улуч-
шению социальной интеграции маркетинго-
вой деятельности через социальный сетевой 
маркетинг(СММ международных компаний). 
Выделены новые технологические процессы и 
ресурсы, используемые для сбыта продукции 
международных компаний.

Ключові слова: конкурентоспроможність, ком-
панія, соціальні мережі, Інтернет, маркетинг, ко-
мунікації.
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Постановка проблеми та її зв’язок з 
важливими актуальними завданнями
Соціальні медіа стають усе більш важ-

ливою тактикою в маркетинговій стратегії 
компаній, результати маркетингових дослі-
джень провідних міжнародних компаній 
(далі – МК) світу демонструють, що біль-
шість сучасних компаній керує соціальни-
ми медіа як окремим видом діяльності. Ви-
трати на СММ, як правило,інтегровані до 
загальних витрат на маркетингову діяль-
ність, тому досліджуваним МК необхідно 
дотримуватись певних правил та вживати 
необхідні заходи для інтеграції СММ у мар-
кетингову діяльність, що суттєво підвищує 
актуальність досліджень у сфері СММ та 
його ролі у маркетингових комунікаціях.

Аналіз останніх досліджень
та публікацій

Серед плеяди зарубіжних дослідників 
соціального медіа-маркетингу виділяємо 
роботи таких науковців як: Гавасі C., Грас-
сі М., Діке П., Еванса Д., Лесідренска С., 
Натіонса Д., ТраттнераC., Cамбріа Е., Хусей-
на А. та інших. Дослідження вищезгаданих 
джерел демонструє невирішеність аспектів 
підтримки та підвищення конкурентоспро-
можності міжнародних компаній викорис-
товуючи сучасні інформаційні технології, у 
тому числі соціальні мережі та сконцентро-
ваність таких досліджень на соціальному 
та комунікативному значенні соціальних 
мереж для окремих фізичних суб’єктів, що 
підвищує доцільність проведення додатко-
вих досліджень у цьому напрямку.

Формулювання цілей наукової статті, 
постановка завдань

Метою дослідження є розробка та об-
ґрунтування теоретичних, методичних і 
практичних принципів використання со-
ціальних мереж для підвищення конкурен-
тоспроможності міжнародних компаній, 
зокрема : дослідження економічної ролі со-
ціальних мереж як засобу маркетингових 
комунікацій;формування заходів щодо по-
ліпшення соціальної інтеграції маркетин-
гової діяльності через СММ міжнародних 
компаній;виокремлення нових техноло-
гічних процесів та ресурсів, що використо-
вуються для збуту продукції міжнародних 
компаній.
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Виклад основного матеріалу 
наукової статті

Ефективність маркетингових комуніка-
цій є відправною точкою вдалого марке-
тингу. Перенасиченість рекламного про-
стору знижує ефективність маркетингових 
комунікацій з цільовою аудиторією ком-
паній. Тим не менш, більша активність та 
схильність до комунікацій сучасної людини 
спостерігається у мережі Інтернет [4, c. 134]. 
Саме тому ефективним комунікаційним 

інструментом для підприємств сьогодні 
стають комунікації у мережі Інтернет. Від-
повідно, важливим інструментом марке-
тингових комунікацій компаній і клієнтів 
стає просування у соціальних мережах но-
вого типу. Однак, маркетингові комунікації 
у соціальних мережах компаній є віднос-
но новим способом взаємодії з клієнтами 
в усьому світі, і, зокрема, в Україні. Саме 
тому постає необхідність окреслення осно-
вних факторів, які впливають на успішність 
комунікацій фірми у соціальних мережах. 
Маркетингова комунікація фірми – це 

будь-яка діяльність фірми з інформуван-
ня, переконання, нагадування споживачам 
про свої товари та формування позитивно-
го іміджу фірми в очах громадськості та ін-
ших зацікавлених сторін [2].
Ініціювання і підтримка відносин з клі-

єнтом за допомогою соціальних медіа є го-
ловним елементом он-лайн діяльності для 
багатьох МК. Маркетинговий потенціал та-
ких типів сайтів соціальних мереж зростає. 
Існує ряд тенденцій у використанні СММ, 
серед яких: зростання небажання викорис-
товувати демографічні форми реклами в 
Інтернеті впливає на використання склад-
них інструментів просування, які пропо-
нуються операторами соціальних мереже-
вих сайтів, таких як «Brand Entertainment» 
(«Бренд Розваги»), Word-of-mouth марке-
тинг та можливість профілювання і пер-
соналізації маркетингових повідомлень. 
Вище окреслені фактори можуть призвес-
ти до переміщення рекламних бюджетів у 
напрямку соціального медіа-маркетингу, 
оскільки така невимушена реклама не буде 
набридати користувачам соціальних мереж 
та постійно буде в їх увазі. Маркетинг у со-
ціальних мережах стикається з багатьма 

дилемами. Найсерйозніші з них пов’язані з 
мистецтвом ведення маркетингової кампа-
нії в некомерційному середовищі, з питан-
нями про конфіденційність і розробку стан-
дартів вимірювання ефективності реклами 
в соціальній мережі. З іншого боку, треба 
розуміти, що всі проблеми в цьому питанні 
є природним наслідком розвитку соціаль-
ного медіа-маркетингу і їх вирішення – це 
лише питання часу [3].
Основними завданнями маркетингових 

комунікацій та СММ міжнародних компа-
ній у сучасних умовах є [2]:

1. Інформування клієнтів компанії (пе-
реважає на етапі виведення товару на ри-
нок, коли стоїть завдання створення пер-
винного попиту) – повідомлення ринку 
про новинку чи про нове застосування іс-
нуючого товару, інформування про зміну 
ціни, пояснення принципів дії товару, опис 
послуг, що здійснюються, виправлення не-
правильних уявлень чи розсіювання побо-
ювань споживача, формування образа фір-
ми/товару/марки.

2. Умовляння (переконання) клієнтів 
компанії (переважає на етапі зростання, 
коли стоїть завдання формування вибір-
кового попиту) – формування переваги до 
марки/товару/фірми, заохочення до пере-
ключення на іншу марку, зміна сприйняття 
споживачем властивостей товару, переко-
нання споживача, не відкладаючи, зробити 
покупку, переконання споживача прийня-
ти торгового агента. 

3. Нагадування про товар компанії (пе-
реважає на етапі зрілості, щоб змусити спо-
живача згадати про товар) – нагадування 
споживачам про те, що товар може зна-
добитися їм у найближчому майбутньому, 
нагадування споживачам про те, де можна 
купити товар, утримання товару в пам’яті 
споживачів у періоди міжсезоння, підтрим-
ка поінформованості про товар на вищому 
рівні. 
Серед переваг заcтосування СММ у сис-

темі маркетингових комунікацій міжнарод-
них компаній виділяємо [6, c. 151] : індиві-
дуальність спрямування СММ (демографіч-
ні показники, інтереси, сімейний статус, ре-
гіон); значні масштаби охоплення клієнтів; 
доступність СММ (за принципом 24 години 
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на добу, 7 днів на тиждень); інтерактивність 
(споживач взаємодіє з продавцем і з про-
дуктом, вивчає його); оперативність поши-
рення і отримання інформації; можливість 
розміщення великої кількості інформації; 
фактор вірусного маркетингу; швидкий 
зворотний зв’язок з цільовою аудиторією; 
значний візуальний канал впливу на люди-
ну; відносно невисока вартість; можливість 
застосування таргетингу в мережі; відсут-
ність мінімального бюджету. 
Проте, ключовими недоліками активно-

го застосування СММ у системі маркетин-
гових комунікацій може бути : великі за-
трати часу; необхідний високошвидкісний 
інтернет; необхідна постійна активна при-
сутність у соціальних мережах; ризик зло-
му сторінки; ризик блокування сторінки з 
різних причин (злом, сприйняття розсилки 
як спаму, скарги користувачів); складність 
пошуку клієнтом потрібного сайту з по-
трібною рекламою; приховування реальної 
статистики власниками веб-сайтів або ба-
нерних мереж, тобто штучно підвищують 
статистичну кількість відвідувань інтернет-
ресурсів(див. табл. 1.).
Для зменшення рівня недоліків застосу-

вання СММ у маркетингових комунікаціях 
компаній МК варто застосовувати практич-
но всі можливі віртуальні сектори збуту, а 
саме: збут через особисті сайти, збут через 
пошукові та інформаційні сайти, збут за до-
помогою онлайн-суб’єктів та ІТ-технології і 
також збут через соціальні мережі. Важли-
вого значення набуває формування опти-
мальних схем он-лайн покупок у межах 
корпоративного сайту чи сторінки у соці-
альних мережах МК, що відбувається та-
кож і шляхом переходу на корпоративний 
сайт із соціальних мереж. 
Після того, як користувач (клієнт ком-

панії) зайшов на корпоративний сайт (чи 
сторінку у соціальних мережах), він пови-
нен мати змогу оглянути всі наявні про-
дукти компанії (послуги) і обрати серед них 
потрібний. За умов наявності потрібного 
продукту (послуги) розпочинається процес 
замовлення для зареєстрованих спожива-
чів, далі здійснюється перевірка параме-
трів продукту (послуги) та оформлення за-

мовлення і спілкування споживача із мене-
джерами зі збуту.
Важливого значення також для підви-

щення рівня відвідуваності корпоративних 
сторінок компанії у мережі та у соціальній 
мережі, у сучасних умовах, набуває вико-
ристання нових технологічних процесів та 
ресурсів збуту продукції МК, зокрема, елек-
тронне інформування клієнтів на сторін-
ках, електронне бронювання та конструю-
вання продуктів (послуг), ретаргетинг, за-
стосування мобільних додатків та он-лайн 
аналітики сторінок. Необхідними до впро-
вадження є інноваційні напрями інтернет-
інформування споживачів продуктів, а саме 
через: блоги, соціальні мережі, тематичні 
форуми, пошукові системи та сайти, купів-
ля посилань, контекстна реклама, лінкбай-
тинг, RSS та інші.
Для поліпшення соціальної та еконо-

мічної інтеграції маркетингової діяльності 
через СММ, міжнародним компаніям, слід 
дотримуватись наступних вимог:

1. Ретельний вибір стратегії управлін-
ня інструментами СММ компанії. Застосу-
вання соціальних медіа в маркетинговій ді-
яльності все ще перебуває та початковому 
етапі використання провідними МК світу, 
відповідно, зміна їх використання є по-
стійною і нові інструменти впроваджують-
ся дуже швидко. Використання новітніх і 
найбільш перспективних технологій може 
принести користь МК, особливо коли їх ці-
льова аудиторія включає в себе більш де-
мографічно- молодих і медіа-орієнтованих 
клієнтів. Проте, завжди важливо оцінюва-
ти цінність і вплив соціального інструменту 
СММ на користь маркетингової стратегії, а 
не його інноваційність. Слід оцінювати осо-
бливість впровадження нового інструменту 
СММ, задаючи питання: чи сприятиме ін-
струмент розвитку маркетингової концеп-
ції компанії?

2. Посилення соціальної дії СММ від-
повідно до маркетингових цілей МК. Якщо 
дії соціальних медіа проводяться без чіт-
кої мети залучення клієнта, інтеграція в 
мережах, ймовірно, буде недосяжною. Це 
означає, що маркетологи завжди повинні 
визначити конкретні цілі клієнта при вико-
ристанні тактики соціальних медіа. 
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Таблиця 1
Переваги та недоліки застосування соціального медіа-маркетингу у маркетинговій ді-

яльності МК*
№ 
з/п

Переваги
/недоліки Сутність переваги/недоліки

1

Переваги

Індивідуальне спрямування (демографічні показники, інтереси, сі-
мейний статус, регіон). Є можливість максимально точного визначен-

ня потенційних клієнтів компанії

2 Масштаби охоплення. Понад 66% усього населення, а отже, і потен-
ційних клієнтів є користувачами соціальних мереж

3 Відсутність мінімального бюджету. Всі пропозиції розробляються ін-
дивідуально і мають свої неповторні «фішки»

4 Фактор вірусного маркетингу. Люди самі показують рекламу фірми
5 Тарґетинґ – демонстрація реклами чітко визначеній аудиторії

6
Трекінґ – можливість аналізу поведінки відвідувачів сайту і вдоскона-
лення сайту, продукту і особливостей проведення маркетингової ді-

яльності відповідно до висновків такого аналізу

7
Доступність (за принципом 24 години на добу, 7 днів на тиждень) і 
гнучкість (почати, редагувати і перервати рекламну кампанію можна 

миттєво)

8
Забезпечення доступної інформації про фірму або послуги для зна-
чної за чисельністю кількості людей, у тому числі – для географічно-

віддалених об’єктів

9 Інтерактивність – споживач взаємодіє з продавцем і з продуктом, ви-
вчає його

10 Можливість розміщення великої кількості інформації (графіки, звуку, 
відео тощо)

11 Оперативність поширення і отримання інформації
12 Швидкий зворотний зв’язок з цільовою аудиторією
13 Порівняно низька вартість

14
Значний візуальний канал впливу на споживача, можливість більш 
пильної уваги користувача перед комп’ютером, концентрації на дета-

лях
15 Створення віртуальних груп за інтересами

16 Автоматичне отримання рекламодавцем інформації, яка у традицій-
ній рекламі потребує дорогих досліджень

17

Недоліки

Збільшення недовіри інтернет-реклами через бурхливий розвиток 
фіктивних пропозицій у перші роки існування такої послуги

18
Приховування реальної статистики власниками веб-сайтів або банер-
них мереж, тобто штучне підвищення статистичної кількості відві-

дувань інтернет-ресурсів
19 Складність пошуку потрібного сайту з потрібною рекламою
20 Залучення великої кількості користувачів розцінюється як спам
21 Блокування сторінки адміністратором на підставі скарг користувачів

*Джерело: складено автором на основі [6]
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3. Прогнозованість тенденцій у СММ. 
Як і в традиційних медіа-кампаніях, соці-
альні засоби масової інформації часто вико-
ристовуються для створення бренду, про-
дукту або впізнаваності компанії спожива-
чами. Фахівці з маркетингу повинні мати 
чітке уявлення про те, що відбувається в 
маркетинговій стратегії компанії, форму-
вати прогноз розвитку соціальних мереж, 
щоб перетворити обізнаність покупців на 
поширення товарів (послуг) компанії. 

4. Зіставлення соціального медіа-кана-
лу з маркетинговою стратегією компанії. У 
той час, як практично кожен бренд присут-
ній на Facebook і Twitter, є багато інших соці-
альних медіа-платформ, таких як Instagram 
і Snapchat. Компанії та бренди, як правило, 
не мають ресурсів, щоб бути присутніми у 
кожній соціальній медіа-платформі. Відпо-
відно, маркетологи повинні обирати соці-
альні медіа-платформи, що відповідають ці-
льовій аудиторії і позиціонуванню бренду 
компанії. Наприклад, Facebook і Twitter, як 
правило, досягають широкої демографічної 
аудиторії, в той час як Instagram і Snapchat 
є більш новими і не мають широкої бази 
підписників, проте вони є перспективними 
на майбутнє.

5. Створення набору інструменталь-
них засобів соціальних медіа. Ці набори мо-
жуть забезпечити стратегічне узгодження і 
створити більш сформований імідж бренду 
з різних регіонів і соціальних платформ, 
скорочуючи при цьому час і ресурси, необ-
хідні для розробки контенту в соціальних 
медіа.

6. Залучення експертів соціальних 
медіа на торговельну марку і клієнтів. Фа-
хівці соціальних медіа повинні бути тісно 
пов’язані з брендом і клієнтами компанії, 
таким чином вони беруть участь з того мо-
менту, як тільки були встановлені цілі ко-
мунікації. Така участь окуповується, оскіль-
ки експерти соціальних медіа налаштовані 
на останніх платформах і знають, які під-
ходи породжують інтерес з боку існуючих 
і потенційних клієнтів, шанувальників і 
ентузіастів. У результаті, ці фахівці можуть 
спрямовувати бренд на найбільш ефектив-
ні результати.

7. Необхідність залучення експертних 
агентств. Змінні тенденції СММ для окре-
мих компаній є проблемою. Замість того, 
щоб навчати персонал і витрачати великі 
кошти на СММ багато компаній може за-
стосовувати аутсорсинг для діяльності в со-
ціальних медіа. 

8. Перетворення інформації про товар 
(послугу) в покупку. Соціальні медіа є од-
ним з небагатьох місць, де компанії можуть 
взаємодіяти зі своїми клієнтами постійно, 
особисто і в режимі реального часу. Таким 
чином, СММ може служити в якості ключо-
вої точки дотику, що переносить маркетин-
гову стратегію компанії до реальної покуп-
ки.
Одним із основних інноваційних про-

цесів збуту є застосування електронної ко-
мерції, яка дозволяє інтенсивно збільшити 
збут у мережі Інтернет. Використання вір-
туального сектору збуту продуктів забез-
печує досить істотне підвищення ефектив-
ності «реальних» продуктових пропозицій. 
Більш того, сучасні технічні можливості 
дозволяють здійснювати продаж продук-
тів безпосередньо в рамках віртуального 
сектору: від пошуку покупцем потрібного 
продукту до його моментальної оплати і до-
ставки в режимі «онлайн» [5].

Висновки та перспективи подальших 
досліджень

Завдяки проведеним дослідженням 
були запропоновані заходи із впроваджен-
ня продуктових та процесних інновацій у 
збутову діяльність МК у соціальних мере-
жах. Це дозволить максимально наблизити 
споживача до компанії, оскільки на сьогод-
ні соціальні мережі є найбільш поширеним 
засобом комунікації, який на ближує ком-
панію до споживача, що носить масовий 
характер. У результаті використання соці-
альних мереж відбувається підтримка і під-
вищення конкурентоспроможність даних 
компаній.
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АНОТАЦІЯ 
У науковій статті проаналізована ефек-

тивність використання соціальних мереж у 
сфері маркетингових технологій. Представ-
лено економічну концепцію соціальних мереж 
як засобу маркетингових комунікацій. Запро-
поновано заходи щодо покращення соціальної 
інтеграції маркетингової діяльності через со-
ціальний мережевий маркетинг (СММ між-
народних компаній). Виділено нові технологіч-
ні процеси та ресурси, що використовуються 
для збуту продукції міжнародних компаній.

SUMMARY 
In the scientifi c article was analyzed the 

effi ciency of social media in marketing technology. 
Presented by the economic concept of social networks 
as a means of marketing communications. It was 
suggested measures to improve the social integration 
of marketing activities bysocial media marketing 
(SMM) international companies. Highlighted 
new technological processes and resources used for 
international sales companies.
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рических предпосылок становления идеи ев-
ропейской интеграции. Определены основные 
особенности юридического закрепления ин-
ституциональных основ евроинтеграционного 
опыта в рамках Священной Римской Импе-
рии. Проведен анализ исторических проектов 
обоснования формы и механизма объедине-
ния европейских государств с его последующим 
юридическим оформлением.
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найбільш спрямовуючим стрижнем, над-
то в епохи Середньовіччя та Відродження, 
був фактор релігійної єдності: домінуюча 
роль християнства в Європі та вплив ка-
толицької церкви на свідомість соціуму та 
владу монархів. Саме тому більшість із ві-
домих політичних проектів та казуїстичних 
обґрунтувань ідеї Єдиної Європи мають ре-
лігійне забарвлення та ґрунтуються на ка-
толицькому вченні про верховенство влади 
церкви чи монарха та її [влади] Божествен-
не походження. 

Ступінь наукової розробки теми
Аналіз передумов, механізмів та засад 

розвиту ідеї євроінтеграції і її практичного 
втілення протягом тривалого історичного 
періоду займав важливе місце в досліджен-
нях таких вчених як: Анакіна Т. М., Браниць-
кого А. Г., Дворкіна А.П., Зайчука О. В., Оні-
щенко Н. М., Комарова Т. В., Макарчук В. С., 
Руденко О. М., Трагнюк О.Я., Яковюк І. В. 
та ін.

Мета статті
Метою даної статі є аналіз філософсько-

правових концептів, у яких втілювалася 
ідея Єдиної Європи, виявлення ступеня їх 
дієвості через масштаби практичної реалі-
зація як в інституційному,так і правовому 
вимірах.

Виклад матеріалу
Процеси європейської інтеграції, які 

отримали своє найбільш виразне втілення 

Актуальність теми
Ідея об’єднання європейських країн 

існувала тривалий історичний період, по-
чинаючи від самої Римської Імперії, і на 
кожному етапі свого існування втілювалася 
не лише у філософсько-правових трактатах 
з обґрунтуванням владного механізму, але 
і в цілком реальні інституційні форми, як 
приклад Священна Римська Імперія. Інте-
грація роздроблених державно-політичних 
утворень на території Європейського кон-
тиненту обумовлювалася різними чинника-
ми, як правило, зовнішнього середовища, 
однак мала тотожні рушійні механізми і 
засади об’єднання. Поряд з необхідністю 
захисту власних соціально-економічних 
інтересів політичними елітами в основі ін-
теграційних зрушень стояли пріоритети 
культурної, морально-етичної та етнонаці-
ональної спільності держав, що прагнули 
об’єднання. Але крім того, суттєвим і чи не 
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в розвитку європейських співтовариств та 
утворенні Європейського Союзу, розгор-
талися під впливом складного комплексу 
чинників, які охоплювали не лише еконо-
мічні, а й політичні, ідеологічні та культур-
но-ціннісні мотиви. При цьому первинни-
ми серед них – усупереч досить поширеним 
уявленням, які базуються на превалюванні 
взаємодії у сфері економіки у початкових 
фазах європейського інтеграційного про-
цесу – були саме загальні міркування не-
економічного плану. Цей, більш ширший, 
суспільний контекст європейського інте-
граційного процесу проявляв себе поступо-
во – мірою поглиблення взаємодії, її про-
никнення в усе нові й нові сфери. І це пев-
ним чином, стимулювало й наукові дослі-
дження переходити від первинних, досить 
прагматичних, підходів до пошуку більш 
загальних основ для формування європей-
ської єдності – не як суто утилітарного про-
цесу пошуку прибутку, додаткового доходу 
чи вищих темпів економічного зростання, а 
як розкриття глибинної ментально-цінніс-
ної спорідненості європейської цивілізації 
– при всій багатоманітності її прояву в кон-
кретних національних формах [11].
Така спорідненість виходить із єдності 

релігійного континууму, усталеності хрис-
тиянської релігії та католицького вчення 
на всій території Європи, що склався в силу 
специфіки історичного шляху розвитку 
церкви та європейської цивілізації. І власне 
сама церква, а точніше Папство, було тією 
силою, яка дала поштовх не лише до фор-
мування єдиної системи морально-етичних 
устоїв, що потім лягла в основу сучасних 
цивілізаційних цінностей єдиної Європи. 
Разом з тим, саме Папство намагаючись 
утвердити та розповсюдити свій вплив, 
вперше сформулювало ідею єдності Євро-
пи, оформивши її в специфічному  Dictatus 
Papae, що за своїм характером на час при-
йняття (1075 р.), вважався спорідненим до 
нормативно-правового документу, що мав 
загальну дію і розповсюджував свій вплив 
на весь католицький світ. Dictatus Papae, 
складений при дворі папи Григорія VII, не 
дивлячись на те, що в основному торкався 
внутрішньої організації функціонування 
церкви, кліру, його відносин між собою, 

а також становище священнослужителів 
в суспільстві, все ж таки віддзеркалював 
прагнення Папи утвердити свій вплив, а 
відтак і вплив всієї римо-католицької церк-
ви на всю Європу. За своєю юридичною 
природою та характером Dictatus Papae є  
розпорядчо-установчим нормативно-пра-
вовий акт, який регулює діяльність Папи, 
визначаючи практично правовий режим 
та юридичну силу його рішень. Так, зо-
крема, утверджувалася єдність церкви,а 
отже єдність вірян-католиків, що, у свою 
чергу, означало розповсюдження влади 
Папи на всій території Європи. Оскільки 
Папа за Dictatus Papae наділявся повнова-
женнями скидати імператорів та єписко-
пів, видавати закони, а також створювати 
та ліквідувати абатства, єпископства та 
інші структурні утворення церкви, то фак-
тично можна стверджувати про утворення 
певної теократичної державності, яка мала 
всі формальні-інституційні ознаки світської 
монаршої держави, але відрізнялася більш 
глобальним характером та, власне, впли-
вом над світським життям, а отже, і над 
світськими державами. 
З подібним станом речей не міг пого-

дитися Імператор Священної Римської Ім-
перії, оскільки саме він протиставляв себе 
теократичній владі Папи, намагаючись 
об’єднати європейські народи під своєю 
державністю. На користь Священної Рим-
ської Імперії слід зауважити, що вона була-
цілком чітким інституційним втіленням ідеї 
європейської єдності, а відтак є яскравою та 
досить важливою з точки зору теоретико-
методологічного дослідження засад функ-
ціонування євроінтеграціним досвідом.
Заснована в Х ст. Священна Римська Ім-

перія була, по суті, звичайною феодальною 
монархією. Засвоївши ідею спадкоємності 
своєї влади від стародавнього світу, імпе-
ратори здійснювали її феодальними мето-
дами, керуючи племінними герцогствами 
(основними політичними одиницями в Ні-
меччині) і марками (прикордонними адмі-
ністративно-територіальними утворення-
ми). Спершу Священна Римська Імперія 
мала характер феодально-теократичної ім-
перії, яка претендує на вищу владу в хрис-
тиянському світі. Положення імператора 
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і його функції визначалися з порівняння 
влади імператорської з владою папської. 
Вважалося що він був «imperator terrenus», 
намісником Бога на землі у світських спра-
вах, а також «patronus», захисником церк-
ви. Тому влада імператора в усьому відпо-
відала владі Папи, а відносини між ними 
вважалися аналогічними відносинам душі 
і тіла [3]. 
Намагаючись зміцнити свою соціальну 

базу, німецькі королі пішли на союз із церк-
вою, щедро роздаючи їй землі та повнова-
ження. Єпископствам та абатствам, що без-
посередньо підпорядковувались королю, 
надавався королівський банк, що означав 
усю сукупність судових, адміністративних 
та військових повноважень. Проте король 
зберігав право затвердження на всі вищі 
церковні посади, а церква лише пропону-
вала йому кандидатури (така система нази-
валася інвеститурою). Таким чином, королі 
отримували готовий апарат управління, а 
церковні ієрархи, зважаючи на обітницю 
безшлюбності, не могли претендувати на 
спадковість володінь [4].
У 1356 році на імперських сеймах у 

Нюрнберзі та Меці було прийнято і затвер-
джено Карлом IV «Золоту буллу» – осно-
вний конституційний документальний акт 
Священної Римської Імперії. Було санкці-
оновано княже багатовладдя, імператор 
обирався курфюрстами (князями-виборця-
ми). Чітко визначалися ранги курфюрстів 
та закріплялися їхні привілеї – грошові, 
гірські, митні; легалізовувалися приватні 
війни. «Золота булла» зберігала своє зна-
чення включно до 1806 року [10].. 
Фактично «Золота булла» протистав-

лялася Dictatus Papae і виконувала таку 
ж правовставнолюючу роль для світської 
влади, що Dictatus Papae для церкви. Але 
на відміну від останньої, «Золота булла» за 
всіма ознаками є конституційним актом, 
що розповсюджував свій вплив не на кон-
кретну територію на момент часу її при-
йняття, а скоріше розповсюджував вплив 
Імператора Священної Римської Імпе-
рії на існуючі і майбутні території в його 
підпорядкуванні,надаючи йому в такий 
спосіб легальні підстави вести загарбниць-
кі війни з метою об’єднання Європи на за-

садах католицької віри, утверджуючи волю 
Божу на землі. Однак існування протисто-
яння Імператора та Папи як двох центрів 
впливу та центрів визначення загальнопо-
літичних орієнтирів розвитку католицько-
го світу заважало практичній реалізації ідеї 
європейської єдності, оскільки втілювалося 
в основному у боротьбі за економічні та ма-
теріальні благав інтересах розповсюджен-
ня власного впливу з метою отримання 
прибутків від нових територій.
Подібний антагонізм між світською і 

духовною владою в прагненні об’єднати 
Європу створив передумови до розвитку 
світсько-теологічної концепції європей-
ської єдності, яка походила вже не лише 
від кліру, а від більш світських філософів. 
Феномен інтеграції європейських країн на 
базі монархічної форми правління отримав 
найбільшого розвитку саме в середньоєв-
ропейських землях, оскільки в інших краї-
нах Європи протягом тривалого історично-
го періоду розвитку панувала тенденція до 
абсолютизації персональної влади монар-
ха. Однак і сама Священна Римська Імпе-
рія проходила процес абсолютизації, однак 
згодом перетворилася на таке собі конфе-
деративне утворення.
Визначальною рисою імперії як ідеаль-

ного типу є наявність у ній надпотужного 
— як в інституційному, так і в ціннісно-
му відношенні — макросоціального цен-
тру, що втілений в імперських політич-
них інститутах, утворює з територіальної 
й етнічної точки зору відносно автономну 
одиницю зі своїм особливим статусом, яка 
є гегемоном або домінує у ній під час ре-
алізації своїх інтересів. Поняття «центр» у 
випадку з ЄС використовується у двох вза-
ємообумовлених аспектах. По-перше, це 
універсальна центральна ціннісна система 
Союзу, яка включає критично важливі для 
її існування й ідентифікації елементи. По-
друге, це інституційна система безпосеред-
ньо легітимована центральною ціннісною 
системою, що забезпечують трансляцію її 
змісту адресатам. Оскільки Євроcоюз — це 
не імперія, а наднаціональне об’єднання, 
що лише використовує її принципи і техно-
логії, то під таким «центром» слід розуміти 
не домінуючу етнічну групу, а певну групу 
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держав-членів, так зване «ядро» ЄС, яке на 
всіх етапах інтеграції домінує в ЄС, визна-
чаючи напрями його розвитку, вирішуючи 
питання стосовно часу і міри поглиблення 
інтеграції, контролюючи ключові посади 
в інституційному механізмі і приймаючи 
остаточне рішення стосовно надання член-
ства в організації [9].
Одночасно слід підкреслити, що з епохи 

Середньовіччя походить джерело європей-
ської інтеграції, коли Західна Європа ста-
новить суцільне культурне ціле, об’єднане 
католицькою церквою, з єдиною мовою 
спілкування, якою була латина, розвину-
тою регіональною торгівлею, золотом у ви-
гляді основної валюти, у свій час (в епоху 
хрестових походів) з єдиною зовнішньою 
політикою і стратегічними військовими ці-
лями [12].
Процеси інтеграції мірою свого погли-

блення та структурного ускладнення ви-
являють іще одну важливу властивість: на 
певній стадії свого розвитку вони переста-
ють обмежуватися перетвореннями лише 
у сфері формалізованих інституційних за-
сад, які генеруються взаємодією на міждер-
жавному рівні. Вже з моменту формування 
основних засад спільного ринку, коли в 
процеси взаємодії (координації, коопера-
ції, уніфікації та стандартизації) втягуються 
величезні сегменти суспільств країн-учас-
ниць, для ефективного розвитку безпе-
рервних контактів на різних рівнях сус-
пільної організації необхідною стає система 
розгалужених неформальних механізмів, 
які спираються на норми моралі та етики 
взаємних стосунків, традиції та звичаї, сте-
реотипи суспільної думки, поширені фор-
ми добровільної взаємодії. Тобто перебіг 
процесів європейської інтеграції та розви-
тку окремих їх учасників починає істотно 
залежати від еволюції неформальних ін-
ститутів, які, у свою чергу, зумовлені куль-
турними засадами суспільства, його паную-
чими ментально-ціннісними символами та 
орієнтирами [11].
Виступаючи в якості духовного пастиря 

«єдиної Європи», католицизм об’єднував 
цю ідею із закликом до союзу християн-
ських держав для боротьби з «іновірцями», 
що стало поштовхом для появи філософ-

сько-правових трактатів та моделей дер-
жавницької організації єдиної католицької 
Європи. Так, ще до прийняття Карлом IV 
«Золотої булли» з’явився потужний по-
літичний трактат французького королів-
ського прокурора П’єра дю Буа (1250-1320) 
«Про повернення Святої землі» (між 1305-
1307). Він обґрунтовував план створення 
«християнської республіки», свого роду 
федерації європейських монархій, керова-
ною радою під головуванням французьких 
королів. Дю Буа висловлював антиклери-
кальні погляди і стверджував, що єдність 
всередині французького королівства може 
бути досягнута тільки шляхом зменшення 
прав католицького духовенства і розши-
рення влади короля; він також запропону-
вав збирати «арбітражну раду» з найбільш 
впливових правителів європейських дер-
жав для вирішення спірних питань [13]. 
Пій II (1405-1464), який називав Євро-

пу «спільною батьківщиною», «нашим влас-
ним будинком», спробував навіть – вперше 
в історії – скликати з’їзд усіх християнських 
монархів у Мантуї, але зазнав невдачі. 
Майже одночасно з цією спробою Їржі 

Подебрад запропонував свій проект – «До-
говір про союз і конфедерації між королем 
Людовиком XI, королем Богемії Їржі і Ра-
дою Венеції для протистояння туркам», що 
мав не тільки обґрунтування цієї ініціати-
ви, але і схему організації спілки, яка носи-
ла федеральний характер. Іржі Подебрад 
не лише закликав європейських монархів 
до об’єднання, але й пропонував скликати 
сейм з представників 16 королівств, який 
мав виконувати роль своєрідного арбітраж-
ного суду у вирішенні конфліктів та забез-
печувати спільну боротьбу проти турків. 
[8].
Наприкінці ХVІ ст. влада церкви оста-

точно послабилася, а з нею втратила свою 
актуальність ідея об’єднаної християнської 
Європи задля протистояння іновірцям. 
Подальші пропозиції базувалися не стіль-
ки на релігійній спільності європейських 
країн, скільки на прагненні усунути дже-
рела міждержавних конфліктів у Європі. 
Таким, зокрема, був лейтмотив «Великого 
плану» герцога де Сюллі (1559-1641), міні-
стра фінансів французького короля Генрі-
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ха IV. Об’єднана Європа герцога де Сюллі 
планувалося як утворення із 15 приблизно 
рівних за силою держав. Основою «Велико-
го плану» мали стати нові адміністративні 
кордони між державами-членами, які б змі-
нювали наявний на той час розмір тери-
торій держав задля вирівнювання їх сили. 
Здійснювати керівництво єдиною Євро-
пою мала б «дуже християнська Рада Єв-
ропи», завданням якої було врегулювання 
розбіжностей та управління спільною армі-
єю. Також передбачалось створення євро-
пейського сенату, який мав складатися з 66 
осіб та переобиратись кожні три роки. За-
галом «Великий план» – це утопічний про-
ект створення християнської республіки, 
який частіше за все подається як перший 
з грандіозних проектів об’єднання Європи, 
що загалом лягло в основу створення само-
го ЄС [5].
Досить ґрунтовним був план об’єднання 

Європи, запропонований Гуго Гроцієм, 
голландським філософом і юристом, який 
опублікував у 1625 році свій знаменитий 
трактат «Про право війни і миру», де ви-
рішувалася проблема «союзу і союзників». 
У своїй праці Гроцій майже нічого не гово-
рив спеціально про Європу, вживаючи за-
звичай терміни «християнство» і «христия-
ни». Але висунуті ним ідеї мали відношен-
ня, перш за все до Європи і не випадково 
співпали за часом із формуванням системи 
«європейської рівноваги». Гроцій зазначав, 
що рівноправні союзники мають звичай 
передавати свої суперечки на дозвіл з’їзду 
союзників, які не зацікавлені в даному пи-
танні. Таким чином, висловлювалася ідея 
про третейських або загальних посередни-
ків. Подібну роль, відповідно до Гроція, міг 
би відігравати і Голова союзу, наприклад 
імператор «Священної Римської імперії». 
На його думку, подібний союз був колись 
укладений, і главою союзу був за спільною 
згодою поставлений Римський імператор. 
Отже, всі християни повинні заради спіль-
ної мети у міру їх сил поставляти йому вої-
нів і гроші. Гуго Гроцій вперше спробував 
кодифікувати норми відносин між держа-
вами Європи і тим самим вніс важливий 
внесок у процес інституціоналізації «євро-
пейської рівноваги» [2].

В епоху секуляризації виділяються трак-
тати англійського філософа та державного 
діяча Вільяма Пенна (1644-1718), який опу-
блікував у 1693 г. «Досвід про сьогодення 
і майбутнє світу в Європі». Він запропону-
вав детальний і докладно аргументований 
проект створення федерації європейських 
держав, який став новим словом у розвитку 
ідеології єдиної Європи. При цьому Пенн 
спробував врахувати реальну геополітичну 
структуру континенту, розділеного на без-
ліч держав. Основна ідея Пенна – створен-
ня «Європейської ліги, або конфедерації». 
Її завданнями називалося як збереження 
миру в Європі, так і забезпечення захисту 
від зовнішніх ворогів. Вищим органом кон-
федерації мали стати збори представників 
європейських держав, яке автор назвав 
по-різному: конгресом, верховною радою, 
парламентом або палатою. Передбачало-
ся, що дані збори займатимуться мирним 
врегулюванням конфліктів між держава-
ми. Якщо ж одна з ворогуючих сторін не 
підкориться ухваленим рішенням, збори 
мали організувати спільні дії інших держав 
і примусити її до підпорядкування. Автор 
вважав, що європейська структура могла 
б виглядати наступним чином: Генеральні 
штати; суверенні держави, що утворюють 
ці Штати і представляють собою провінції; 
різні міста в кожній провінції, які утворю-
ють незалежні окремі одиниці і створюють 
провінційні Генеральні штати. В якійсь 
мірі ця схема передбачає ідею «Сполучених 
Штатів Європи», однак їй не вистачає ви-
значеності [2].
Шарль де Сен-П’єр (1658-1743), фран-

цузький абат, дипломат і філософ, опублі-
кував свій «Проект вічного миру в Європі» 
в Утрехті, в 1712 році. Згідно із Сен-П’єром 
в Європі існували сприятливі передумови 
для встановлення міцного миру. Тут пану-
вало «політичне і громадянське єднання» 
часів Римської імперії, були розроблені 
«цивільні закони», а головне – християн-
ство створило найсильніший зв’язок між 
європейськими народами. Автор вперше 
чітко сформулював тезу про рівновагу сил 
як основоположний принцип єдиного єв-
ропейського устрою. У підтримці ж рівно-
ваги, згідно із Сен-П’єром, винятково важ-
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лива роль належить дипломатії. Європей-
ську систему підтримують дипломатичні 
перемовини. Сен-П’єр різко критикує ідею 
об’єднання Європи під керівництвом будь-
якого монарха, бо немає такого діяча, який 
міг би стати європейським володарем. Він 
доводить, що «європейський досвід» уже 
продемонстрував марність подібних спроб. 
Отже, можливим є лише конфедеративний 
устрій єдиної Європи. Для цього Сен-П’єр 
запропонував скликати конгрес або асамб-
лею, де правителі могли б укласти Договір 
про конфедерацію [2]
Найбільший внесок у розвиток ідеї єд-

ності Європейського континенту, заснова-
ного на міжнародному праві, вніс І. Кант 
(1724-1804). У своєму трактаті «До вічного 
миру» він виклав дві ключові ідеї інтеграції 
Європи [6]:

- ідея федерації, створюваної на до-
бровільних засадах для забезпечення «сво-
боди», тобто суверенітета кожної держави-
учасниці, викладена так, що це положення 
можна без змін внести в будь-який міжна-
родно-правовий документ кінця XX в.;

- ідея взаємозв'язку і нерозрив-
ності всіх трьох аспектів публічного права: 
права державного громадянства, міжнарод-
ного права і права всесвітнього громадян-
ства. Німецький гуманіст підкреслює орга-
нічний зв'язок між державою, що визнає і 
гарантує фундаментальні права і свободи 
громадян, і добровільним об'єднанням дер-
жав, що забезпечує його учасникам вічний 
мир, спільну безпеку, суверенітет і співро-
бітництво.
ХІХ століттю був притаманний яскра-

во виражений націоналізм та колоніалізм, 
а тому ідеали єдиної Європи, підмінялися 
амбіціями панування мононаціональних 
держав (Франція, Германія) на всьому Єв-
ропейському континенті. Епоха масштаб-
них та глобальних воєн кінця ХІХ – почат-
ку ХХ ст. суттєво вплинула на формування 
економічного базису, а тому ідея інтеграції 
держав на засадах ціннісних та морально-
етичних орієнтирів та культурної єдності 
відійшла на другий план, звільнивши місце 
ідеї інтеграції на засадах економічної коо-
перації. 
Біля витоків сучасної західноєвропей-

ської інтеграції були видатні особистості, 

які ввійшли в історію як «батьки Євро-
пи». Серед них У. Черчілль, Ж. Монне,-
Р. Шуман, К. Аденауер та А. де Гаспері. 
Саме вони надали імпульс євроінтеграцій-
ним процесам, започаткувавши проект, 
який змінив курс історії Європи, визна-
чивши цим самим зміст і напрями євро-
пейського будівництва. Так, наприклад, У. 
Черчілль у 1946 році у своїй промові у Цю-
ріху висунув ідею створення Сполучених 
Штатів Європи для боротьби з державами 
комуністичного блоку під час «холодної ві-
йни». Першим кроком до цього мало стати 
утворення Ради Європи. Черчілль вислов-
лювався за союз усіх європейських країн 
під керівництвом Франції та Німеччини, 
застерігаючи водночас, що його країна не 
інтегруватиметься в цей союз, а візьме на 
себе роль спостерігача. Послідовником 
Черчілля був Жан Монне, який був одним з 
ініціаторів Декларації Р. Шумана (1950 р.), 
а також Європейського оборонного співто- 
вариства і Спільного ринку. Він виступав 
за прискорення процесу європейської ін-
теграції і заснував Комітет дії за Сполуче-
ні Штати Європи. Сутність пропозицій Ж. 
Монне полягала у передачі національними 
державами частини свого суверенітету над-
національній інтеграційній групі [1].
Загалом логіка історичного становлен-

ня Європи, від епохи пізньої античності 
до теперішнього часу, завжди залишалася 
неоднорідною в своєму розвитку, зазнаю-
чи цивілізаційні зміни згідно з духом часу. 
Моделі і концепції європейської єдності, 
консолідації народів і державних утворень 
континенту трансформувалися у відповід-
ності зі зміною історичних епох, заміною 
домінантних ідеологічних координат сус-
пільного розвитку. Не минуче, що відбува-
ються в рамках даних трансформаційних 
процесів зміни в релігійній свідомості, кон-
фесійної самоідентифікації європейських 
націй накладали відповідний відбиток на 
лад соціальної думки і соціальної поведін-
ки, в тому числі і на інтеграційні тенденції 
в Європі. У період пізнього Середньовіччя, 
напередодні Нового часу, почалася заміна, 
що поступово зреклася імперської пара-
дигми організації європейського простору, 
замінюючи її на модель співіснування на-



Òåîð³ÿ, ³ñòîð³ÿ äåðæàâè ³ ïðàâà, êîíñòèòóö³éíå ïðàâî

46ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 4, 2016

ціональних держав. Відбувається поворот 
від уніфікаційної до федеративної логіки 
міждержавних відносин, як відповідь на 
вимоги буржуазного суспільства. Реформа-
ція, переплетена з інтелектуальними досяг-
неннями мислителів гуманізму, запропону-
вала Європі нове бачення її внутрішньої 
цілісності – вже не християнську ойкумену 
народів, об'єднаних у єдиному дусі перед 
авторитетом імперської палиці і папської 
тіари, але континуум вільно існуючих дер-
жав-націй, які вільно реалізують право на 
самоідентифікацію. Протестантизм, який 
вийшов на духовне і суспільне поле Європи 
в альтернативу Католицької церкви, під-
тримав і закріпив у політичній свідомості 
європейців ідею про допустимості множин-
ності центрів впливу – у тому числі центрів 
влади, ідеології, віри, що знайшло обґрун-
тування в концепції федералізму [7].

Висновки
Підводячи підсумки слід звернути увагу 

на той факт, що протягом всього тривалого 
історичного періоду розвитку Європи ідеї 
її об’єднання досить тісно перепліталися 
з ідеєю розповсюдження та утвердження 
впливу католицької церкви. У період, коли 
такий вплив був найбільш відчутний (епоха 
Середньовіччя), була навіть зроблена спро-
ба інституціоналізації об’єднання Європи 
на базі теократичної моделі Папства. Але 
паралельне існування і потужний вплив 
світської держави – Священної Римської 
Імперії – суттєво послабив та нівелював 
вплив церкви. Разом з тим саме протисто-
яння церкви та світської держави багато в 
чому спричинило кризу ідеї Європейсько-
го об’єднання на базі єдиного державного 
утворення, змістивши таким чином вектор 
пошуку моделей інтеграції в бік трансдер-
жавних об’єднань.
Подібні ідеї, які з’являлися в період між 

ХVІ та ХХ ст., характеризувалися низкою 
подібних рис, відрізняючись, як правило, 
центром тяжіння політичної волі та поряд-
ком поширення норм на території такого 
об’єднання. Так, спільними рисами біль-
шості проектів по об’єднанню Європи, які 
отримали історико-правове обґрунтування, 
наступні:

- об’єднання держав без втрати 
ними своїх національних особливостей, але 
споріднення культурного, етичного, мо-
рального та релігійного простору;

- підпорядкування всіх держав 
рішенням загальноєвропейського парла-
ментського інституту: Сенату, Сейму чи 
Ради;

- арбітражне вирішення міждер-
жавних та монарших конфліктів;

- утворення спільної армії для ве-
дення війн, насамперед проти ісламського 
світу;

- розвиток торгівельних відносин.
Що стосується юридичної природи про-

понованих проектів, то слід відмітити, що, 
окрім Dictatus Papae та "Золотої булли", 
мали суто теоретичний характер та ґрун-
тувалися на ідеях міждержавного співро-
бітництва на засадах спільності інтересів і 
культурної ментальної, та морально-етич-
ної єдності, що обумовлювалося єдністю 
релігії та всеохоплюючого поширення ка-
толицької церкви. Всі проекти, запропо-
новані філософами та правниками, носили 
характер договору. І хоча цей договір пе-
редбачав міждержавні відносини, однак 
його укладення передбачалося між монар-
хами. У період абсолютизму це б означало 
фактичне укладення договору між монар-
шими домами, що не завжди б відобража-
ло суспільні інтереси, і не могло означати 
уніфікацію суспільно-політичного простору 
Європи. 
Лише в ХХ ст.. відбувається трансфор-

мація інтеграційної парадигми в бік набут-
тя Європейським Співтовариством певних 
рис єдності за рахунок існування наддер-
жавних глобальних інституцій. Це, у свою 
чергу, в більш  ій мірі відображало сутність 
інтеграції придаючи їй рис федеративності 
чи конфедеративності публічно-політично-
го та владно-державного устрою. 
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АНОТАЦІЯ 
Здійснено пошук витоків та історичних пе-

редумов становлення ідеї європейської інтегра-
ції. Визначені основні особливості юридичного 
закріплення інституційних засад євроінтегра-
ційного досвіду в рамках Священної Римської 
Імперії. Проведено аналіз історичних проектів 
обґрунтування форми та механізму об’єднання 
європейських держав з його подальшим юридич-
ним оформленням. 

SUMMARY 
The sources and historical background of 

the idea of European integration forming were 
searched. The main features of the legal institutional 
framework securing the euro integration experience 
within the Holy Roman Empire were determined. 
The analysis of the historical background of 
European states associating project with its legal 
regulation was done.
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ÂÈÁÎÐ×ÈÉ ÏÐÎÖÅÑ – ÎÑÍÎÂÀ 
ÑÒÂÎÐÅÍÍß ÑÈÑÒÅÌÈ ÎÐÃÀÍ²Â 

ÂÈÊÎÍÀÂ×Î¯ ÂËÀÄÈ

В статье рассмотрена система взаимосвязи 
результатов избирательного процесса с форми-
рованием правительства как главного органа ис-
полнительной власти.
За годы независимости в Украине упрочились 

демократические ценности. Человек, его жизнь и 
здоровье, права и свободы и их гарантии опреде-
ляют содержание и направленность Украинско-
го государства. Исполнение законов, принятых 
украинским парламентом – Верховным Советом 
Украины должно обеспечивать правительство 
страны – Кабинет Министров Украины. Кон-
ституционно – правовая модель правительства, 
порядок его формирования и практика его дея-
тельности определяют специфику формирова-
ния исполнительной ветви власти.
Вопросы формирования правительства осо-

бо важные не только с позиций строительства 
оптимальной системы организации исполни-
тельной власти, но и из политических позиций, 
поскольку они играют одну из ключевых ролей в 
общей системе механизмов влияния на экономи-
ческую, социальную и политическую сферу жизни 
общества. Персональный состав правительства 
– это результат сложного компромисса между 
наиболее влиятельными политическими си-
лами. Поэтому в деятельности даже наиболее 
аполитического правительства неминуемо от-
ражается реальный уровень доверия избирате-
лей к политическим партиям и существенный 
в обществе уровень согласия политических сил 
по ключевым вопросам, стоящим перед исполни-
тельной властью. Недостатки формирования 
правительства проанализированы в статье и 
предложены некоторые пути их устранения. 

Ключові слова: вибори, законодавство, виконавча 
влада, уряд, парламент, права і свободи громадян, 
політичні партії.

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

Актуальність проблеми
В Україні постійно ведуться дискусії про 

те, яким шляхом формувати уряд та місцеві 
органи виконавчої влади. Під кожні вибори, 
що відбуваються в країні, чи то вибори пар-
ламенту – Верховної Ради України, чи вибо-
ри місцевих рад, чи вибори глави держави 
– Президента України, приймаються нові за-
кони або вносяться суттєві зміни і доповнення 
до чинних законів, регулюючих виборчий 
процес. Навколо виборів точиться гостра по-
літична боротьба, яка переростає в соціальні 
конфлікти, набуває протиправного, навіть 
злочинного характеру. Тому дослідження 
проблем формування органів виконавчої вла-
ди шляхом демократичних виборів упродовж 
усієї історії незалежної України залишається 
надзвичайно актуальним. 

Дослідження проблеми виборчого про-
цесу за всі 25 років незалежності Української 
держави постійно привертало увагу вчених, 
громадських і політичних діячів, працівників 
органів виконавчої влади.
Виборчий процес в Україні знайшов своє 

відображення в працях таких науковців, як 
В.Я. Тація, О.Ю. Тодики, І.В. Борденюка, 
О.М. Бандурки, Ю.В. Ковбасюки, А.М. Коло-
дія, В.В. Мамонової, О.В. Марцеляка, К.О. Ва-
щенко, О.І. Ющика, В.Є. Воротіна, Л.М. Крав-
чука, інших вчених. Але вони переважно ана-
лізували результати виборів, які відбулися, ха-
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рактеризували систему порушень законодав-
чих норм, що були допущені в процесі виборів, 
розробляли пропозиції щодо удосконалення 
окремих норм виборчого законодавства.

Мета статті
Виходячи з того, що вибори – передбаче-

на Конституцією і законами України форма 
безпосереднього народовладдя, що являє со-
бою волевиявлення народу з метою форму-
вання органів державної влади або органів 
місцевого самоврядування шляхом голосу-
вання[1], метою статті є спроба узагальнити 
умови і обставини складного і протирічного 
виборчого процесу в Україні та окреслити 
найбільш сприйнятні шляхи його подаль-
шого розвитку. Задля досягнення цієї мети у 
статті аналізується сутність і зміст виборчого 
процесу як основи формування органів вико-
навчої влади.

Виклад основного матеріалу
Україні, як у республіці змішаного типу, 

уряд формується парламентом спільно із гла-
вою держави. Однак вказаний процес форму-
вання уряду не можна назвати остаточно за-
конодавчо закріпленим, крім того, він постій-
но зазнає змін і доповнень. Тому важливо в 
ході дослідження проблеми виборів, як осно-
ви створення органів виконавчої влади, дослі-
дити не лише позитивні чи негативні аспекти 
вказаного процесу на сучасному етапі, а й ви-
явити ті, що мали місце в минулому та мають 
бути враховані у подальшій правотворчості. 
Конституція України розширила повно-

важення парламенту щодо формування Кабі-
нету Міністрів. Верховна Рада України мала 
надавати згоду на призначення Президентом 
України прем’єр-міністра. Разом з тим було 
скасовано інвеституру уряду, хоча й віднесено 
до повноважень парламенту «розгляд і при-
йняття рішення щодо схвалення програми ді-
яльності Кабінету Міністрів України» [2]. 
Однією із проблем, що постали перед 

Україною у процесі розбудови держави, стало 
забезпечення ефективної взаємодії між окре-
мими гілками влади та органами, які до них 
відносяться. У цьому контексті важливою про-
блемою є парламентський спосіб формування 
уряду, ті позитивні і негативні наслідки, який 
він може спричинити. Незалежно від наступ-

ного перебігу змін у сфері конституційного 
регулювання взаємовідносин вищих органів 
державної влади України, необхідно макси-
мально чітко з’ясувати, що саме спричинило 
проблеми і конфлікти, які і нині мають місце у 
процесі взаємодії уряду і парламенту в Украї-
ні. Вирішення цього питання тісно пов’язане 
з низкою фундаментальних теоретичних 
питань конституційного права, одне з яких 
стосується можливостей взаємоузгодження 
класичної доктрини поділу державної влади 
і запровадження парламентської моделі фор-
мування уряду.
Аналізуючи питання участі парламенту у 

формуванні уряду, не можна заперечувати, 
що важливим моментом, який об’єктивно до-
зволяє стабілізувати відносини між законодав-
чою і виконавчою владою, є чітке визначення 
механізмів участі парламентарів у діяльності 
уряду, а також обов’язків парламенту щодо 
законодавчого забезпечення цієї діяльності. 
По суті, в Україні впродовж 1991-2000 років 
ці механізми фактично не працювали, що ло-
гічно спричиняло постійні кризи у відносинах 
між парламентом і урядом та взаємну крити-
ку, за якої урядовці звинувачували депутатів 
у нездатності приймати необхідні для соці-
ально-економічного розвитку країни закони, 
а останні, у свою чергу, закидали урядові не-
спроможність виконувати навіть уже прийня-
ті, що породжувало політичну нестабільність, 
соціальну незахищеність, незадовільні темпи 
економічного розвитку тощо.
Після подій кінця 2004 – початку 2005 

року шляхом розв’язання цієї проблеми став 
курс на перехід до парламентсько-президент-
ської республіки, що супроводжувався запро-
вадженням нових для України конституцій-
но-правових інститутів парламентської біль-
шості та формуванням уряду цією більшістю. 
Тому цілком закономірним виглядає питання 
щодо ефективності окресленого шляху, а та-
кож можливостей вирішення зазначеним спо-
собом тих реальних проблем, що об’єктивно 
існують у системі конституційного регулюван-
ня політико-правових відносин. 
При прямому формуванні парламентом 

уряду законодавча влада набуває очевидного 
верховенства у системі державної влади, що, у 
свою чергу, ставить під сумнів як принцип по-
ділу влади, так і вимогу паритетного співісну-
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вання окремих гілок державної влади. Разом з 
тим як на рівні теорії, так і політико-правової 
практики функціонування багатьох сучасних 
держав можна спостерігати протилежне. 
Слід зауважити, що залучення парламент-

ської більшості до формування уряду вигля-
дає цілком логічним з точки зору забезпечен-
ня принципу народовладдя. Як наголошує 
К. Бабенко, мова йде не стільки про форми 
безпосереднього народовладдя, скільки про 
народне представництво. Тобто, застосовую-
чи механізм формування уряду парламентом 
на основі парламентської більшості, яка кон-
ституюється тією партією або партіями, що 
отримали найбільшу кількість голосів вибор-
ців і тим самим можуть розглядатись як пред-
ставники домінуючих у суспільстві тенденцій 
суспільно-політичного розвитку, відбувається 
наближення уряду до народу. Іншими слова-
ми, уряд стає пов’язаним з реальними суспіль-
ними проблемами та інтересами не лише на 
загально-функціональному, але й на кадрово-
му рівні, оскільки до складу уряду потрапля-
ють ті політики, які безпосередньо представ-
ляють підтримані народом програми політич-
ного, економічного та соціального розвитку 
[3, с. 13].
Аргументом на користь критики парла-

ментського способу формування уряду є те, 
що зазначена система не містить вагомих за-
собів, які б дозволили парламенту впливати 
на дії уряду, якщо той діє або недостатньо 
ефективно, або не забезпечує реалізацію осно-
вних державно-політичних та соціально-еко-
номічних завдань. Суть полягає у тому, що 
уряд, і відповідно – всі його дії, автоматично 
отримують підтримку парламенту, у всякому 
разі з боку парламентської більшості. Оскіль-
ки, якщо більшість бере участь у формуванні 
уряду, а її члени (представники) стають його 
членами, то і вся їх діяльність без жодних за-
перечень буде підтримана цією більшістю. 
Однак, як свідчить політико-правовий досвід 
сучасних держав з парламентською або парла-
ментсько-президентською формою правлін-
ня, положення про те, що уряд автоматично 
отримує схвальне ставлення парламентської 
більшості щодо всіх своїх дій є неправильним. 
Варто зауважити, що участь у формуван-

ні уряду за умов парламентської або парла-
ментсько-президентської форми правління 

є не стільки ціллю, скільки засобом для кон-
кретних політичних сил продемонструвати 
суспільству ефективність власних політичних 
програм та здатність здійснювати функції 
державного управління в інтересах народу. 
При цьому виконавча влада, і безпосередньо 
– уряд, розглядається як своєрідний центр, у 
якому, як вважає В. Шаповал, «сконцентрова-
ні владні повноваження, які сприяють при-
йняттю як управлінських, так і найважливі-
ших політичних рішень» [4, с. 123].
Вважається, що основним протиріччям 

демократії є суперечність між представниць-
ким характером влади та її ефективністю. Ця 
проблема тісно пов’язана із питанням форму-
вання уряду і парламенту, їх взаємозв’язків. 
Парламент в Україні є недостатньо структуро-
ваним. Тому варто погодитись з тим, що уряд 
з ним мало пов’язаний, принаймні на рівні 
формування.
Окремого аналізу потребує питання впли-

ву виборчої системи на фрагментацію і консо-
лідацію парламенту. Загально визнано, що за 
умов розвиненої демократії і політично зріло-
го суспільства мажоритарна система сприяє 
консолідації, а пропорційна – дефрагментації 
вищого представницького органу. Відповід-
но, у протилежних умовах має місце зворотній 
ефект, що є досить актуальним для України.
В Україні уряд є відносно незалежним 

від Верховної Ради України, чому сприяє за-
борона розгляду парламентом питання про 
недовіру Кабінету Міністрів протягом року 
після затвердження програми його діяльнос-
ті. Ефективна діяльність уряду неможлива без 
його впливу на законодавчу роботу парламен-
ту, а звідси виникає потреба зв’язку уряду з 
парламентською більшістю. Для забезпечен-
ня реалізації цього завдання постає необхід-
ність укладення політичної угоди між урядом 
і парламентом, що повинна бути результатом 
політичної волі та узгодження інтересів. 
Вагомим аргументом у напрямі критики 

парламентського способу формування уря-
ду є, так звана, небезпека його партизації, 
оскільки партійне структурування парламен-
ту обов’язково спричиняє підвищення значу-
щості партійної домінанти у діяльності уряду. 
Подібний процес насправді має місце, оскіль-
ки формування парламентської більшості 
може відбутися лише у разі, якщо з’являється 
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одна або декілька потужних політичних пар-
тій, які стають основою для цієї парламент-
ської більшості, члени яких входять до скла-
ду більшості, висувають свої пропозиції щодо 
складу уряду і, зрештою, можуть самі потра-
пити до числа тих, кого партія делегуватиме 
до уряду.
Проблема участі політичних партій у фор-

муванні уряду існує. Громадська думка схиля-
ється до необхідності участі політичних партій 
у формуванні уряду. Політичні партії в Укра-
їні дійсно є слабкими, тому їх необхідно зміц-
нювати. Це дуже важливо, оскільки форму-
вання уряду на партійній основі має низку пе-
реваг. По-перше, політична відповідальність 
є колективною, тобто за діяльність партійного 
уряду відповідають члени партії, і тому вони, 
відповідно, вимагають від своїх представни-
ків в уряді діяти в межах програми партії. 
По-друге, це прогнозованість і послідовність. 
Партійний уряд забезпечує політику не ко-
ливань, а політику стабільну і прогнозовану. 
Як свідчить практика, в Україні формування 
парламентської більшості починається у сті-
нах парламенту. Але саме в парламент мають 
приходити згуртовані політичні команди, а ті, 
що мають більшість, – формувати уряд. 
Інститут формування уряду парламент-

ською більшістю ефективно функціонує у ба-
гатьох сучасних державах зі змішаною або 
чистою парламентською формою правління. 
Зважаючи на це, у процесі оцінки політико-
правової ситуації, яка склалась в Україні не 
варто вживати загальні аргументи щодо не-
ефективності досліджуваного нами способу 
формування уряду, адже, з одного боку, він 
доволі вдало функціонує у багатьох сучасних 
демократичних державах, а з іншого боку – 
практично всі теоретичні контраргументи 
щодо нього можуть бути спростовані, або при-
наймні поставлені під сумнів.
Таким чином, основна проблема щодо 

конституційного забезпечення взаємодії уря-
ду і парламенту, очевидно, лежить у сфері без-
посередньої практики розбудови цих взаємо-
відносин. У цьому плані варто відзначити, що 
сама конституційна реформа 2004 року вияви-
лась незавершеною, оскільки значна частина 
положень про зміни до Конституції України 
так і не набула подальшого розвитку у відпо-
відних конституційних законах. Це дозволи-

ло внести елемент двозначності щодо засто-
сування норм Конституції, особливо у частині 
взаємовідносин, щодо яких не містилось чіт-
кого конституційного припису.
Як свідчить практика, активна роль Пре-

зидента України у формуванні уряду призве-
ла до того, що у багатьох ситуаціях він утра-
тив можливість виступати у якості неуперед-
женого арбітра, що є гранично важливим для 
будь-якої змішаної форми правління. Більше 
того, наявність цих широких повноважень 
перетворила інститут Президента на віднос-
но самостійного суб’єкта формування уряду, 
який може вести свою власну політику неза-
лежно від парламентської коаліції, блокува-
ти її діяльність, безпосередньо втручатись у 
функціонування уряду. Варто звернути увагу 
й на те, що нечіткість конституційної регла-
ментації діяльності самої парламентської біль-
шості призвела до низки надзвичайно склад-
них проблем щодо забезпечення постійного 
зв’язку між об’єктивно існуючою парламент-
ською більшістю та урядом, коли останній не 
тільки формується більшістю депутатського 
корпусу, але й несе пряму відповідальність за 
результати своєї діяльності. У цьому контек-
сті було суттєво деформовано саму ідею участі 
парламенту у формуванні уряду, адже її сенс 
полягає не у тому, що це є одноразова дія 
щодо висунення та призначення персональ-
ного складу уряду, а у тому, що між парламен-
том і урядом існує постійний і безпосередній 
зв’язок.
Політична культура у створенні коаліцій-

них урядів значною мірою залежить від ступе-
ня розвиненості демократичного парламента-
ризму. У країнах, що знаходяться на різному 
рівні розвитку парламентаризму та демокра-
тії, коаліційні уряди мають різні особливості. 
Ці особливості залежать від стадії розвитку 
парламентаризму, від законодавства та істо-
ричного досвіду країни, від ментальних осо-
бливостей населення та рівня громадянської 
свідомості політиків. Україні притаманна си-
туація, яка характеризується тим, що у про-
цесі первинного формування парламентариз-
му відбувається постійна політична боротьба 
(що часто переростає у політичні кризи), пар-
ламентські та урядові коаліції часто виявля-
ються нестійкими, при зміні керуючої партії 
відбуваються різкі зміни у зовнішній та вну-
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трішній політиці. Головну роль у парламенті 
України відіграють декілька партій. При зміні 
правлячих партій та коаліцій Україна потра-
пляє у сферу потрясінь та радикальних змін, 
що негативно відображається, перш за все, на 
рівні забезпечення життєдіяльності населен-
ня[5, с. 12]. 
Для української політичної ситуації ха-

рактерні: неефективність діючої системи ро-
тації політичної еліти, рекрутація нової еліти 
є вкрай незначною і, як наслідок, зміна по-
колінь політичної еліти практично відсутня; 
регіоналізація політичних сил та політико-
ідеологічна межованість України; відсутність 
домінуючої політичної сили, яка одноосібно 
представляє парламентську більшість та має 
абсолютну більшість голосів у Верховній Раді 
України; невідповідність політичної культу-
ри українського політикуму новій політичній 
системі.
В умовах сучасної України варто звернути 

особливу увагу на такі найбільш суттєві не-
доліки існуючих коаліційних моделей уряду, 
зокрема, на нестабільність. Поєднання пар-
ламентаризму з пропорційним представни-
цтвом і конфліктною партійною системою 
веде до появи партій, жодна з яких не має у 
своєму розпорядженні парламентської біль-
шості. Це, у свою чергу, призводить до частих 
перестановок у правлячій коаліції та, як на-
слідок, – до слабкого і нестійкого уряду. Для 
таких режимів характерні часті падіння кабі-
нетів, що іноді спричиняє парламентські кри-
зи. Крім того, поширена неефективна коорди-
нація діяльності окремих міністерств, взаємна 
ворожнеча глав відомств і відчуження грома-
дян від політики, що призведе до втрати їх-
ньої довіри до демократії. 
Не менш загрозливим є розмивання по-

літичної відповідальності влади перед вибор-
цями. При режимах коаліційної більшості ви-
борці нерідко втрачають можливості визнача-
ти, хто буде контролювати виконавчу владу. 
Народна воля, висловлена на виборах, може 
бути спотворена після виборчими закулісни-
ми угодами представників партійних еліт. До-
сить типовою може бути ситуація, коли прав-
ляча партія, що зазнала поразки на виборах, 
залишається у складі нового коаліційного уря-
ду. В результаті політична відповідальність 
розпорошується у невизначених пропорціях 

між усіма членами правлячої коаліції. Може 
бути присутньою і загроза тиранії з боку пар-
ламентської більшості. Режими стійкої пар-
ламентської більшості гірше пристосовані до 
того, щоб обмежувати потенційні зловживан-
ня владою, зокрема свавілля більшості.
Зазначений процес дозволяє максималь-

но чітко побачити, наскільки програмні по-
ложення тих чи інших політичних партій мо-
жуть бути конвертовані у конкретні дії управ-
лінського характеру і наскільки ці дії відпові-
дають суспільним потребам, суспільним очіку-
ванням, а також тим обіцянкам, з якими дані 
політичні партії вступали у виборчий процес. 
Подальше удосконалення і розвиток процесів 
взаємодії між парламентом та урядом в Укра-
їні пов’язане з підвищенням відповідальності 
уряду перед парламентом у цілому та перед 
коаліцією більшості, а також із законодавчим 
унеможливленням втручання у діяльність 
уряду з боку інститутів державної влади, які 
за це не несуть жодної відповідальності пе-
ред виборцями і громадянами держави. Це 
сприятиме чіткому розумінню громадянами 
держави того, яку саме програму дій реалізує 
уряд і хто саме відповідає за його персональ-
ний склад та за його діяльність.
Як бачимо, до основних особливостей 

функціонування сучасної коаліційної моделі 
уряду України слід також віднести: загаль-
ну незавершеність конституційного процесу 
становлення парламентсько-президентської 
форми державної влади; недостатність наці-
онального досвіду розбудови та функціону-
вання парламентсько-президентської форми 
правління, відсутність досвіду пошуку по-
літичних компромісів; недосконалість та су-
перечливість національної законодавчої бази 
у сфері правового регулювання взаємодії ви-
щих органів державної влади; низький рівень 
розвитку вітчизняного громадянського сус-
пільства.
Аналіз конфліктних моментів у діяльності 

чинного коаліційного уряду України вказує 
на існування низки невирішених проблем: 
наявність глибинних внутрішніх суперечнос-
тей у парламентській коаліції, що негативно 
позначається на роботі коаліційного уряду і 
перманентно загрожує його стабільності; від-
сутність волі до належної взаємодії та ефек-
тивної співпраці уряду, парламенту та Прези-
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дента України; мінливість позицій партнерів 
по коаліції щодо шляхів вирішення принци-
пових суспільно-політичних та соціально-еко-
номічних питань; періодичне застосування 
деструктивних методів політичної боротьби 
(блокування роботи парламенту) не лише 
опозицією, а також фракцією-членом коалі-
ційної більшості.
Окремі дослідники проблему удоскона-

лення коаліційної моделі уряду пропонують 
вирішити за допомогою низки організаційно-
правових заходів: внесення змін і доповнень 
до Конституції України, які б чітко визначали 
процедуру розробки, розгляду та затверджен-
ня партіями-учасниками коаліції програми ді-
яльності майбутнього уряду до формування 
його персонального складу; внесення змін і 
доповнень до чинного законодавства Укра-
їни, які б однозначно визначали критерії та 
процедуру подання, розгляду та затверджен-
ня партіями-учасниками коаліції кандидатур 
щодо персонального складу Кабінету Міні-
стрів України; визначення окремим законо-
давчим актом вимог щодо структури, термінів 
виконання, показників оцінки результатив-
ності реалізації програми діяльності уряду та 
критеріїв політичної відповідальності членів 
Кабінету Міністрів України перед коаліцій-
ною більшістю; унормування на законодавчо-
му рівні обов’язковості й процедур створення 
спеціального органу політичної координації 
діяльності уряду і коаліційної більшості, го-
ловним завданням якого є вирішення мож-
ливих політичних суперечностей між пред-
ставниками правлячих політичних партій 
та погодження позицій уряду і коаліційної 
більшості, тобто остаточне формування зміс-
ту політичного рішення перед його винесен-
ням на розгляд; перегляд базового принципу 
формування коаліційного уряду шляхом за-
провадження нового механізму на основі кон-
сенсусної системи правління, яка виявилася 
ефективним способом переходу конфліктних 
суспільств на шлях стабільного демократич-
ного розвитку [6].
Останнім часом як у наукових, так і полі-

тичних колах  усе частіше обговорюється про-
блема запровадження практики формування 
технічного уряду. Особливої гостроти вона на-
була в період політичної кризи у грудні 2015 
– квітні 2016 р. Головна її проблема полягала 

в тому, що згідно з чинною редакцією Консти-
туції України змінити уряд досить складно. 
Адже він є похідним від парламентської коалі-
ції, що визначає його майбутнє. Тому спершу 
має бути вирішене питання з її партіями. В 
політичній площині все пов’язується з пере-
говорами найчисельніше представлених по-
літичних груп у парламенті.
У світовій практиці за умови виникнення 

в парламенті політичної кризи і відсутності 
домовленостей щодо нового уряду на звичай-
них засадах представництва парламентських 
фракцій застосовують два варіанти виходу з 
цієї ситуації. Першим може бути оголошен-
ня дострокових парламентських виборів, що 
звичайно є небажаним для України. Другий 
варіант виходу з парламентської кризи у сві-
товій практиці – це обрання технічного уряду, 
який формується не з політиків, а з експертів, 
фахівців, що, як правило, не є представника-
ми політичних партій і не виказують а мбіцій 
балотуватися на наступних виборах, тому й не 
складають конкуренцію парламентським по-
літикам.
Саме такий варіант є досить прийнятним 

для України, про що неодноразово заявля-
ли політики, експерти з реформ. Разом з тим 
значна частина політиків, причому з різних 
фракцій парламенту, не бажали розглядати 
варіант формування технічного уряду. Тому 
що були готові голосувати виключно за сво-
їх представників у ньому, демонструючи цим 
слабкість вітчизняної політичної системи. 
Наші політичні партії та їхні представники 
в парламенті відверто готові визнавати, що 
працюють не в інтересах суспільства, а на до-
году своїм політичним інтересам та інтересам 
пов’язаних з ними осіб.
Вагомою проблемою у формуванні уря-

ду стало й те, що всі переговори, які велися 
з приводу формування уряду, відбувалися 
кулуарно. Тому суспільство чуло лише окре-
мі уривки інформації про те, які, наприклад, 
прізвища пов’язувались із кандидатурою на 
посаду прем’єр-міністра. Ніхто публічно, від-
крито не говорив суспільству про способи, ва-
ріанти та кадрові пропозиції своїх політичних 
сил щодо нового уряду. Також вони не пояс-
нювали напрямки політики, які має реалізо-
вувати майбутній уряд. Усі заяви, як правило, 
обмежувались загальними лозунгами. 
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Без принципових змін у діяльності уряду, 
як би не змінювався його склад, не вдасться 
отримати позитивні результати у проведенні 
реформ в Україні. Варто кардинально зміню-
вати самі основи організації та діяльності уря-
ду, що потребуватиме законодавчих змін та 
дасть змогу реформувати роботу міністерств 
шляхом визначення їхніх основних завдань, 
створення підрозділів, спроможних вирішува-
ти їх на основі аналізу політики, застосовуючи 
власну ініціативу та орієнтуючись на стратегіч-
не планування розвитку галузей та кінцевий 
результат, а не процес заради процесу.
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглянута система взаємовз’язку 

результатів виборчого процесу з формуванням 
уряду як головного органу виконавчої влади. 
За роки незалежності в Україні ствердилися 
демократичні цінності. Людина, її життя і 
здоров`я, права і свободи та їх гарантії визна-
чають зміст і спрямованість Української дер-
жави. 
Виконання законів, прийнятих україн-

ським парламентом – Верховною Радою Укра-
їни, має забезпечити уряд держави – Кабінет 
Міністрів України. Конституційно-правова 
модель уряду, порядок його формування та 
практика його діяльності визначають специ-
фіку формування виконавчої гілки влади.
Питання формування уряду надзвичайно 

важливе не лише з позиції побудови оптималь-
ної системи організації виконавчої влади, але й 
з політичних позицій, оскільки він відіграє одну 
із ключових ролей у загальній системі механіз-
мів впливу на економічну, соціальну і політичну 
сферу життя суспільства. Персональний склад 
уряду – це результат складного компромісу між 
найбільш впливовими політичними силами. 
Тому у діяльності навіть найбільш аполітич-
ного уряду неминуче відображається реально 
існуючий у суспільстві рівень згоди політичних 
сил з ключових питань, що стоять перед ви-
конавчою владою. Недоліки формування уряду 
проаналізовані у статті та розглянуті окремі 
шляхи їх усунення.

SUMMARY 
The article describes the results of the relationship 

system of the electoral process with the formation of 
the government, as the main executive body.

 During the years of independence in Ukraine 
strengthened democratic values. The man, his 
life and health, rights and freedoms and their 
guarantees determine the essence and orientation 
of the Ukrainian state. Execution of laws passed 
by the Ukrainian parliament - Supreme Council 
of Ukraine should provide the government - the 
Cabinet of Ministers of Ukraine. Constitutional - 
legal model of government, the order of its formation 
and practice of its activities, defi ne the specifi cs of the 
formation of the executive branch. 

Questions of forming a government of 
particular importance not only from the standpoint 
of optimal system construction company executive, 
but also from political positions, as they play a key 
role in the overall system of mechanisms of infl uence 
on the economic, social and political spheres of 
society. Members of the government - is the result of 
a complex compromise between the most infl uential 
political forces. Therefore, the activity of even the 
most apolitical government will inevitably refl ect 
the real level of voter confi dence in the political 
parties, and a signifi cant level of agreement in the 
society political parties on the key issues faced by the 
executive branch.

Disadvantages of forming a government are 
analyzed in the article, and suggests some ways to 
overcome them.
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Рассмотрено содержание современных те-
оретико-методологических подходов к изучению 
социально-политических трансформаций в 
посттоталитарных странах. Установлена 
методологическая ограниченность парадиг-
мы транзита применительно к анализу сущ-
ности посттоталитарных трансформаций. 
Проанализирована специфика социально-по-
литических трансформаций в посттотали-
тарных странах.
Ключові слова: трансформація, трансформа-

ційні процеси, демократичний транзит, демокра-
тизація, модернізація. 
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Аналіз останніх досліджень і 
публікацій

Трансформаційні політичні процеси 
та форми їх розвитку у сучасній науковій 
думці досліджувалися такими видатними 
вченими, як З. Бжезінський, С. Ґантінгтон, 
Л. Даймонд, Г. О’Доннел, Т. Л. Карл, 
Х. Лінц, А. Пшеворський, Д. Растоу, 
А. Степан, Ф. Шміттер та ін. Значний вне-
сок у розвиток теорії політичних процесів 
щодо посттоталітарних країн зробили такі 
вітчизняні та зарубіжні дослідники, як 
О. Бродовська, В. Гельман, Є. Головаха, 
П. Гончаров, В. Горбатенко, А. Мельвіль, 
О. Новакова, В. Солдатенко, Ю. Шайгород-
ський, М. Шульга та ін.

Не вирішені раніше проблеми
Проте, при всій складності та багатова-

ріантності, трансформаційні процеси у по-
сткомуністичних країнах досліджувалися 
переважно в межах теоретико-методологіч-
ної моделі демократичного транзиту. Наразі 
вкрай актуальним стає питання щодо онов-
лення сформованих уявлень про посттота-
літарні зміни і політичний розвиток з ура-
хуванням різновекторного характеру цих 
політичних процесів.

Мета
Метою статті є дослідження особливос-

тей суспільно-політичних трансформацій у 
посттоталітарних країнах, що передбачає 
розгляд змісту сучасних транзитологічних 
теорій, визначення загальних рис та осо-

Постановка проблеми
В умовах загальних процесів глобалі-

зації та регіональної інтеграції суспіль-
но-політичний розвиток України сьогодні 
здебільшого відбувається відповідно до ха-
рактеристик, властивих більшості постто-
талітарних (посткомуністичних) країн. 
Але, враховуючи складність змін, що від-
буваються у посттоталітарних країнах, 
неоднозначність та протиріччя їх полі-
тичного розвитку, дослідження сучасно-
го стану суспільно-політичного розвитку 
України потребує детального аналізу та 
узагальнення досвіду суспільно-політич-
них трансформацій постсоціалістичних 
країн, що дозволить більш чітко визна-
чити основні характеристики відповідних 
трансформаційних процесів в Україні та 
форм їх відображення у суспільній свідо-
мості.
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бливостей реальних політичних змін у су-
часних посттоталітарних суспільствах, ана-
ліз закономірностей розвитку посттоталі-
тарних трансформаційних процесів.

Виклад основного матеріалу
На сьогоднішній день у політичній на-

уці не існує єдиної позиції з приводу ви-
значення концептуальних меж посттота-
літарного (посткомуністичного) розвитку. 
Спочатку проблеми становлення демокра-
тичних режимів у колишніх соціалістичних 
країнах досліджувалися на основі тради-
ційних для теорії політичної модернізації 
та транзитологічних концепцій і підходів. 
Таким чином, переважна більшість до-
слідників (Т.-Л. Карл, Ф. Шміттер, А. Пше-
ворський, С. Ґантінгтон та ін.) виходила 
з розгляду посткомунізму як особливого 
типу транзиту. До останнього часу кінець 
XX ст. вважався епохою демократизації, що 
сприймалася як головний напрямок світо-
вої динаміки. Крах комуністичної системи, 
розпад тоталітарних режимів, становлен-
ня демократичних інститутів у цілій низ-
ці європейських країн переконували, що 
концепт «третьої хвилі демократизації» [1] 
здатний забезпечити цілісну теоретико-ме-
тодологічну модель для осмислення й про-
гнозування цих процесів.
Інші дослідники, визнаючи в принципі 

необхідність розгляду процесів, що відбу-
ваються у посткомуністичних країнах, як 
складових елементів загальносвітового фе-
номена посттоталітарних змін, підкреслю-
вали існування суттєвих аналітичних труд-
нощів при зіставленні цих процесів з де-
мократичним розвитком в інших регіонах 
світу (В. Банс, М. Макфол, М. Фіш та ін.). 
У світовій науці поступово виникло розу-
міння того, що руйнування авторитарних 
режимів не означає безпосереднього пере-
ходу колишніх автократичних суспільств у 
нову демократичну якість. Усвідомлення 
реального перебігу суспільно-політичних 
трансформацій, що відбуваються у різних 
регіонах сучасного світу та, особливо, у по-
сткомуністичних країнах, призвело до пе-
регляду наукових поглядів на характер і 
спрямованість процесу посттоталітарної 
трансформації. Як підкреслював З. Бжезін-

ський, один з основних висновків, що необ-
хідно зробити з аналізу змін, які відбува-
ються у колишніх соціалістичних країнах, 
полягає в тому, що «очікування, які були 
пов’язані з крахом комунізму, виявили-
ся занадто високими та наївними» [2, р.3]. 
Еволюція наукових поглядів транзитологів 
на сутність та спрямованість поставтори-
тарних змін характеризується не лише від-
мовою від спрощеного, лінійного уявлення 
про процес демократизації, а й суттєвим 
уточненням існуючих теорій генезису демо-
кратії, виробленням нових методологічних 
схем для об’єктивного аналізу тих унікаль-
них за масштабами та змістом суспільних 
трансформацій, що відбуваються сьогодні 
на пострадянському просторі. 
Отже, в цілому можна стверджувати, що 

ті посткомуністичні трансформації політич-
них режимів, які набрали свого особливо-
го розмаху на початку 1990-х рр., за своєю 
сутністю є різновидом загального процесу 
демократизації. При всій складності й ба-
гатоваріантності посттоталітарної транс-
формації посткомуністичних країн Східної 
Європи, посткомунізм — його особливості 
й еволюція — досліджується сьогодні пере-
важно в межах теоретико-методологічної 
моделі демократичного транзиту. Однак, 
визначаючи перехідність як базову ознаку 
посткомуністичних трансформацій, біль-
шість зарубіжних та вітчизняних вчених 
відзначає значну диференціацію векторів, 
моделей та результатів цих перетворень. 
Крім того, оцінюючи існуючі підходи до 
розгляду соціально-політичних посткому-
ністичних трансформацій, можна зазначи-
ти, що спільною для всіх наукових напря-
мів є також думка про наявність у них пев-
них суттєвих особливостей [3, с.212]. 
До визначальних особливостей постко-

муністичних трансформацій слід відне-
сти інші, ніж у класичних демократичних 
транзитах, стадіальність трансформацій, їх 
нелінійність та відсутність чітко визначе-
ної «кінцевої точки» перетворень. Дійсно, 
відповідно до загальної парадигми «демо-
кратичного транзиту», всі «перехідні» кра-
їни неминуче проходять через типологічно 
єдині стадії демократизації: ерозію й розпад 
авторитаризму, режимну лібералізацію, ін-
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ституціональну демократизацію, етап не-
консолідованої демократії та демократич-
ну консолідацію. Швидкість просування 
до консолідованої ліберальної демократії 
залежала від сукупності внутрішніх і зо-
внішніх обставин, але сам вектор руху уяв-
лявся цілком визначеним. Таким чином, 
консолідована демократія є тим реальним 
«пунктом призначення», якого, за думкою 
транзитологів, досягають усі «перехідні» 
системи. Сьогодні, однак, є очевидним, що 
політичний розвиток може мати безліч різ-
носпрямованих траєкторій. Стає зрозумі-
лим той факт, що посткомуністичний тран-
зит може бути не тільки поступальним, але 
й регресивним. Крім того, у країнах «тре-
тьої хвилі» склався надзвичайно широкий 
спектр політичних режимів, структур роз-
поділу та відтворення влади, формуються 
різні політичні системи. 
У даному контексті особливого зна-

чення набуває питання про структурну 
розчленованість процесу демократизації 
на окремі етапи з власною логікою та осо-
бливостями. У сучасній транзитології де-
мократизація розуміється як свого роду 
«висхідний» процес — від «мінімального», 
процедурного рівня, коли встановлюються 
формально демократичні інститути та про-
цедури, до рівня «максимального», струк-
турного й багатофакторного, що перед-
бачає затвердження демократії за цілим 
комплексом вимірів — від поведінкового 
і ціннісного до соціально-економічного й 
міжнародного [4, c.12]. А. Пшеворський 
пропонує виділяти у даному процесі дві 
загальні стадії — вихід з авторитарного 
режиму (транзит) та утворення демократії 
(консолідацію) [5, с.67]. Зміст першого із 
зазначених етапів становить руйнування 
структур, які перешкоджають розвитку 
суспільства, та формування інституціональ-
них основ нової системи. На другому етапі 
мова йде про складання в суспільстві пози-
тивного консенсусу стосовно норм і правил 
функціонування нової системи. Конкрети-
зація даної ідеї про два етапи демократич-
них перетворень відносно посткомуністич-
ної трансформації дозволяє розподілити її 
на такі два окремих процеси: руйнування 
існуючих структур авторитарної влади та 

створення нових політичних інститутів-
[6, с.138].
Виділення даних етапів уявляється до-

речним з точки зору аналізу перетворень, 
що відбуваються у посткомуністичних кра-
їнах в цілому та в Україні, зокрема, адже 
для цілої низки посткомуністичних країн 
політичний порядок усе ще значною мірою 
визначається завданнями першого етапу 
демократизації, тобто завданнями станов-
лення і зміцнення інституціональних основ 
нової політичної системи, аніж завданнями 
другого етапу суспільної трансформації, 
тобто формуванням позитивного консенсу-
су відносно норм і правил функціонування 
демократичної системи [6, с.139]. Що ж сто-
сується безпосередньо України, то тут, зо-
крема, ще є далеким від свого завершення 
такий важливий для першого етапу демо-
кратизації процес, як становлення партій-
но-політичної системи — існуюча система 
партій залишається надзвичайно фрагмен-
тованою. Не знайшли своєї остаточної де-
мократичної форми відносини між держав-
ною владою та місцевим самоврядуванням, 
у нерозвиненому стані перебуває грома-
дянське суспільство та ін.
Порівняння процесів демократизації у 

сучасному світі свідчить про те, що найбільш 
успішні з них мали спільну загальну логіку 
та послідовність дій і процесів. Проте ви-
никає питання: в якій мірі загальна модель 
успішної демократизації може бути засто-
сована до різноманітних посткомуністич-
них трансформацій? На думку М. Макфола, 
специфіка посткомунізму (за вихідними умо-
вами, завданнями, політичними акторами 
та ін.) є настільки великою, що порівняння 
його з іншими поставторитарними демокра-
тизаціями практично позбавлене підстав. 
Зокрема, як свідчить аналіз, проведений-
М. Макфолом, у випадку посткомуністичних 
трансформацій базові посилки конвенціо-
нальної транзитологічної моделі (уявлення 
про те, що виходом з політичної кризи, яка 
виникає внаслідок приблизної рівноваги 
консервативних і реформаторських сил, є 
пакт, що створює основи для успішної де-
мократизації, та ідея нав’язування демо-
кратії «зверху» внаслідок компромісу еліт) 
не працюють [7, c.185]. Посттоталітарний 
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розвиток країн Східної Європи чітко вка-
зує на неадекватність спроб віднести всю 
сукупність траєкторій політичних транс-
формацій до будь-якої універсальної тран-
зитологічної парадигми. У реальному різ-
номанітті успішних і неуспішних транзитів 
були і переходи від лібералізації до пакту 
й демократизації з наступним просуванням 
до демократичної консолідації, і реформи, 
здійснювані елітними групами, і випадки 
нав’язування (привнесення) демократиза-
ції зверху, і масові повстання проти дикта-
тури [7, c.186]. Таким чином, можна відзна-
чити наявність не тільки сутнісно різних 
процесів, але й широкого спектру резуль-
татів політичних трансформацій — від кон-
солідації ліберальних демократій до появи 
цілком сформованих різновидів неоавтори-
таризму. У цілому, можемо зазначити, що, 
на відміну від латиноамериканських і азіат-
ських країн, у яких більша частина транзи-
тів мала «нав’язаний» характер і реалізову-
валася під керівництвом еліт, специфічною 
рисою посткомуністичних трансформацій 
є не тільки більша диференційованість їх 
моделей, але й змішаний тип змін (поєд-
нання ознак різних типів демократичного 
транзиту). Так, І. Яжборовська, аналізуючи 
досвід здійснення демократичних транзи-
тів у Центрально-Східній Європі, відзначає 
повну «відсутність «чистих» типів консолі-
дації, які не проглядаються ані у варіанті 
перетворень, ані в нав’язаному або дого-
вірному встановленню нових правил гри» 
[8, с.46]. Тож зазначені проблеми режимної 
консолідації вказують на низький ступінь 
ефективності аналізу траєкторій посткому-
ністичних трансформацій у термінах «пере-
хідності». Транзит, як такий, не означає га-
рантованого переходу до демократії (й тим 
більше — її консолідацію) — це лише про-
цес переходу від одного політичного стану 
до іншого, про що й свідчить реальна бага-
томірність, різновекторність руху та розма-
їтість кінцевих форм політичних трансфор-
мацій, що відбуваються. 
Ступінь та ефективність процесу по-

сттоталітарної трансформації залежать від 
сукупності внутрішніх і зовнішніх факто-
рів. До перших слід віднести наявність і ха-
рактер «передавторитарного» політичного 

досвіду; тип і особливості недемократич-
ного режиму, що розпадається; стратегії, 
які обираються ключовими політичними 
акторами у процесі транзиту, та ін.; до дру-
гих — ступінь залучення до міжнародних 
структур й інститутів; масштаби міжнарод-
ної політичної, економічної та іншої під-
тримки тощо [9, с.123]. У той же час деякі 
автори акцентують увагу на визначальній 
ролі таких структурних передумов демо-
кратичної консолідації, як «громадянська» 
політична культура й громадянське сус-
пільство [10, c.108-113], відносно високий 
рівень соціально-економічного розвитку в 
поєднанні з помірною інфляцією та змен-
шенням майнової нерівності [11, c.33], а та-
кож більш-менш рівномірний розподіл су-
купних суспільних ресурсів — економічних, 
політичних, ідеологічних, інтелектуальних 
та ін. [12, c.137]. Можна виділити й інші 
особливості посткомуністичних трансфор-
мацій, зокрема, — необхідність одночасно-
го перетворення політичної та економічної 
сфер, пошуки національно-державної іден-
тичності, відсутність або аморфність грома-
дянського суспільства тощо. 
Так, на думку багатьох вчених, постко-

муністичний розвиток виявляється не в од-
ній, а одразу в декількох трансформаціях, 
які поєднують відразу кілька цілей та тра-
єкторій розвитку: створення плюралістич-
ної політичної системи, формування ново-
го державного устрою, перехід до ринко-
вої економіки, становлення інноваційних 
норм і практик та ін. Найбільшу увагу до-
слідників було спрямовано на осмислен-
ня феномена одночасних радикальних ре-
форм у політичній та економічній сферах, 
позначуваного терміном «подвійний пере-
хід». Проте аналіз трансформаційних про-
цесів, які відбувалися в країнах Східної й 
Центральної Європи наприкінці ХХ – на 
початку ХХІ ст., дозволяють стверджувати, 
що в багатьох східноєвропейських країнах 
відбувалася не «подвійна» (політико-еконо-
мічна), а навіть «потрійна» трансформація 
— політична, економічна та національно-
територіальна (державна). Такий «потрій-
ний характер» радикальних перетворень у 
посткомуністичному світі (створення плю-
ралістичної політичної системи, ринкової 
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економіки та нової державності) відзнача-
ють багато сучасних дослідників. Так, на-
приклад, В. Банс наголошує, що постко-
мунізм — це щось більше, ніж перехід до 
демократії: це революція, що поширюється 
на політику, економіку та громадське жит-
тя [13, с.117]. К. Оффе відзначає специфіку 
східноєвропейської трансформації, що сут-
тєво відрізняється від процесів демократи-
зації в інших регіонах світу, сутність якої ві-
дображається в «дилемі одночасності» — в 
переході до демократії, ринку та побудови 
національної держави [14, с.6–22].
Істотною відмінністю також є те, що 

посткомуністичні (і насамперед — постра-
дянські) держави запозичують західні полі-
тичні інститути, які багато в чому є нетра-
диційними для національного політичного 
життя. У цьому контексті виникає пробле-
ма адаптації політичних інститутів до но-
вих національно-історичних умов. Адап-
тація інститутів, як правило, відбувається 
протягом досить тривалого періоду часу, 
що позначається на їх ефективності. До-
свід пострадянських трансформацій чітко 
показав, що пряме перенесення на націо-
нальний ґрунт ліберально-демократичних 
інститутів без урахування регіональної та 
національної специфіки призводить до пе-
рекручування не тільки самих трансфор-
маційних процесів, але й їх результатів. 
Т. Карозерс, підкреслюючи, що проблеми 
ефективності демократії можуть суттєво 
послабити нові демократичні режими, на-
зиває такі основні причини неефективності 
демократії в країнах «третьої хвилі»: слаб-
кість державних інститутів, корумпованість 
правлячої еліти, недосконалість системи 
політичного представництва та підзвітності 
влади [15, с.78]. 
Центральним питанням політичних 

трансформацій є політико-правовий ха-
рактер державної влади та її здатність за-
безпечити стабільність функціонування 
політичної системи в цілому. Одним із ді-
євих інструментів процесу демократичної 
трансформації держави, підвищення рівня 
ефективності функціонування її інституцій-
ної системи є також модернізація інституту 
права, що полягає у «гармонізації, врівно-
важенні суспільних, особливо політико-

владних інтересів та їх узгодженні, з одно-
го боку, з загальнолюдськими вимірами де-
мократії, а з іншого, — з конкретними мож-
ливостями її реалізації в умовах нової по-
літичної та правової реальності» [16, с.65]. 
Політична інституціоналізація є най-

важливішою умовою політичної стабіль-
ності та ефективності, яка, у свою чергу, 
залежить від ступеня стабільності політич-
них структур, їх адаптивності, складності 
та інтегрованості. Звідси виникає пробле-
ма узгодження інституціональної та соціо-
культурної складових політичних систем, 
що трансформуються. Відмітною ознакою 
посткомуністичного розвитку стає невідпо-
відність між сформованою інституціональ-
ною структурою та цінностями, нормами, 
станом політичної і правової свідомості. 
Розвиток демократичного процесу при-
зводить до формування відповідних демо-
кратичному суспільству структур суспільної 
свідомості, що, у свою чергу, надає новій 
демократії певну стабільність, дозволяє їй 
вирішувати більш складні проблеми, підви-
щує її ефективність і, тим самим, збільшує 
її здатність до зміцнення та подальшого 
розширення демократичних орієнтацій у 
самій масовій свідомості. Однак радикальні 
політичні, правові та економічні реформи, 
часто пов’язані з падінням рівня життя на-
селення, призводять до девальвації ще не 
усталених демократичних цінностей. У по-
дібних ситуаціях виникає невідповідність 
інституціонального устрою, властивого но-
вому, демократичному ладу, та культурно-
психологічних настанов і моделей поведін-
ки, властивих старому режиму [17, с.94]. 
Серед факторів, що суттєво ускладню-

ють формування стійкої демократії в по-
сткомуністичних країнах, варто також від-
значити вкрай слабку розвиненість струк-
тур громадянського суспільства, з чим 
пов’язується досить велика кількість специ-
фічних труднощів і проблем посткомуніс-
тичного переходу. Так, О. Бродовська під-
креслює, що недостатній розвиток здатнос-
ті суспільства до самоорганізації спричиняє 
утворення мобілізаційної моделі політичної 
участі та закріплює моносуб’єктність влади, 
представники якої лише на декларативно-
му рівні керуються засадами демократії. 
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Для політичної свідомості мас посткомуніс-
тичних держав стає характерним розумін-
ня демократії, скоріше, як мети розвитку, 
а не як механізму повсякденної практики 
узгодження інтересів громадянського сус-
пільства і владних структур. Невиправдані 
очікування поряд з відмовою держави від 
соціального патронажу населення призво-
дять до формування цілої низки протиріч 
у ціннісних системах суспільств, що пере-
живають посткомуністичні трансформації 
[17, с.94].

Висновки
Отже, розглянуті особливості суспільно-

політичного розвитку посткомуністичних 
країн зі всією очевидністю свідчать про не-
можливість трактування посткомуністич-
них трансформацій останніх десятиліть у 
межах єдиної транзитологічної парадигми, 
адже вони мають іншу стадіальність, відріз-
няються специфічною ієрархією процедур-
них та структурних факторів, мають зміша-
ний характер форм транзиту, характеризу-
ються наявністю одночасних перетворень 
у різних сферах життя суспільства та ін. 
Особливості соціально-політичного розви-
тку посттоталітарних країн зумовлюються 
такими факторами, як наявність або відсут-
ність демократичних традицій, соціально-
економічні та соціокультурні деформації 
комуністичного періоду розвитку, механіч-
не запозичення існуючих моделей перетво-
рень, вплив глобальних трансформаційних 
процесів та ін. Тож у теоретико-методоло-
гічному плані є некоректним зводити їх 
зміст до спрощеної концепції «переходу» 
від авторитаризму до демократії. При цьо-
му особливості сучасних посттоталітарних 
трансформацій, зокрема, — кардинальні 
розходження у наслідках режимних пере-
творень, актуалізують питання щодо онов-
лення існуючих уявлень про політичні змі-
ни та політичний розвиток з урахуванням 
різновекторного характеру трансформацій-
них процесів у сучасному світі.
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АНОТАЦІЯ 
Розглянуто зміст сучасних теоретичних 

та методологічних підходів до вивчення сус-
пільно-політичних трансформацій у постто-
талітарних країнах. Визначено методологіч-
ну обмеженість парадигми транзиту щодо 
аналізу сутності сучасних посттоталітар-
них трансформацій. Проаналізовано основні 
ознаки та особливості суспільно-політичних 
трансформацій у посттоталітарних країнах.

SUMMARY 
The content of main contemporary theoretical 

and methodological approaches to the social and 
political transformations in the post-communist 
countries is considered. Methodological 
limitation of the paradigm of transit approach to 
understanding post-totalitarian transformations 
is approved. Analyzes of the main specifi c 
features of post-totalitarian transformation were 
prepared.
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ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÓÂÀÍÍß ÏÎÄÀÒÊ²Â ÒÀ ÇÁÎÐ²Â ÎÐÃÀÍÀÌÈ 
ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ Ô²ÑÊÀËÜÍÎ¯ ÑËÓÆÁÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

В статье исследовано администрирование 
налогов и сборов органами фискальной служ-
бы в современных условиях развития стра-
ны. Для этого дано определение налогового 
администрирования, рассмотрены макро- и 
микроуровни администрирования налогов, 
раскрыты элементы процесса налогового 
администрирования. Также в работе оха-
рактеризована деятельность Государствен-
ной фискальной службы Украины и Главно-
го управления Государственной фискальной 
службы в Харьковской области, проведён ана-
лиз налоговых поступлений в бюджет государ-
ства и определено бюджетное возмещение на-
логоплательщикам.
Ключові слова: адміністрування податків, по-

даткова система, органи Державної фіскальної 
служби України у Харківській області, Податко-
вий кодекс України, податкові надходження, від-
шкодування ПДВ.
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формування досконалої податкової системи 
неможливі радикальні економічні реформи 
в країні, оскільки функціонування ринкової 
економіки потребує створення міцної фі-
нансової бази.

Стан наукової розробленості
Проблемам розвитку податкової полі-

тики та діяльності органів фіскальної служ-
би присвячено чимало праць таких на-
уковців, як Бандурка О.М., Воронова Л.К., 
Битяк Ю.П., Комзюк А.Т., Пєтков В.П., 
Рябченко О.П., Іванов Ю.Б., Когановська 
(Кушнарьова) Т.Є., Коваль В.Ф., Кучерявен-
ко М.П., Покатаєва О.В., Понікаров В.Д., 
Попова С.М., Проценко Т.О., Савчен-
ко Л.А., Симов’ян С.В., Угровецький О.П. 
та інші. Проте чимало питань, пов’язаних з 
адмініструванням податків та зборів органа-
ми фіскальної служби нашої держави, поки 
що залишаються нерозв’язаними і потребу-
ють додаткового вивчення. 

Мета і цілі статті
Метою даної статті є дослідження адміні-

стрування податків та зборів органами Дер-
жавної фіскальної служби України, зокрема 
у Харківській області.

Виклад основного матеріалу
Існують різні види адміністрування в 

економічній сфері. Серед них податкове ад-
міністрування є комплексом правових, орга-
нізаційних і фінансових заходів держави для 
забезпечення нормального функціонування 

Постановка проблеми
Національною потребою для інтеграції 

України до Європейського співтовариства 
є створення міцного економічного базису 
та розбудова в нашій країні демократично-
го громадянського суспільства. Для вико-
нання цих завдань у державі повинна бути 
розроблена раціональна податкова полі-
тика, стратегічною метою якої є створення 
стабільної податкової системи, яка забезпе-
чувала б достатній обсяг надходжень фінан-
сових ресурсів до бюджетів усіх рівнів, що 
сприяло б виконанню державою та її орга-
нами всіх покладених на них функцій. Без 
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системи оподатку-
вання, забезпечення 
своєчасної і повної 
сплати податків і 
зборів з метою задо-
волення фінансових 
потреб суспільства та 
розвитку економіки 
країни шляхом пере-
розподілу фінансо-
вих ресурсів. Відомо, 
що адміністрування 
податків і зборів є 
однією з найважли-
віших ознак держа-
ви та необхідною 
умовою її існування. Адміністрування про-
цесів оподаткування об’єднує за допомогою 
однієї ідеї комплекс заходів, спрямованих 
на забезпечення виконання законодавчих 
та нормативно-правових актів. Об’єктом 
адміністрування є процес узгодження й по-
гашення податкових зобов’язань платників 
податків. Метою адміністрування є забезпе-
чення погашення податкових зобов’язань 
платників шляхом оптимального втручання 
в їхню господарську діяльність через засто-
сування законодавчо встановлених механіз-
мів і процедур [1, с. 33].
Бандурка О.М. вважає, що під податко-

вим адмініструванням слід розуміти сукуп-
ність норм (правил), методів, засобів і дій, за 
допомогою яких спеціально уповноважені 
органи держави здійснюють управлінську 
діяльність у податковій сфері, спрямовану 
на контроль за дотриманням законодавства 

про податки та збори (обов’язкові платежі), 
за правильністю нарахування, повнотою і 
своєчасністю внесення у відповідні бюдже-
ти податків і зборів, а у випадках, передба-
чених законами України, – за правильніс-
тю нарахування, повнотою та своєчасністю 
надходжень у відповідний бюджет інших 
обов’язкових платежів та притягнення до 
відповідальності порушників податкового 
законодавства [1, с. 33].
Більш точно, в сучасних умовах, мож-

на дати таке визначення адміністрування 
податків – це регламентована законами та 
іншими правовими актами організаційна, 
управлінська діяльність уповноважених 
державних органів за дотриманням подат-
кового законодавства, забезпеченням по-
вноти та своєчасності надходження подат-
ків до бюджетної системи, притягненням 
до відповідальності порушників податко-
вого та іншого законодавства, коли здій-

снення контролю за 
цим законодавством 
покладається на ці 
державні органи [2, 
с. 122 – 123].
У науковій літе-

ратурі адміністру-
вання податків роз-
глядається на ма-
крорівні (рис 1.) та 
мікрорівні (рис. 2.).

Рис. 1. Адміністрування податків на макрорівні

Рис. 2. Адміністрування податків на макрорівні
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Регламентує діяльність з податкового 
адміністрування розділ ІІ Податкового ко-
дексу України [3]. Зокрема, цим розділом 
Кодексу встановлюється:

– порядок подання податкової звітності 
платниками податків;

– правила надання податкової консуль-
тації;

– порядок визначення сум податкових 
або грошових зобов’язань платника подат-
ків, порядок їх сплати та оскарження рі-
шень контролюючих органів;

– встановлюється сутність податкового 
контролю;

– наводиться порядок обліку платників 
податків;

– описується порядок та використання 
податкової інформації;

– регламентується порядок проведення 
контрольних перевірок;

– визначаються джерела сплати грошо-
вих зобов’язань або погашення податкового 
боргу, розкривається зміст податкової за-
стави та сутність адміністративного арешту 
майна платника податків;

– правила узгодження податкового бор-
гу в міжнародних правовідносинах;

– встановлюється відповідальність за 
порушення законів з питань оподаткуван-
ня, іншого законодавства, контроль за до-
триманням якого 
покладено на ор-
гани податкового 
контролю, та строки 
давності для засто-
сування штрафних 
санкцій.

– встановлюєть-
ся сутність податко-
вого контролю;

– наводиться по-
рядок обліку плат-
ників податків;

– описується по-
рядок та викорис-
тання податкової 
інформації;

– регламентуєть-
ся порядок прове-
дення контрольних 
перевірок;

– визначаються джерела сплати грошо-
вих зобов’язань або погашення податкового 
боргу, розкривається зміст податкової за-
стави та сутність адміністративного арешту 
майна платника податків;

– правила узгодження податкового бор-
гу в міжнародних правовідносинах;

– встановлюється відповідальність за по-
рушення законів з питань оподаткування, 
іншого законодавства, контроль за дотри-
манням якого покладено на органи подат-
кового контролю, та строки давності для за-
стосування штрафних санкцій.
Однак в існуючих правових нормах по-

даткового адміністрування є значні недо-
ліки, прогалини, і розробляються вони без 
єдиного концептуального підходу до змісту. 
Все це призводить до масового ухилення від 
сплати податків, «втечі» капіталу за кордон 
та частих змін Податкового кодексу Украї-
ни.
Елементи процесу адміністрування по-

датків та зборів органами Державної фіс-
кальної служби України представлено на 
рис. 3.
Органи Державної фіскальної служби 

України є спеціально створеними органа-
ми адміністративної юрисдикції для адміні-
стрування податків [10, с. 42]. Їх діяльність 
відповідає конституційно та законодавчо 

Рис. 3. Елементи процесу адміністрування податків та зборів орга-
нами Державної фіскальної служби України
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визначеним цілям держави і ґрунтується на 
відповідних принципах.
Головне управління Державної фіскаль-

ної служби України у Харківській області 
(далі – ГУ ДФС) є територіальним органом 
Державної фіскальної служби, який підпо-
рядковується Державній фіскальній службі 
України (далі – ДФС). 
ГУ ДФС забезпечує реалізацію повно-

важень ДФС на території Харківської об-
ласті. У своїй діяльності ГУ ДФС керується 
Конституцією та законами України, указами 
Президента України, постановами Верхо-
вної Ради України, прийнятими відповід-
но до Конституції та законів України, ак-
тами Кабінету Міністрів України, наказами 
Мiністерства фінансів України, що належать 
до компетенції ДФС, наказами ДФС, дору-
ченнями Голови ДФС, його першого заступ-
ника та заступників, іншими актами законо-
давства [11].
Основними завданнями ГУ ДФС є:
– забезпечення реалізації державної по-

даткової політики та політики у сфері дер-
жавної митної справи,

– забезпечення реалізації державної 
політики у сфері боротьби з правопору-
шеннями під час застосування податково-
го, митного (при виконанні повноважень 
з контрольно-перевірочної, оперативно-
розшукової роботи, досудового розсліду-
вання, перевірок фінансових операцій, які 
можуть бути пов’язані з відмиванням до-
ходів, одержаних злочинним шляхом) за-
конодавства, 

– здійснення в межах повноважень, пе-
редбачених законом, контролю за надхо-
дженням до бюджетів та державних цільо-
вих фондів податків i зборів та інших пла-
тежів, 

– забезпечення реалізації державної по-
літики у сфері контролю за виробництвом та 
обігом спирту, алкогольних напоїв i тютю-
нових виробів,

– забезпечення реалізації державної по-
літики з адміністрування єдиного внеску, а 
також боротьби з правопорушеннями під 
час застосування законодавства з питань 
сплати єдиного внеску,

– забезпечення реалізації державної по-
літики у сфері контролю за своєчасністю 

здійснення розрахунків в іноземній валюті в 
установлений законом строк, дотриманням 
порядку проведення готівкових розрахун-
ків за товари (послуги),

– забезпечення реалізації державної по-
літики у сфері контролю за наявністю ліцен-
зій на провадження видів господарської ді-
яльності, що підлягають ліцензуванню від-
повідно до закону, торгових патентів. 
ГУ ДФС, виконуючи обов’язки з адмі-

ністрування податків, взаємодіє в установ-
леному порядку з Митницею відповідного 
регіону, Харківською обласною радою та 
облдержадміністрацією, об’єднаннями гро-
мадян, громадськими спілками, профспіл-
ками та організаціями роботодавців, під-
приємствами, установами, організаціями на 
території відповідної адміністративно-тери-
торіальної одиниці. ГУ ДФС у межах повно-
важень, на основі і на виконання доручень 
ДФС видає накази організаційно-розпоряд-
чого характеру, організовує і контролює їх 
виконання. Утворюється ГУ ДФС у поряд-
ку, передбаченому статтею 21 Закону Украї-
ни «Про центральні органи виконавчої вла-
ди» [12]. 
Станом на 01.01.2016 року за даними 

Державної казначейської служби Украї-
ни органами Державної фіскальної служ-
би (ДФС) України забезпечено фактич-
них надходжень (збір) податків і зборів 
(обов`язкових платежів) до Зведеного бю-
джету України 587 054,9 млн. грн., з них 487 
658,6 млн. грн., або 83,1 % – до Державного 
бюджету. 
Найбільшу питому вагу в загальній сумі 

збору до державного бюджету складають 
надходження з:

– податку на додану вартість із ввезе-
них на територію України товарів (138 
764,3 млн. грн., або 28,5 %);

– податку на додану вартість із ви-
роблених в Україні товарів (збір) (106 
742,3 млн. грн., або 21,9 %);

– акцизного податку з вироблених в 
Україні підакцизних товарів (продукції) (38 
783,8 млн.грн., або 8,0 %);

– податку на прибуток підприємств (34 
776,3 млн. грн., або 7,1 %).
Найбільш значні суми збору забезпечено 

територіальними органами ДФС України:
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– Міжрегіональним головним управлін-
ням ДФС – Центральним офісом з обслуго-
вування великих платників – 142 899,1 млн.
грн., або 29,3 %;

– у м. Києві – 97 012,7 млн. грн., або 19,9 
%;

– у Київській області – 38 401,2 млн. грн., 
або 7,9 %.
Динаміка податкових надходжень в 

Україні в січні, лютому та березні 2016 року 
наведена на рис. 4.
Для виконання всіх поставлених за-

вдань із забезпечення збору платежів до 
Державного бюджету України та місцевих 
бюджетів, а також завдання по напрямках 
роботи Головного управління ДФС у Хар-
ківській області (далі – ГУ ДФС) та відповід-
но до вимог наказу Державної фіскальної 
служби України (далі – ДФС) від 11.11.2014 
р. № 262 визначаються прогнозні надхо-
дження до бюджетів 
усіх рівнів у розрі-
зі податків, зборів 
та інших платежів, 
ДПІ, ОДПІ ГУ ДФС 
(далі – підпорядкова-
них ДПІ) та бюдже-
тоформуючих плат-
ників податків, які 
у визначені терміни 
надаються до ДФС.
Органами фіс-

кальної служби та-
кож здійснюється 
моніторинг прогноз-
них надходжень, 
проводиться аналіз 
бази оподаткування 
та очікуваного вико-
нання індикативних 
показників на звіт-
ний період та нарос-
таючим підсумком, 
який надається ке-
рівництву ГУ ДФС 
для оперативного 
реагування, а при 
необхідності до під-
порядкованих ДПІ 
направляються теле-
грами для прийнят-

тя оперативних рішень по виправленню не-
гативних ситуацій по збору платежів.
Також органами фіскальної служби про-

водиться аналіз переліків підприємств, ві-
дібраних на рівні ДФС, та результатів від-
працювання підприємств групи ризику 
(отриманих від підпорядкованих ДПІ), 
який надається керівництву ГУ ДФС для 
оперативного реагування. Крім того, відпо-
відна інформація, підготовлена на селектор-
ні наради, заслуховування та колегії ДФС, 
оперативні наради та заслуховування під-
порядкованих ДПІ, надсилається до ДФС 
щотижнево (про підвищення ефективності 
відпрацювання «ризикових» підприємств) 
та щомісячно (пропозиції щодо виведення 
підприємств із «ризикових» категорій).
Здійснюється щомісячний аналіз наяв-

ної бази оподаткування, показників, які на 
неї впливають (зокрема обсягів нарахувань, 

Рис. 4. Динаміка податкових надходжень в Україні за перший квар-
тал 2016 року
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надміру сплачених платежів, відшкодуван-
ня ПДВ, упередження безпідставно заявле-
ного до відшкодування ПДВ, втрат бюджету 
від діяльності підприємств – «мінімізаторів», 
обсягів податкового боргу тощо), наявних 
резервів збільшення надходжень, зокрема 
по підприємствах ризикових категорій, у 
розрізі бюджетів, платежів та підпорядкова-
них ДПІ. За його результатами здійснюєть-
ся оперативне реагування керівництва ГУ 
ДФС на мобілізацію платежів до бюджету та 
готовляться накази про індикативні показ-
ники доходів до Державного бюджету Укра-
їни та місцевих бюджетів на кожний звітний 
місяць. 
З метою виконання бюджетних призна-

чень у 2015 році, визначених ДФС України в 
Харківській області, здійснено комплекс за-
ходів, спрямованих на забезпечення повно-
ти і своєчасності сплати податку на додану 
вартість, зокрема: забезпечено щомісячний 
аналіз декларацій з ПДВ, за результатами 
якого для вжиття відповідних заходів від-
биралися платники ПДВ, по яких не забез-

печено темпи росту 
обсягів постачань та 
нарахувань ПДВ, що 
декларують незначні 
суми до сплати в бю-
джет у порівнянні зі 
значними обсягами 
постачання, якими 
надано уточнюючі 
розрахунки з «нега-
тивною» динамікою, 
що нівелюють по-
даткові зобов’язання 
від’ємним значен-
ням, накопичують 
від’ємне значення 
сум ПДВ, які після 
бюджетного відшко-
дування включа-
ються до складу по-
даткового кредиту 
наступного податко-
вого періоду. За ре-
зультатами аналізу 
надано критичні за-
уваження до роботи 
підпорядкованих 

державних податкових інспекцій.
Відповідно до проведеного аналізу 

структури пільг по ПДВ (по юридичних осо-
бах) у загальній сумі пільг найбільшу питому 
вагу мають переваги в оподаткуванні, що за 
економічною сутністю не є фінансовою під-
тримкою платника. З них найбільші суми, 
які оподатковуються за нульовою ставкою з 
вивезення товарів за межі митної території 
України у митному режимі експорту, (код 
14010394) – 814,0 млн. грн. або 30,4 %. від 
загальної суми отриманих по податку.
Протягом 2015 року 201 підприєм-

ством Харківської області заявлено до від-
шкодування податку на додану вартість на 
рахунки платників 553,8 млн. грн., з них 
526,1 млн. грн. або 95,0 %. за рахунок під-
приємств – експортерів (на 01.01.2015 р. – 
498,6 млн. гривень).
На рис. 5 та рис. 6 зображено, скільки за-

явлено до відшкодування ПДВ платникам 
податків та скільки відшкодовано органами 
Державної фіскальної служби в Харківській 
області за 2015 рік.

Рис. 5. Заявлено до відшкодування ПДВ платникам податків орга-
нами ДФС України в Харківській області, млн. грн.
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Зростання заявок по відшкодуванню 
грошових коштів платника ПДВ обумов-
лено насамперед збільшенням обсягів екс-
портних операцій підприємствами, які де-
кларують суми до відшкодування.
Протягом 2015 року 197 підприємствам 

Харківської області відшкодовано пода-
ток на додану вартість 540,4 млн. грн., що 
у порівнянні з аналогічним періодом ми-
нулого року більше на 138,5 млн. грн. (на 
01.01.2015 р. – 401,9 млн. гривень).
В автоматичному режимі органами фіс-

кальної служби в Харківській області 84 
платникам відшкодовано 135,4 млн. грн., 
або 25,1 %, що більше, ніж за аналогічний 
період минулого року на 52,6 млн. грн. (на 
01.01.2015 р. – 82,8 млн. гривень). Рівень 
«автоматичного відшкодування» складає 
25,1 % від загально відшкодованої суми гро-
шовими коштами. 
Отримувачами права на автоматичне 

бюджетне відшкодування є підприємства- 
виробники, які експортують свою продук-
цію на зовнішні ринки.

Висновок
Таким чином, до-

тримання принци-
пів адміністрування 
податків і зборів зі 
сторони органів фіс-
кальної служби під-
вищить ефективність 
процесів мобілізації 
надходжень коштів 
до бюджетів усіх рів-
нів та перетворення 
Державної фіскаль-
ної служби України 
з фіскального відом-
ства на сервісну уста-
нову європейського 
зразка, що є осно-
вною метою її діяль-
ності на сучасному 
етапі розвитку нашої 
держави. Особливо 
це важливо сьогодні, 
коли Кабінет Міні-
стрів України роз-
робив проект нового 
Податкового кодек-

су України, який повинен значно спростити 
процедуру податкового адміністрування та 
покращити бізнес-клімат у нашій державі, 
що об’єктивно зменшить підстави для ухи-
лення від сплати податків.
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АНОТАЦІЯ 
У статті досліджено адміністрування по-

датків та зборів органами фіскальної служби 
в сучасних умовах розвитку країни. Для цього 
надано визначення податкового адміністру-
вання, розглянуто макро- та мікрорівні ад-
міністрування податків, розкрито елементи 
процесу податкового адміністрування. Також 
в роботі охарактеризовано діяльність Дер-
жавної фіскальної служби України і Головно-
го управління Державної фіскальної служби у 
Харківській області, проведено аналіз подат-
кових надходжень до бюджету держави та ви-
значено бюджетне відшкодування платникам 
податків.

SUMMARY 
The paper studied the administration of taxes 

and fees of fi scal service agencies in the modern 
development of the country conditions. For this 
purpose a defi nition of tax administration, 
discussed the macro- and micro-levels of tax 
administration, revealed the elements of the process 
of tax administration. Also described in the activity 
of the State Fiscal Service of Ukraine and the Main 
Department of the State Fiscal Service in Kharkiv 
region, conducted an analysis of tax revenues to 
the state budget and determined the budgetary 
compensation to taxpayers.
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Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÈÕ ÐÀÄ ÏÐÈ Ì²Í²ÑÒÅÐÑÒÂ² 
ÎÁÎÐÎÍÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ßÊ ÔÎÐÌÀ ÂÇÀªÌÎÄ²¯ 

Ì²Æ ÇÁÐÎÉÍÈÌÈ ÑÈËÀÌÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÒÀ 
ÃÐÎÌÀÄßÍÑÜÊÈÌ ÑÓÑÏ²ËÜ ÑÒÂÎÌ

В статье исследуются особенности функ-
ционирования общественных советов при Ми-
нистерстве обороны Украины как форма вза-
имодействия между Вооруженными Силами 
Украины и гражданским обществом. На ос-
новании анализа правового регулирования их 
деятельности сделан вывод о создании благо-
приятных условий для развития гражданско-
го общества и его поддержки на нормативно-
правовом уровне.
Ключові слова: громадянське суспільство, гро-

мадські ради, Міністерство оборони України, 
Збройні Сили України, правове регулювання, нор-
мативно-правовий акт.

 ÊÎÐÎÏÀÒÍ²Ê ²ãîð Ìèõàéëîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò 
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ÓÄÊ 342.95

Важливою формою соціального діалогу 
з широкими колами громадянського сус-
пільства є діяльність громадських рад при 
органах виконавчої влади, у тому числі Мі-
ністерстві оборони України. Представни-
цтво в них передбачає членство всіх інсти-
тутів громадянського суспільства (громад-
ських об’єднань, релігійних, благодійних 
організацій, творчих спілок, професійних 
спілок, недержавних засобів масової інфор-
мації тощо), отже, дає змогу враховувати 
під час прийняття управлінських рішень 
результати зворотного зв’язку з широкими 
верствами громадськості. Вказане обумов-
лює актуальність дослідження діяльності 
громадських рад при Міністерстві оборони 
України у сучасних умовах.
Проблеми розвитку громадянського 

суспільства висвітлені у роботах таких на-
уковців, як М.О.Баймуратов, Ю.П.Барабаш, 

М.М.Денісова, М.В.Денисюк, П.А.Дігтяр, 
С.Г.Дробязко, А.Ф.Карась В.Б.Ковальчук, 
А.М.Колодій, В.О.Корнієнко, І.О.Кресіна, 
О.С.Лотюк, П.М.Любченко, О.В.Скрипнюк, 
Ю.С.Шемшученко та інших авторів. Разом з 
тим діяльність громадських рад у Збройних 
Силах України ще не була предметом окре-
мого наукового аналізу.
Метою написання статті є висвітлення 

особливостей діяльності громадських рад 
при Міністерстві оборони України як форми 
взаємодії між Збройними Силами України 
та громадянським суспільством.
Типове положення про громадську раду 

при міністерстві, іншому центральному ор-
гану виконавчої влади, Раді міністрів Авто-
номної Республіки Крим, обласній, Київ-
ській та Севастопольській міській, районній, 
районній у мм. Києві та Севастополі держав-
ній адміністрації також затверджено вище-
зазначеною постановою Кабінету Міністрів 
України від 3 листопада 2010 р. № 996. Гро-
мадська рада при вищевказаних державних 
органах визначається ним як тимчасовий 
консультативно-дорадчий орган, утворений 
для сприяння участі громадськості у форму-
ванні та реалізації державної політики [1]. 
Громадська рада при Міністерстві оборо-

ни України діє на постійній основі з метою 
забезпечення транспарентності діяльності 
Міністерства, налагодження системного діа-
логу з громадськістю, залучення громадян 
до участі в управлінні державними справа-
ми, надання їм доступу до інформації про ді-
яльність Збройних Сил України [2]. 
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Як зазначено вище, до складу громад-
ської ради при міністерстві, до іншого цен-
трального органу виконавчої влади можуть 
бути обрані представники інститутів гро-
мадянського суспільства, але тих, що про-
вадять свою діяльність у сфері, пов’язаній 
з діяльністю відповідного органу, та в ста-
туті (положенні) яких визначені відповід-
ні цілі і завдання діяльності [1]. Так, до 
складу Громадської ради при Міністерстві 
оборони України, яка налічує 105 членів, 
входять представники громадських органі-
зацій «Всеукраїнське об’єднання учасників 
бойових дій та ветеранів військ зв’язку», 
«Об’єднання ветеранів-підводників військо-
вої служби міста Одеси та Одеської облас-
ті імені М. О. Луніна», «Закінчимо війну», 
«Спілка громадських організацій Украї-
ни «Народна рада»», «Ми народ України», 
«Об’єднання ветеранів розвідки України», 
української спілки ветеранів Афганістану 
(воїнів-інтернаціоналістів), «Української 
асоціації лікарів-психологів», «Організації 
солдатських матерів України», благодійних 
фондів «Турбота поколінь», «Миролюб», 
«Фонд економічної, правової та інформацій-
ної підтримки військовослужбовців запасу», 
міжнародної асоціації ветеранів, пенсіоне-
рів та працівників підрозділів по боротьбі з 
організованою злочинністю «Єдність патріо-
тів», «Федерації літакового спорту України», 
правозахисних організацій «Спільна мета» 
та «Рада юристів України», «Організації ве-
теранів України», громадської спілки «Пра-
вий сектор Солом’янка», «Всеукраїнського 
міжконфесійного релігійного християнсько-
військового братства» та багатьох інших [3].
Постановою Кабінету Міністрів України 

від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпе-
чення участі громадськості у формуванні та 
реалізації державної політики» зазначаєть-
ся, що основними завданнями громадської 
ради є: сприяння реалізації громадянами 
конституційного права на участь в управлін-
ні державними справами; здійснення гро-
мадського контролю за діяльністю органу; 
сприяння врахуванню органом громадської 
думки під час формування та реалізації дер-
жавної політики [1].
Громадську раду очолює голова, який 

обирається з числа членів ради на її пер-

шому засіданні шляхом рейтингового голо-
сування [1]. У свою чергу, з метою налаго-
дження взаємодії між Кабінетом Міністрів 
України та громадськими радами, утворе-
ними при міністерствах та інших централь-
них органах виконавчої влади, постановою 
Кабінету Міністрів України від 20.06.2012 
№ 658 утворено Раду голів громадських рад 
при органах виконавчої влади, основними 
завданнями якої визначено сприяння ко-
ординації діяльності громадських рад при 
міністерствах, інших центральних органах 
виконавчої влади; проведення аналізу вза-
ємодії органів виконавчої влади з громад-
ськістю, рівня забезпечення відкритості та 
прозорості їх діяльності, підготовка пропо-
зицій щодо удосконалення законодавства з 
цих питань; інформування представників 
громадських, релігійних, благодійних орга-
нізацій, професійних спілок та їх об’єднань, 
творчих спілок, асоціацій, організацій ро-
ботодавців, недержавних засобів масової 
інформації про реформи, які здійснюються 
Кабінетом Міністрів України тощо [4].
Положення про Громадську раду при 

Міністерстві оборони України затверджено 
рішенням Громадської ради 29 травня 2015 
року [5]. На своїх засіданнях за участю пред-
ставників Міністерства оборони України та 
Генерального штабу Збройних Сил Укра-
їни Громадська рада розглядає та вирішує 
питання, які стосуються, у першу чергу, ме-
дичного забезпечення військовослужбовців, 
учасників бойових дій, ветеранів військової 
служби, ветеранів війни та членів їх сімей; 
військово-патріотичного виховання особо-
вого складу Збройних Сил України і моло-
ді та висвітлення цих заходів у військових 
засобах масової інформації; вдосконалення 
механізму взаємодії Міністерства оборони 
України з волонтерами та представниками 
благодійних організацій, які надають під-
тримку та допомогу Збройним Силам Укра-
їни; заслуховує звіти щодо виконання ко-
шторису Міністерства оборони України та 
ін.
Також при Міністерстві оборони Укра-

їни здійснюють свою діяльність Ради во-
лонтерів при Міністерстві оборони Украї-
ни та у справах душпастирської опіки при 
Міністерстві оборони України [6]. Остан-
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ня діє на підставі Положення про Раду у 
справах душпастирської опіки при Мініс-
терстві оборони України, затверджено-
го наказом Міністра оборони України від 
17.03.2009 р. № 115, яким передбачено, 
що вона є представницьким міжконфесій-
ним консультативно-дорадчим органом, 
що діє на громадських засадах при Мініс-
терстві оборони України [7]. Її утворено 
з метою здійснення координації заходів, 
пов’язаних із забезпеченням виконання у 
Збройних Силах України вимог Конститу-
ції України, законів України щодо свободи 
совісті та віросповідання; здійснення прак-
тичних заходів, спрямованих на поетапне 
впровадження у Збройних Силах України 
ефективної системи душпастирської опіки 
та створення інституту військового духо-
венства (капеланства); координації між-
конфесійної співпраці у Збройних Силах 
України; формування механізмів взаємодії 
Армії і Церкви з питань задоволення релі-
гійних потреб, духовного, патріотичного 
виховання військовослужбовців, праців-
ників Збройних Сил України та членів їх 
сімей; здійснення колективних заходів до-
брочинного характеру [7]. До основних за-
вдань, визначених у Положенні про Раду у 
справах душпастирської опіки при Мініс-
терстві оборони України, відносяться: об-
говорення актуальних питань забезпечен-
ня релігійних потреб військовослужбовців 
Збройних Сил України та підготовка вза-
ємоузгоджених пропозицій керівництву 
Міністерства оборони України; об’єднання 
зусиль релігійних організацій у сфері духо-
вного та патріотичного виховання захис-
ників Батьківщини; надання пропозицій 
керівництву Міністерства оборони України 
щодо направлення кандидатур з числа ду-
ховенства для їхньої діяльності у Збройних 
Силах України в мирний час та особливий 
період; сприяння всебічному висвітленню 
релігійного життя у Збройних Силах Укра-
їни засобами масової інформації та ін. [7]. 
Для забезпечення виконання своїх завдань 
зазначена Рада має право уносити відпо-
відні пропозиції керівництву Міністерства 
оборони України; одержувати в установле-
ному порядку від структурних підрозділів 
Міністерства оборони України, Генераль-

ного штабу Збройних Сил України, органів 
військового управління всіх рівнів інфор-
мацію з питань, які виносяться на розгляд 
Ради; звертатися за необхідною інформаці-
єю до керівних органів громадських і ре-
лігійних організацій; залучати до роботи 
на громадських засадах релігієзнавців, 
правників, богословів, експертів, інших фа-
хівців з питань, що виносяться на розгляд 
Ради тощо [7]. Членами Ради є представни-
ки зареєстрованих в Україні конфесій, які є 
членами Всеукраїнської Ради церков та ре-
лігійних організацій та віруючі, які служать 
у Збройних Силах України. Крім того, на 
засідання Ради запрошуються представни-
ки структурних підрозділів центрального 
апарату Міністерства оборони України, Ге-
нерального штабу Збройних Сил України, 
Державного комітету України у справах 
національностей та релігій, інших органів 
державної влади, громадськості, засобів 
масової інформації тощо. На цих засідан-
нях обговорюються різноманітні питання 
у сфері взаємодії між релігійними органі-
заціями і Збройними Силами України, у 
т.ч. підготовка представників Церков до 
миротворчого служіння, функціонування 
каплиць і храмів на території військових 
частин для задоволення релігійних потреб 
військовослужбовців Збройних Сил Укра-
їни різних віросповідань, поточний стан у 
Міністерстві оборони України щодо функ-
ціонування військового капеланства тощо.
Отже, за допомогою діяльності громад-

ських рад в Україні створюються достат-
ньо сприятливі умови для розвитку грома-
дянського суспільства і його підтримці на 
нормативно-правовому рівні. Органи дер-
жавної влади, і Збройні Сили України як 
складова державно-організаційного устрою, 
здійснюють кроки, спрямовані на взаємодію 
із інститутами громадянського суспільства 
в усьому різноманітті останніх. Проте, не-
досконалість законодавчих актів, існуюча 
упередженість з боку державних інститу-
цій, викликана прихильністю до застарілих 
методів управління, недостатня ініціатива 
з боку самого громадянського суспільства 
(що пов’язано з початковим станом його 
розвитку) становлять певні перешкоди для 
належної взаємодії між останнім і органами 
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АНОТАЦІЯ 
У статті досліджуються особливості 

функціонування громадських рад при Мініс-
терстві оборони України як форма взаємодії 
між Збройними Силами України та грома-
дянським суспільством. На підставі аналізу 
правового регулювання їх діяльності зроблено 
висновок про створення сприятливі умови для 
розвитку громадянського суспільства і його 
підтримки на нормативно-правовому рівні.

SUMMARY 
The article examines the features of the 

functioning of public councils under the Ministry 
of Defense of Ukraine as a form of interaction 
between the Armed Forces of Ukraine and civil 
society. Based on the analysis of legal regulation 
of their activities concluded that the creation of 
favorable conditions for the development of civil 
society and its support regulatory and legal level.

державної влади в цілому та Збройними Си-
лами України, зокрема.
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ÄÎ ÏÈÒÀÍÍß ÐÎÇÌÅÆÓÂÀÍÍß ÏÐÀÂÎÂ²ÄÍÎÑÈÍ, 
ßÊ² ÂÈÍÈÊÀÞÒÜ Ï²Ä ×ÀÑ ÊÀÄÐÎÂÈÕ ÏÐÎÖÅÄÓÐ Ó 

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍ²É ÏÎË²Ö²¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

В статье обосновывается целесообраз-
ность разграничения правоотношений, воз-
никающих во время кадровых процедур в На-
циональной полиции Украины. Исследованы 
сущность и особенности административных 
и трудовых (индивидуальных и коллектив-
ных) правоотношений, которые предложено 
разграничивать по критериям объекта, субъ-
екта и содержания (особенностей) правоот-
ношений в сфере кадровых процедур в Нацио-
нальной полиции Украины.
Ключові слова: Національна поліція, поліцей-

ський, адміністративні правовідносини, трудові 
правовідносини, умови праці, владно-розпорядча 
діяльність, виконавча влада.

 ÃÐ²Ò×²ÍÀ Â³êòîð³ÿ Þð³¿âíà - çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Óïðàâë³ííÿ,  íà÷àëüíèê 
â³ää³ëó ãðîìàäÿíñòâà òà ðåºñòðàö³¿ ô³çè÷íèõ îñ³á ÃÓÄÌÑ â Õàðê³âñüê³é îáëàñò³ 

ÓÄÊ 342.9

Постановка проблеми та її актуаль-
ність

На сьогодні розробка та здійснення 
кадрових процедур у Національній по-
ліції України об’єктивно є чи не найваж-
ливішою складовою процесу організації 
та управління новоствореним централь-
ним органом виконавчої влади, саме від їх 
ефективності залежить результативність 
діяльності Національної поліції і досяг-
нення поставлених цілей реформування 
вітчизняної міліції. У той же час сутнісна 
природа й особливості кадрових процедур 
в Національній поліції України обумовлю-
ють виникнення різних правовідносин, 
що регулюються нормами декількох галу-
зей права, що, у свою чергу, спричинює 
виникнення проблеми їх розмежування.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій

Адміністративні, трудові та інші право-
відносини у сфері кадрового забезпечен-
ня органів державної влади, у т.ч. орга-
нів внутрішніх справ, досліджували низка 
вітчизняних і зарубіжних правознавців: 
В.Б. Авер’янов, С.М. Алфьоров, О.М. Бан-
дурка, Д.М. Бахрах, Ю.П. Битяк, І.П. Го-
лосніченко, С.Д. Дубенко, В.К. Колпаков, 
А.Т. Комзюк, О.П. Коренєв, О.В. Кузь-
менко, Н.П. Матюхіна, О.М. Музи-
чук, К.Ю. Мельник, О.Ю. Оболенський, 
О.І. Павленко, О.В. Петришин, Ю.А. Ти-
хомиров, М.Я. Швець та ін. 

Невирішені раніше проблеми
Проте питання розмежування право-

відносин, які виникають під час кадрових 
процедур у Національній поліції України, 
є практично недослідженим, не виділе-
ні чіткі критерії такого розмежування, не 
окреслено межі, особливо адміністратив-
них і трудових відносин, що суттєво впл и-
ває на ефективність і особливості правово-
го регулювання в даній сфері.

Отже, метою статті є дослідження 
правовідносин, які виникають під час ка-
дрових процедур у Національній поліції 
України, і їх розмежування.

Виклад основного матеріалу
Варто зазначити, що прийняття Зако-

ну України «Про Національну поліцію» від 
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02.07.2015 р. [1] й власне реформа україн-
ської міліції активізували кадрову роботу в 
органах внутрішніх справ і, зокрема, в ор-
ганах новоствореної поліції. Удосконалені 
кадрові процедури добору й призначення 
на посаду поліцейського, проходження 
служби, переміщення й просування по 
службі, підготовки й перепідготовки по-
ліцейських, атестування, присвоєння та 
позбавлення спеціальних звань, звільнен-
ня і т.п. взаємно обумовлюють виникнен-
ня, розвиток і припинення різних право-
відносин. Дослідження й розмежування 
останніх потребує, у першу чергу, чіткого 
розуміння сутності власне правовідносин.
У теорії права під правовідносинами 

традиційно розуміють суспільні зв’язки 
(відносини), які виникають на підста-
ві норм права, і учасники яких мають (є 
носіями) суб’єктивні права та юридичні 
обов’язки, забезпечені державою [2, с.82-
163; 3, с.349-350; 4]. Крім того, правовід-
носини є особливою формою соціальної 
взаємодії, що об’єктивно виникає у сус-
пільстві відповідно до закону, і під час 
якої учасники реалізують взаємні корес-
пондуючі права та обов’язки з метою задо-
волення своїх потреб та інтересів у перед-
баченому законодавством порядку, який 
гарантується й охороняється державою в 
особі уповноважених органів [5, с.16]. При 
цьому, особливістю правовідносин є їх ін-
дивідуалізація, оскільки у них вступають 
конкретні суб’єкти, і кожен вид правовід-
носин є індивідуальним [6, с.477]. У той 
же час вважаємо доречним підкреслити, 
що хоча й права й обов’язки відповідних 
суб’єктів є персоніфікованими, порядок 
взаємодії – чітко регламентованими у від-
повідності до чинного законодавства, тоб-
то правовідносинами є лише ті відносини, 
що врегульовані нормами права.
Виходячи з вище сказаного, підтримує-

мо точку зору більшості правознавців з цьо-
го питання, які розглядають правовідно-
сини як врегульовані правом суспільні від-
носини, що за своєю формою виступають 
у якості індивідуально визначених зв’язків 
правомочних та зобов’язаних осіб, взаєм-
на поведінка яких закріплена юридично, 
а по безпосередньому змісту є взаємодією 

цих осіб, які реалізовують свої суб’єктивні 
права та виконують покладені на них юри-
дичні обов’язки і здійснення яких забезпе-
чується засобами державної охорони (О.С. 
Іоффе, А.М. Колодій, С.О. Комаров, В.В. 
Копейчиков, В.В. Лазарєв, М.І. Матузов, 
О.Ф. Скакун, М.Д. Шаргородський, Л.С. 
Явич та ін.).
Слід відмітити, що під час здійснення 

кадрових процедур у Національній поліції 
України виникають численні організацій-
ні зв’язки між учасниками цих відносин, 
які потребують правового регулювання. 
Таке регулювання відбувається за допомо-
гою адміністративно-правових норм, обу-
мовлюючи важливе місце адміністратив-
них правовідносин у досліджуваній сфері. 
Як зазначає Я.М. Когут з цього приводу, 
кадрове забезпечення є функцією саме 
адміністративної діяльності, спрямованої 
на реалізацію завдань щодо управління 
персоналом [7]. Відмітимо, що норми ад-
міністративного права регулюють відно-
сини, які виникають у процесі реалізації 
виконавчої влади (Національна поліція є 
центральним органом виконавчої влади), 
пов’язані із виконавчою і розпорядчою ді-
яльністю її органів, внутрішні організацій-
ні та управлінські відносини у структурі 
апарату органів виконавчої влади та інших 
державних органів [8, с.26-30]. Не можна 
не погодитися і з думкою Ю.П. Битяка сто-
совно того, що нормами адміністративно-
го права регулюються відносини, як влас-
не у процесі реалізації виконавчої влади 
(функцій органів Національної поліції), 
так і здійснення наданих державою функ-
цій і повноважень поза межами цієї гілки 
влади.
На нашу думку, під час кадрових про-

цедур у Національній поліції України ад-
міністративні правовідносини виникають 
задля забезпечення організаційних умов 
для ефективного управління кадрами в 
Національній поліції, що обумовлює до-
цільність виокремлення адміністративних 
правовідносин у системі правовідносин 
з кадрових процедур у Національній по-
ліції. Норми адміністративного права ре-
гулюють правила й порядок прийняття 
на посаду поліцейського, у т.ч. конкурсні 
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процедури, порядок проходження служ-
би, процедури атестування, присвоєння 
й позбавлення спеціальних звань, повно-
важення посадових осіб в організації тру-
дового процесу, процедури застосування 
заохочень та дисциплінарних стягнень у 
поліції, правила користування й оформ-
лення відповідних документів тощо.
Специфічними ознаками адміністра-

тивних правовідносин під час кадрових 
процедур у Національній поліції є наступ-
ні: 1) регулюються нормами адміністра-
тивного права; 2) адміністративно-правові 
норми визначають владні повноваження 
поліцейських, форми й методи їх реалі-
зації, регламентують правовий статус по-
ліцейських; 3) пов’язані із виконавчою і 
розпорядчою діяльністю органів Націо-
нальної поліції; 4) виникають у процесі 
внутрішньої організаційної, управлінської 
та контрольно-наглядової діяльності з 
приводу здійснення кадрових процедур;-
5) один із суб’єктів обов’язково виражає пу-
блічний інтерес (держава в особі керівни-
ків вищих органів Національної поліції); 
6) за невиконання чи порушення адміні-
стративно-правових норм, які регулюють 
кадрові процедури в Національній поліції, 
передбачена юридична відповідальність,-
у т.ч. адміністративна, та ін.
У той же час адміністративні правовід-

носини тісно пов’язані з трудовими пра-
вовідносинами, які виникають під час ка-
дрових процедур у Національній поліції. 
Зокрема, як зазначає З.Р. Кісіль, зв’язок 
адміністративного і трудового права ви-
ражається у тому, що значна кількість тру-
дових прав громадян реалізується за до-
помогою юридичних актів управління, 
зокрема наказів, що є адміністративними 
актами (для отримання відпустки, заро-
бітної плати і т.п.). У той же час трудові 
відносини виникають, як правило, на під-
ставі одностороннього владного волеви-
явлення відповідних органів управління 
(наказ про прийняття на службу і т.п.) [9]. 
На цьому ж наголошує і В.І. Прокопенко, 
стверджуючи, що вся система органів по 
працевлаштуванню є адміністративною, 
і відносини, що виникають між громадя-
нами та цими органами з приводу пра-

цевлаштування, – адміністративними [10, 
с.27]. Крім того, автор зазначає, що право-
відносини, які мають місце внаслідок акта 
державного органу, з яким працівник не 
перебуває в договірних відносинах, підпа-
дають під сферу впливу адміністративного 
права, а ті правовідносини, які виплива-
ють із трудового договору, регулюються 
трудовим правом [10, с.30]. Проте, на наш 
погляд, усім адміністративним правовід-
носинам під час кадрових процедур пе-
редує саме укладання трудового договору 
(контракту) або видання наказу про при-
значення на посаду.
З питання розмежування адміністра-

тивних і трудових правовідносин під час 
кадрових процедур варто звернути увагу 
й на точку зору В.Б. Авер’янова, Ю.П. Би-
тяка, Є.В. Курінного, Ю.М. Старилова та 
ін. науковців, з аналізу досліджень яких 
випливає, що відносини, які виникають 
у процесі організації служби, зокрема, у 
зв’язку з підготовкою, добором і розста-
новкою кадрів, встановленням правового 
статусу, заміщенням посад, переміщенням 
і просуванням по службі мають адміні-
стративно-правовий характер. Натомість 
відносини, які виникають під час безпо-
середнього проходження служби, тобто в 
процесі діяльності працівника всередині 
державного органу, у процесі організації 
робочого часу та часу відпочинку, щодо 
умов праці, оплати праці, дисципліни пра-
ці тощо можна віднести до галузі трудово-
го права [11; 12; 13].
Варто відмітити й те, що нормами тру-

дового законодавства установлюється пра-
вовий статус поліцейських як учасників 
саме трудового процесу, у т.ч. регламен-
туються права, обов’язки та відповідаль-
ність керівників органів поліції відпо-
відних рівнів як сторони роботодавця та 
поліцейських як сторони працівників, а 
також права трудового колективу й орга-
нізацій роботодавців і трудового колекти-
ву, у т.ч. професійних спілок. Як зазначає 
В.І. Прокопенко, трудові правовідносини 
становлять відносини, що виникають із 
застосування робітниками і службовцями 
здатності до праці в суспільному виробни-
цтві, відносини по працевлаштуванню, ко-
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лективні правові відносини і відносини по 
матеріальному забезпеченню робітників 
та службовців у разі тимчасової або постій-
ної втрати працездатності [10, с. 20]. 
На наш погляд, саме в трудових пра-

вовідносинах відображається зміст кадро-
вих процедур у Національній поліції щодо 
проходження служби й зайнятості праців-
ників, щодо укладання трудового контрак-
ту (договору) й регулювання підстав його 
укладання й розірвання, щодо встанов-
лення й регламентації істотних умов праці 
– робочого часу й відпочинку, внутрішньо-
го трудового розпорядку, службової дис-
ципліни, оплати праці, охорони й безпе-
ки праці, соціального забезпечення, щодо 
вирішення трудових спорів тощо. Окремо 
слід виділяти індивідуальні (між окремим 
поліцейським й роботодавцем – державою 
в особі відповідного органу Національної 
поліції) й колективні трудові правовідно-
сини (між трудовим колективом відповід-
ного органу Національної поліції в особі 
професійної спілки або уповноважених 
представників та роботодавцем), оскільки 
на сьогодні колективні трудові відносини 
виходять на якісно новий рівень, будучи 
запорукою забезпечення ефективного тру-
дового процесу й соціального партнерства 
в суспільстві. Зокрема, колективні трудові 
правовідносин мають місце під час укла-
дання колективних договорів і угод, у т.ч. 
галузевих, ведення колективних перего-
ворів, вирішення колективних трудових 
спорів і т.п.
Тому цілком погоджуємося, що трудові 

правовідносини – це не лише врегульова-
ні трудовим законодавством трудові, але й 
тісно пов’язані з ними відносини праців-
ників у галузі праці [14, с. 48]. Так, розді-
ляємо думку Н.Б. Болотіної, яка пояснює, 
що в об’єкти регулювання нормами трудо-
вого права, крім безпосередньо трудових 
відносин, входять тісно пов’язані з трудо-
вими відносини, які передують, супрово-
джують або витікають з останніх: 1) орга-
нізаційно-управлінські відносини у сфері 
праці; 2) відносини щодо забезпечення 
зайнятості, профорієнтації і працевлашту-
вання; 3) відносини щодо професійного 
відбору, професійної підготовки й підви-

щення кваліфікації кадрів; 4) соціально-
партнерські відносини; 5) відносини щодо 
нагляду і контролю за охороною праці й 
дотриманням трудового законодавства;-
6) відносини щодо розгляду трудових спо-
рів [15, с.63]. Цілком очевидно, що в ре-
зультаті кадрових процедур працівники 
(поліцейські) вступають у відносини з інши-
ми працівниками (поліцейськими), утво-
рюють трудові колективи, об’єднуються 
в професійні спілки, які в інтересах пра-
цюючих вступають у відносини з власни-
ками установ або уповноваженими ними 
органами, формуючи колективні правові 
відносини, що відіграють важливу роль в 
управлінні будь-яким органом, встанов-
ленні й покращенні умов праці, дотриман-
ні трудового законодавства й прав праців-
ників, установлених державою гарантій і 
пільг, що особливо важливо у специфічних 
умовах діяльності поліцейського.
У той же час, не можна не відмітити, що 

трудові й адміністративні правовідносини 
під час кадрових процедур у Національній 
поліції Україні є тісно пов’язаними, і ряд з 
них підпадає під сферу одночасного впли-
ву як норм адміністративного, так і норм 
трудового права. На думку В.С. Венедик-
това і М.І. Іншина, такі правовідносини є 
службово-трудовими і пов’язані з виконан-
ням за винагороду роботи за обумовленою 
спеціальністю, кваліфікацією або посадою, 
і з підляганням внутрішньому трудовому 
розпорядку, і які виступають формою за-
кріплення суб’єктивних трудових прав і 
обов’язків [16, с.40]. Зокрема, праця пра-
цівників органів Національної поліції ре-
гулюється нормами адміністративного й 
трудового права, які містяться в локаль-
них нормативно-правових актах – специ-
фічних правилах внутрішнього трудового 
розпорядку, статутах, положеннях, нака-
зах тощо, – які найбільш повно характери-
зують саме службово-трудові відносини як 
вид правовідносин під час кадрових про-
цедур у Національній поліції.

Висновки
Підсумовуючи вище сказане, прихо-

димо до висновку, що основними крите-
ріями розмежування адміністративних 
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і трудових правовідносин під час кадро-
вих процедур у Національній поліції є 
об’єкт, суб’єкт і особливості (зміст) даних 
правовідносин, про які йшлося вище. Зо-
крема, об’єктом адміністративних пра-
вовідносин під час кадрових процедур у 
Національній поліції України є діяльність 
органів поліції, пов’язана із виконанням 
покладених на неї державою функцій і 
повноважень, як правило, владно-розпо-
рядчого характеру, і контролем за їх ви-
конанням – у сфері виконавчої влади та 
у внутрішньоуправлінській сфері під час 
організації добору й приймання на служ-
бу в поліції, розстановки кадрів, атесту-
вання, присвоєння й позбавлення спе-
ціальних звань тощо. Натомість об’єкт 
трудових правовідносин під час кадрових 
процедур у Національній поліції стано-
вить діяльність органів поліції щодо під-
готовки професійних і кваліфікованих 
кадрів, навчання й підвищення кваліфі-
кації, оптимальне використання праці 
й забезпечення проходження служби – 
встановлення й регулювання оптималь-
них умов праці, у т.ч. режиму робочого 
часу й відпочинку, оплати праці, трудо-
вої дисципліни, охорони й безпеки праці 
тощо. Розмежовуючи правовідносини під 
час кадрових процедур в Національній 
поліції за суб’єктом таких відносин, слід 
відмітити, що в адміністративних право-
відносинах обов’язково однією із сторін 
виступає суб’єкт владних повноважень 
(держава в особі уповноваженого органу 
Національної поліції, керівник органу 
поліції відповідного рівня, відповідні під-
розділи й структури залежно від ієрархіч-
ної структури поліції і т.п.), а у випадку 
трудових правовідносин сторонами є ор-
ган Національної поліції (уповноважений 
державою) як роботодавець, претенденти 
на прийняття на службу й безпосередньо 
працівники органів поліції. Розмежуван-
ня правовідносин під час кадрових про-
цедур у Національній поліції за змістом 
полягає у тому, що змістом трудових пра-
вовідносин є трудова, а адміністративних 
– виконавчо-розпорядча діяльність, що, у 
свою чергу, обумовлює специфіку форм і 
методів нормативно-правового врегулю-

вання відповідних правовідносин. Зокре-
ма, правовідносини, які опосередковують 
виконавчо-розпорядчу діяльність у сфе-
рі кадрових процедур, віддзеркалюють 
характер нерівності й підпорядкування 
сторін (один працівник підлеглий іншо-
му), через що правове регулювання здій-
снюється переважно методом владних 
приписів. На відміну, в трудових право-
відносинах під час кадрових процедур на 
добровільних основах беруть участь рів-
ноправні сторони (працівник і роботода-
вець), які дійшли згоди щодо умов праці, 
колективи працівників, профспілки, їх 
виборні органи, що обумовлює застосу-
вання договірного методу правового ре-
гулювання.
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АНОТАЦІЯ 
У статті обґрунтовується доцільність 

розмежування правовідносин, які виникають 
під час кадрових процедур у Національній полі-
ції України. Досліджено сутність і особливості 
адміністративних і трудових (індивідуальних 
і колективних) правовідносин, які запропоно-
вано розмежовувати за критеріями об’єкту, 
суб’єкту та змісту (особливостей) правовідно-
син у сфері кадрових процедур у Національній 
поліції України.

SUMMARY 
The article proves the feasibility of differentiation 

of legal relations arising during the personnel 
procedures in the National Police of Ukraine. 
The essence and peculiarities of administrative 
and labor (individual and collective) relations 
were investigated, and there was a proposition to 
distinguish them according to the next criteria: 
the object, the subject and content (features) in the 
fi eld of legal personnel procedures in the National 
Police of Ukraine.
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ÊÎÍÖÅÏÒÓÀËÜÍÎ-ÏÐÈÊËÀÄÍÀß ÌÎÄÅËÜ 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÉ ÄÅËÈÊÒÎËÎÃÈÈ Â 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÉ ÑÔÅÐÅ È ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ 
Å¨ ÐÀÇÂÈÒÈß Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÏÎÑÒÐÎÅÍÈß 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ

В статье на основе научных и правопри-
менительных позиций проведено исследова-
ние системы административной деликто-
логии в информационной сфере, выделенные 
ее структурные компоненты, охарактеризо-
вана основная группа факторов, влияющих 
на структуру этой юридической науки, про-
анализирован концептуальный взгляд от-
носительно необходимости объединения всех 
деликтологических направлений научных ис-
следований, проводимых в информационной 
сфере в единую комплексную юридическую на-
уку информационную деликтологию. 
Ключевые слова: «административная деликто-

логия», «административное информационное право-
нарушение», «информационная сфера», «информаци-
онная деликтология», «система административной 
деликтологии в информационной сфере». 
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администрации, устранения причин и усло-
вий, их порождающих. Юридической наукой, 
принявшей на себя выполнение этих задач, 
стала административная деликтология. 
Вместе с тем, особый характер предмета 

и объекта административных информаци-
онных правонарушений, преимущественно 
специальный субъектный режим их соверше-
ния, наряду со своеобразными причинами и 
условиями, способствующими совершению 
деликтов данного вида, предопределяют не-
обходимость приведения доктринальных 
взглядов на проблемы противодействия соот-
ветствующим формам противоправного пове-
дения в целостную, логически связанную си-
стему научных знаний и деликтологических 
концепций. Своё научное признание и прак-
тическое развитие данная проблема нашла в 
пределах административной деликтологии в 
информационной сфере, под которой в целях 
настоящей статьи мы будем понимать систему 
скомпонированых по общему предмету и ме-
тодами исследования знаний об администра-
тивнной информационной деликтности, при-
чинах и условиях, способствующих возник-
новению этого антисоциального явления, его 
структуре, состоянии и динамике, о социаль-
но-правовой природе личности нарушителя, 
а также об организационно-правовых сред-
ствах предупреждения административных 
информационных правонарушений, государ-
ственных программах такой деятельности. 

Целями настоящей статьи является ис-
следование внутренней структуры админи-

Постановка проблемы
В условиях постоянного роста количе-

ства совершаемых административных ин-
формационных правонарушений, массового 
проявления латентной административной 
деликтности и существования ярко выражен-
ной тенденции перерастания этих антисо-
циальных явлений в угрозы для информаци-
онной безопасности государства, в обществе 
обострилась проблема формирования само-
стоятельной юридической науки, способной 
обеспечить разработку и практическую реа-
лизацию комплекса организационно-право-
вых мер направленных на предотвращение 
возникновения информационно-правовых 
конфликтов с участием субъектов публичной 
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стративной деликтологии на примере инфор-
мационной сферы, формирование на этой 
основе целостной системы даного деликтоло-
гического направления юридической науки, а 
также решение вопроса относительно целесо-
образности выделения его в самостоятельную 
науку – информационную деликтологию. 

Анализ последних исследований и пу-
бликаций

Обусловленная целями этой работы про-
блематика была предметом научных ис-
следований многих ученых и практиков, в 
том числе: И. Л. Бачило, А. А. Леонидовой, 
В. А. Липкана, Ю. Е. Максименко, А. В. Па-
лушкина, И. М. Сопилко, А. В. Стоицького и 
других. Вместе с тем, проведенные указанны-
ми учеными исследования были в основном 
сосредоточены на решении отдельных групп 
деликтологических проблем, и поэтому не от-
ражают целостной системы административ-
ной деликтологии в информационной сфере, 
что обусловливает нерешенность вопросов, 
охваченных целями этой статьи.

Изложение основного материала
Правовой основой для выкристализа-

ции административной деликтологии в 
одно из научних направлений и область 
практической деятельности в информаци-
онной сфере является предмет данной на-
уки, под которым мы будем понимать сово-
купность административных информаци-
онных правонарушений, совершенных на 
конкретной территории за отдельный про-
межуток времени, которые образуют адми-
нистративную информационную деликт-
ность, их структура, состояние, динамика 
развития, причины и условия, способству-
ющие их совершению, а также социаль-
но-правовая характеристика нарушите-
ля административно-правовых запретов, 
действующих в информационной сфере, 
государственные программы обеспечения 
информационного правопорядка и нацио-
нальной информационной безопасности. 
Как один из ключевых признаков любой 

науки, предмет административной деликто-
логии наряду с выполнением основопола-
гающей методологической функции также 
напрямую отражается на системе этой науки 

через определения её внутренних составля-
ющих элементов. Такая связь между катего-
риями «предмет» и «система» администра-
тивной деликтологии в рамках информаци-
онной сферы имеет и обратное проявление 
взаимодействия, когда последняя из назван-
ных категорий обусловливает логическое по-
строение самого предмета административной 
деликтологии, характер функционально-ме-
тодологических и понятийных связей между 
её внутренними составляющими. В таком 
аспекте система административной деликто-
логии в информационной сфере выступает 
как внутренняя структура этой юридической 
науки, созданная на основе связи между ее 
предметными составляющими: администра-
тивно-деликтными нормами, администра-
тивной деликтностью, причинами и услови-
ями, способствующими возникновению этого 
анти- общественного явления, лицом нару-
шителя административно-правовых запре-
тов, действующих в информационной сфере, 
средствами профилактики административ-
ных информационных правонарушений, а 
также государственными программами пред-
упреждения административной деликтности 
в информационной среде, совокупность кото-
рых и образует предмет указанного научного 
направления. 
Выступая категорией, означающей це-

лостность, сформированность, завершенность 
становления конкретных объектов социаль-
ного бытия, понятие «система» получило в 
философии многоаспектную интерпретацию. 
Термин система происходит от древне-

греческого «сообщения» и буквально означает 
целое, составленное из частей. Он использу-
ется в тех случаях, когда необходимо охарак-
теризовать или исследовать объект, который 
проектируется, как нечто целое, сложное, о 
котором невозможно сразу получить простое 
представление [1, c. 130]. 
Что представляет собой система? Каждый 

отдельно взятый исследователь или отдель-
ная группа учёных на основе своих знаний и 
убеждений выбирает свою собственную или 
уже существующую в научных исследованиях 
дефиницию этого понятия. 
В общенаучной литературе наиболее 

распространенным является определение 
Л. Фон Берталанфи, по мнению которого: 
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«Система – это комплекс взаимодействующих 
компонентов» [2, с. 20]. 
В такой интерпретации понятие «систе-

ма» выступает как множество объектов ре-
альной действительности, которые наделены 
общими родовыми признаками, способными 
обеспечить их последовательное взаимодей-
ствие в рамках целостной, однопорядковой 
системы. 

И. В. Блауберг, Э. Г. Садовский и Б. Г. Юдин 
предложили разделить все существующие 
определения «системы» на два вида: претен-
дующее на универсальность онтологическую 
(когда основное внимание в определении 
уделяется выделению в самих объектах таких 
свойств, которые могут рассматриваться как 
идентифицирующие их признаки, на основе 
которых осуществляется объединение этих 
объектов в единую систему) или определение, 
которое претендует на универсальность гно-
сеологическую (если оно предназначено не 
только для характеристики, но и управления 
системными объектов) [3, c. 40, 41].
В качестве определения первого поряд-

ка можно привести дефиницию «системы», 
сформулированную Р. С. Мельником. Под 
«системой» ученый понимает: «Целостный 
комплекс отграниченных, взаимосвязанных 
и взаимодействующих друг с другом элемен-
тов, образующих особое единство со средой 
их функционирования и является одновре-
менно элементом системы более высокого по-
рядка» [4, c. 8]. 
При такой интерпретации категории «си-

стема» основной акцент при её определении 
смещается в направление характеристики ее 
внутренних элементов, их связей между со-
бой и элементами системы высшего поряд-
ка, в связи с чем основой для формирования 
конкретной системы выступают уже свойства 
объектов, сгруппированных в отдельно взя-
тую систему. Такое понимание «системы» от-
ражает наличие у элементов, включенных в 
ее внутреннюю структуру, общих (родовых 
или видовых) признаков, которые выступают 
функционально связывающим звеном в рам-
ках самой системы, обусловливают законо-
мерные связи между соответствующими эле-
ментами системы. 
Согласно определению «система», пред-

ложенному в словаре 1913 года, это понятие 

представляет собой совокупность объектов, 
которые четко подчинены каким-то конкрет-
ным порядкам, как правило, логическим, на-
учным; единое целое объектов, связанных 
общим законом, принципом или целью; по-
стоянное объединение принципов или эле-
ментов, которые составляют единое целое [5]. 
В словаре Д. Ушакова (первая половина 

XX века) категория «система» рассматривает-
ся как: «Строение, структура, составляющая 
единство закономерно расположенных функ-
ционирующих частей» [6]. 
Согласно толкованию категории «систе-

ма», данном С. Ожоговым и Н. Шведовым, 
(вторая половина XX века), система – это не-
что целое, представляющее собой единство 
частей, закономерно расположенных и нахо-
дящихся во взаимной связи [7]. 
Использование приведенных определе-

ний категории «система» в научной сфере 
означает, что любая наука приобретает зна-
чение отдельной системы при условии нали-
чия выделенных в самостоятельную группу 
по целевым и предметным признакам компо-
нентов, связанных логическими закономер-
ностями, содержательным наполнением и 
теоретико-прикладным назначением в преде-
лах единой системы. 

Первые попытки приведения научных зна-
ний о фактах и явлениях, составляющих пред-
мет административной деликтологии в еди-
ную, целостную, логически связанную систему 
были осуществлены профессором Е. В. Доди-
ным. Он предложил в рамках системы науки 
административной деликтологии выделить 
общую и специальную части, каждая из кото-
рых объединяла в себе конкретные элементы, 
которые выполняют различное методологи-
ческое назначение [8, c. 17]. 
Развивая существующие взгляды на систе-

му административной деликтологии, некото-
рые исследователи предложили более широ-
кую концепцию этого понятия. 
А. М. Дерюга предлагает в рамках систе-

мы административной деликтологии выде-
лить общую и особенную части, а также про-
филактику административной деликтности. 
Общая часть, по мнению, исследователя охва-
тывает собой научно образующие категории к 
которым относятся: объект и предмет делик-
тологических исследований, соотношения 
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между ними, методы система и принципы ад-
министративной деликтологии; соотношение 
административной деликтологии с другими 
науками. Таким образом, считает А. М. Дерю-
га, реализуется функциональный подход при 
проведении административно-деликтологи-
ческих исследований. 
Особенная часть охватывается теорией 

предотвращению административных право-
нарушений, знаниями об особенностях совер-
шения отдельных видов административных 
деликтов, характеристику лиц, их соверша-
ющих. Соответственно, в рамках особенной 
части административной деликтологии реа-
лизуется отраслевой подход к изучению ад-
министративной деликтности, в котором раз-
виваются частные административно-деликто-
логические теории [9, c. 18].
Исходя из такого построения администра-

тивной деликтологии, свое развитие, как са-
мостоятельное направление в информацион-
ной сфере, она находит на уровне специаль-
ной части.
Несмотря на непризнанность на законо-

дательном уровне информационной сферы 
общим или родовым объектом администра-
тивно-правовой охраны, постоянно растущее 
количество деликтов, подвергающих негатив-
ному влиянию информационные права и за-
конные интересы граждан, информационную 
инфраструктуру, информационную безопас-
ность государства привело к повышению вни-
мания ученых к проблематике администра-
тивных информационных правонарушений.
Анализ подготовленных в Украине и зару-

бежных странах научных трудов, в которых 
затрагивается проблематика администра-
тивных информационных правонарушений 
указывает на то, что в своем большинстве 
ученые-административисты фокусируют свое 
внимание на вопросах административной 
ответственности за отдельные виды право-
нарушений (нарушение законодательства о 
государственной тайне [10], нарушение за-
конодательства о коммерческой тайне [11; в 
сфере телекоммуникаций [12], особенностях 
составов этих проступков, процедурах приме-
нения санкций за их совершение.
Вместе с тем, на основе анализа научных 

работ, предметом исследования которых вы-
ступает проблематика предотвращения раз-

личных видов административных правона-
рушений, приходится констатировать, что, 
несмотря на глубокую научную разработку 
понятия, признаков, классификаций, системы 
мер профилактики отдельных видов делик-
тов, совершаемых в информационной сфере, 
общего подхода к определению администра-
тивной деликтности в указанной сфере право-
вого регулирования, ее причинно-следствен-
ного комплекса и комплексной программы 
профилактики так и не было выработано.
Такое положение современной научной 

разработки проблем административной де-
ликтологии в информационной сфере не-
гативно отразилось на решении вопросов, 
связанных с формированием ее системы (вну-
тренней структуры), особенно специальной 
части. Связана эта тенденция с попыткой не-
которых исследователей закрепить на доктри-
нальном уровне за отдельными видами охра-
няемых нормами административного права 
общественных отношений значение родового 
объекта правовой охраны и тем самым выве-
сти деликты, посягающие на эти отношения, 
на более высокий (родовой) уровень путем 
объединения их в отдельные главы Кодекса 
Украины об административных правонару-
шениях, других законодательных актов [10,-
с. 8; 12, с. 10]. 
В этом случае характерные для отдельных 

видов административных информационных 
правонарушений причины и условия их со-
вершения, организационно-правовые сред-
ства профилактики, социально-психологи-
ческие свойства специального субъекта про-
ступков выводятся на более высокое звено в 
структуре административной деликтологии, 
а характерные для административных ин-
формационных правонарушений деликтоло-
гические особенности признаются только по 
отдельным из этих деликтов.
Правовой и научной подоплекой для при-

ведения существующих административно-де-
ликтологических исследований в информа-
ционной сфере в единую целостную систему 
знаний об административных информацион-
ных правонарушениях, причинах и условиях, 
им способствующих, средствах профилактики 
могла бы стать научная разработка и приня-
тие Концепции Административно-деликтной 
политики Украины, в особенной части кото-
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рой своё отражение могли бы найти пробле-
мы профилактики отдельных видов админи-
стративных деликтов. Это позволит постро-
ить систему административной деликтологии 
в информационной сфере на основе законов 
диалектики, онтологического и гносеологиче-
ского предназначения каждого из элементов 
этой системы не только на уровне общей, но, 
прежде всего, специальной её части.
Изложенное выше позволяет охаракте-

ризовать систему административной делик-
тологии в информационной сфере, как сово-
купность логически упорядоченных в соот-
ветствии с методологическим, правовым или 
функциональным назначению компонентов, 
характеризующих предмет, объект, методы 
этого научного направления, отражающих 
его связь с другими научными направления-
ми административной деликтологии и други-
ми юридическими науками, которые раскры-
вают особенности административных инфор-
мационных правонарушений, их причины и 
средства предупреждения, другие элементы, 
включенные в общую или специальную часть 
этой юридической науки.
Структуру общей части административ-

ной деликтологии в информационной сфе-
ре, на наш взгляд, образуют общие понятия, 
принципы, категории и закономерные ло-
гические связи, характерные для админи-
стративной деликтологии в целом. В состав 
компонентов, которые охватываются общей 
частью административной деликтологии в 
информационной сфере следует отнести по-
нятие, предмет, объект, систему, принципы 
и методы административной деликтологии в 
целом; общие меры и средства профилактики 
административных деликтов; базовые прави-
ла производства по делам об административ-
ных правонарушениях и наложении админи-
стративных взысканий.
Особенную часть административной де-

ликтологии в информационной сфере обра-
зуют теории предупреждения администра-
тивных информационных правонарушений; 
понятие, состав, виды и средства профилакти-
ки этих деликтов; административная деликт-
ность в информационной сфере, ее причин-
но-следственный комплекс; лицо-правонару-
шитель правовых запретов, действующих в 
информационной сфере и его социально-пси-

хологическая и правовая характеристика; ме-
тодики и программы профилактики админи-
стративной информационной деликтности, 
особенности их применения в отношении от-
дельных категорий правонарушителей.
В условиях постоянного роста количества 

совершаемых административных информа-
ционных правонарушений, существование 
широкой группы антисоциальных действий, 
которые не были деликтолизованы в нормах 
административно-деликтного законодатель-
ства, систему административной деликтоло-
гии в информационной сфере, на наш взгляд, 
нельзя рассматривать как окончательно сфор-
мированную категорию. Продолжающееся 
в Украине изменение административно-де-
ликтного законодательства, изменчивость 
причин и условий, способствующих развитию 
административной деликтности в информа-
ционной сфере, постоянное совершенствова-
ние методов и средств противодействия этому 
негативному явлению ставят перед админи-
стративной деликтологией всё новые и новые 
задачи, решение которых, безусловно, будет 
отражаться на её внутренней структуре.

Учитывая существующую в науке админи-
стративной деликтологии и криминологии тен-
денцию выделения проблематики информаци-
онных правонарушений в отдельное направле-
ние исследований в рамках этих наук, некото-
рыми учёными, в частности И. Л. Бачило [13, 
c. 474, 490], В. А. Липканом, Ю. Е. Максименко 
[14], А. В. Полушкиным [15, c. 9] была пред-
принята попытка обосновать необходимость 
формирования самостоятельной юридиче-
ской науки, предметом изучения которой 
являются правонарушения (административ-
ные информационные правонарушения, ин-
формационные преступления, гражданские и 
дисциплинарные информационные проступ-
ки), причины и условия, способствующие их 
совершению, а также средства профилактики 
этого вида деликтов.
По мнению А. В. Полушкина, необходи-

мость проведения комплексных (междисци-
плинарных) исследований информационных 
правонарушений вызвана их сложно струк-
турной природой, что выражается в единстве 
социально-конфликтных, информационных и 
юридических элементов, присущих данному 
виду деликтов. Сложность природы инфор-
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мационных правонарушений обусловливает 
многообразие методов и средств государ-
ственной правовой политики предотвраще-
ния случаев злоупотребления информацион-
ными правами и свободами, выбора методики 
профилактики информационных правонару-
шений, а также формирования эффективных 
мер противодействия информационным пре-
ступлениям [15, c. 8].
Ю. Е. Максименко обосновывает возник-

новение информационной деликтологии, с 
одной стороны, необходимостью создания 
целостной теории информационного делик-
та как самостоятельного вида правонаруше-
ния и основания информационно-правовой 
ответственности, с другой – необходимостью 
совершенствования действующего информа-
ционно-деликтного законодательства.
По мнению учёной: «Основной целью 

является изучение содержания, природы, 
сущности, специфики и разнообразия инфор-
мационных деликтов, а также разработка и 
внедрение конкретных путей, направлений, 
способов их профилактики». Исходя из таких 
научных позиций, информационная деликто-
логия рассматривается как самостоятельная 
подотрасль информационного права. «Она 
является следствием генезиса информаци-
онного права как самостоятельной отрасли 
права, а основные понятия информационной 
деликтологии разработаны в рамках инфор-
мационного права» [14].
Вместе с тем, из содержания публикаций, 

в которых Ю. Е. Максименко обосновывает 
необходимость возникновения информаци-
онной деликтологии, следует, что формиро-
вание этого научного направления прежде 
всего связывается с административными пра-
вонарушениями, которые совершаются в ин-
формационной сфере, административной от-
ветственностью за их совершение. При этом, 
указанный вид деликтов исследователь пред-
лагает называть информационными правона-
рушениями, а ответственность за их соверше-
ние информационно-правовой, при условии 
возможности установления ответственности 
за данную категорию противоправных дея-
ний и в нормах Кодекса Украины об адми-
нистративных правонарушениях и в проекте 
Кодекса законов об информации [14].

Предложенный Ю. Е. Максименко взгляд 
на информационную деликтологию, на наш 
взгляд, представляется довольно дискуссион-
ным. Связано это с тем, что конструирование 
предмета информационной деликтологии на 
основе административных правонарушений, 
совершаемых в информационной сфере, ад-
министративно-правовых способах их пре-
дотвращения влечет за собой дублирование и 
полноценное применение понятийного аппа-
рата уже сложившейся науки административ-
ной деликтологии, сведение понятия «инфор-
мационное правонарушение» к администра-
тивным информационным деликтам. В этом 
контексте возникает логический вопрос, как 
информационная деликтология может высту-
пать подотраслью информационного права, 
будучи полностью построенной на понятий-
ном аппарате административной деликтоло-
гии и нормах административно-деликтного 
законодательства. Кроме этого, на сегодняш-
ний день, по нашему мнению информацион-
ная деликтология еще не имеет собственно 
сложившейся нормативной базы для выде-
ления ее в самостоятельную подотрасль ин-
формационного права, а используемые ею 
средства предотвращения различного рода 
информационных правонарушений, устране-
ния причин и условий, им способствующих, 
носят разноотраслевой характер. Выделение 
же информационной деликтологии в ее узком 
(административно-правовом понимании) в 
самостоятельную науку, подотрасль инфор-
мационного права может привести к возник-
новению в юридической науке негативного 
явления, связанного с необоснованным дро-
блением юридических наук, отраслей права 
на новые (более специальные) направления, 
введение в правовое поле понятий с неопре-
деленным практическим назначением. 
Исходя из предложенной в начале этой 

статьи трактовки предмета административ-
ной деликтологии в информационной сфере 
можно констатировать преждевременность 
выделения проблем предупреждения адми-
нистративных информационных правона-
рушений, их причинно-следственного ком-
плекса, средств предотвращения в самостоя-
тельное направление научных исследований 
– информационную деликтологию.
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Оценка современного состояния адми-
нистративно-деликтного законодательства, а 
также научных работ, предметом исследова-
ния в которых выступают различные виды 
административных информационных право-
нарушений, причины и условия, способству-
ющее их совершению, средства предупрежде-
ния указывает на то, что на сегодняшний день 
научная разработка соответствующей пробле-
матики осуществляется на уровне отдельного 
направления в пределах науки администра-
тивной деликтологии.
Такая тенденция в развитии предмета 

административной деликтологии в инфор-
мационной сфере не лишает нас оснований 
разделить взгляд ученых о необходимости 
формирования самостоятельной юридиче-
ской науки – информационной деликтологии, 
предмет которой должен охватить админи-
стративные, дисциплинарные, гражданско-
правовые информационные правонаруше-
ния, информационные преступления, их 
структуру, динамику, средства профилакти-
ки, причины и условия, способствующие их 
совершению, влияние на информационную 
безопасность государства, защиту националь-
ного информационного суверенитета. Такое 
построение предмета информационной де-
ликтологии обеспечит комплексный характер 
этой юридической науки, интеграцию между 
ее внутренними структурными элементами, 
укрепит целостность системность связей меж-
ду её элементами, включая те, которые имеют 
межотраслевую природу.

Выводы
Приведенная нами аргументация в под-

держку выделения информационной делик-
тологии как самостоятельной комплексной 
юридической науки исходит из широкого по-
нимания понятия «деликтология», согласно 
которому она призвана изучать не только про-
ступки, не имеющие признаков преступле-
ния, но и преступные деяния. В таком аспекте 
деликтология выступает в значении системы 
знаний о деликтности, факторах, детерми-
нирующих её развитие и воспроизводство; о 
природе деформации лица-правонарушителя 
в механизме нарушения норм позитивного 
права; о зависимости между отдельными ви-
дами деликтов; о средствах и способах воздей-

ствия на отдельные виды деликтов и деликт-
ность в целом; а также о критериях оценки 
состояния деликтности и эффективности мер 
ее предупреждения [16, c. 47].
Учитывая современное состояние админи-

стративно-деликтного законодательства, нор-
мы которого проникают в информационную 
сферу, на наш взгляд, выделение вышеуказан-
ного научного направления в самостоятель-
ную юридическую науку – информационную 
деликтологию достаточно преждевременным 
и не имеет под собой необходимой правовой 
и научно-методологической основы.
Однако, в силу существующей в течение 

последнего десятилетия тенденции посто-
янного сближения причин и условий, спо-
собствующих развитию административной 
деликтности и преступности в информаци-
онной сфере, частое использование одина-
ковых средств противодействия указанным 
явлениям, привлечения к этому процессу 
одних и тех же правоохранительных орга-
нов, формирование информационной делик-
тологии, как самостоятельной комплексной 
юридической науки в её широком понима-
нии может стать перспективой ближайшего 
будущего. При этом, нынче сложившеяся в 
юридической науке система административ-
ной деликтологии в информационной сфере, 
на наш взгляд, должна быть преведена в со-
ответствие с запросами правоохранительной 
деятельности, существующим состоянием 
информационного правопорядка, а также 
отражать последние достежения в области 
научных исследований проблематики адми-
нистративных информационних правонару-
шений.
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SUMMARY 
The article examines a system of administrative 

delictology in the information sphere on scientifi c, 
enforcement and doctrinal positions, describes basic 
elements of this science and outlines prospects of 
its improvement taking into account development 
trends of information society and current trends of 
euro integration processes. Basing on a study of 
scientifi c works of domestic and foreign scientists, 
the author substantiates the necessity to distinguish 
an independent direction of delictological research 
as a special part of administrative delictology 
science which is devoted to the problems of 
preventing the commission of administrative and 
information offences and protection of information 
rights of an individual. The author also proves 
that the special nature of administrative delictology 
science in the information sphere is defi ned by its 
particular subject, goals and objectives as well as 
the use of special tools to prevent the commission 
of administrative and information offences. At the 
same time the author believes that it is premature 
to treat administrative delictology that exists 
in the information sphere as an independent 
science - information delictology. However, taken 
into account a current state of law and order in 
Ukraine, the USA, and the EU in future it is 
reasonable to treat information delictology as 
an independent science, the system of which will 
include the problems of preventing information 
crimes, administrative and information offences 
and civil and information delicts.
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ÌÅÒÎÄÎËÎÃ²ß ÍÀÓÊÎÂÎÃÎ Ï²ÇÍÀÍÍß 
ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ¯ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍÎÑÒ² Ó ÑÔÅÐ² 

ÇÀÕÈÑÒÓ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÈÕ ÄÀÍÈÕ

Статья посвящена проблемам определе-
ния методологии научного познания адми-
нистративной ответственности в сфере за-
щиты персональных данных. Установлена   
система методов научной рефлексии персо-
нальных данных, административной ответ-
ственности за нарушения в сфере обращения 
персональных данных. Определены научно-
концептуальные подходы к исследованию ос-
нований, механизма последствий привлече-
ния к административной ответственности в 
сфере защиты персональных данных. Опреде-
лена методология познания административ-
ной ответственности в сфере защиты пер-
сональных данных как комплекс принципов, 
методов и концепций, которые дают возмож-
ность всесторонне, объективно исследовать и 
раскрыть специфику административной от-
ветственности в указанной сфере.
Ключові слова: адміністративна відповідаль-

ність у сфері захисту персональних даних, захист 
персональних даних, персональні дані, метод, мето-
дологія.
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даних.  Окрім того, існує об’єктивна необхід-
ність  привести норм вітчизняного законо-
давства у сфері захисту персональних даних 
у відповідність до приписів європейських 
правових стандартів в аспекті участі Украї-
ни в міжнародному процесі обміну інформа-
цією, в міжнародних проектах, що засновані 
на використанні інформаційних технологій 
у різних сферах соціальної, економічної, на-
укової та науково-технічної діяльності.

 Адміністративна відповідальність у сфе-
рі захисту персональних даних є на сьогод-
нішній день одним з найефективніших та 
дієвих засобів захисту та охорони персо-
нальних, саме тому вкрай важливим є ви-
значення методології наукового пізнання 
означеної відповідальності. 

Питання, що пов’язані з адміністративною 
відповідальністю за правопорушення в інфор-
маційній сфері в тій чи іншій мірі розглядали-
ся в роботах А. В. Авер’янова, Б.А. Кормича, 
А.І. Марущака, В.М. Брижка, Р.А. Калюжно-
го, О.В. Кохановської, В.С. Цимбалюка та 
інших правознавців. Окрім того, розгляд 
цього питання здійснюється і зарубіжними 
вченими Ф. Агре, К. Беннетт, Д. Беркін,-
Л. Брейдейс, С. Воррен, С. Дейвіс, І. Гос-
тев, В. Іванський, Ю. Колосов, В. Копилов,-
Б. Кристальний, І. Мелюхін.
Аналіз публікацій свідчить про те, що 

проблематика захисту персональних даних 
викликає занепокоєння у значної кількості 
людей у зв’язку з наявністю загальновизна-
ного європейськими правовими стандарта-
ми права на недоторканність приватного 

Розвиток інформаційних технологій та 
розповсюдження автоматизованих засобів і 
засобів збору, обробки, зберігання і поши-
рення персональних даних, а також актив-
ність у формуванні баз даних (соціального, 
фінансового, маркетингового, медичного, 
екологічного, адміністративного, правоохо-
ронного та іншого змісту) та несанкціоно-
ване поширення персональних даних обу-
мовлюють актуальність дослідження змісту, 
сутності та механізму захисту персональних 
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життя, з одного боку, а з іншого – поши-
ренню у житті реалій несанкціонованого 
використання персональних даних не упо-
вноваженими на це особами. Однак, варто 
констатувати той факт, що означеним на-
уковцями досліджувалися питання міжна-
родного досвіду, процедури притягнення, 
причин та умов скоєння правопорушень у 
сфері захисту персональних даних, а також 
притягнення до юридичної відповідальнос-
ті, та залишилися  поза увагою проблеми об-
рання методологічного інструментарію для 
всебічного та об’єктивного пізнання адміні-
стративної відповідальності у сфері захисту 
персональних даних.
Метою наукової публікації є визначення 

методики та методології наукового пізнання 
адміністративної відповідальності у сфері за-
хисту персональних даних. Для досягнення 
поставленої мети слід вирішити такі наукові 
завдання: 1) встановити систему методів на-
укової рефлексії персональних даних, адмі-
ністративної відповідальності за порушення 
у сфері обігу персональних даних; 2) дослі-
дити науково-концептуальні підходи до до-
слідження підстав, механізму, наслідків при-
тягнення до адміністративної відповідаль-
ності у сфері захисту персональних даних. 
3) надати визначення методології пізнання 
адміністративної відповідальності у сфері 
захисту персональних даних. Вирішенню 
вказаних завдань сприятиме використання 
низки загальнонаукових і спеціальних мето-
дів і підходів. 
Досягнення істинного знання є немож-

ливим без обрання правильного, правиль-
ного методологічного інструментарію, тобто 
методів, прийомів, правил та норм науково-
го пізнання.
Категорія «метод» (із грецьк. – «шлях до 

чого-небудь») є спосібом (підходом), за до-
помогою якого з’ясовується предмет науки, 
досягається певна мета та вирішуються від-
повідні наукові завдання. Починаючи від 
часів Платона метод розглядають як шлях, 
що веде до істини. Серед наявних у науці 
визначень поняття «метод» варто виокреми-
ти такі:

- це сукупність правил, принципів, які 
забезпечують правильне застосування по-
нять і категорій у пізнанні, відображають 

специфіку процесу пізнання, орієнтують 
суб’єкта пізнання, як його необхідно вести 
– які і в якій послідовності необхідно здій-
снювати процедури, які сторони досліджу-
ваного необхідно вивчати, а від яких мож-
на абстрагу ватися, яким чином необхідно 
застосовувати в пізнанні теоретико-поня-
тійний апарат, тим самим визначати най-
доцільніший шлях досягнення об’єктивної 
істини [9, с. 374–375];

- це теорія або вчення, форма теоре-
тичного чи практичного ставлення люди-
ни до дійсності, що має на меті отриман-
ня певного результату, загальний підхід, 
цілеспрямо ваний процес використання пев-
них знань тощо [12, с. 387];

- це сукупність прийомів, використо-
вуваних для досягнення мети [14, с. 4];

- це шлях, що веде до раціональної, а 
отже, зрозумілої й контрольованої, відповіді 
на питання чи то теоретичного пізнання, чи 
то практичного досвіду, чи то пошуку меж 
цього пізнання [13, с. 112];

- це система ідеальних засобів пізнан-
ня [1, с. 23].
Систематизувавши означені погляди та 

розуміння концепту «метод», можна сказати, 
що метод – це спосіб, шлях пізнання і прак-
тичного перетворення реальної дійсності, 
система прийомів і принципів, яка регулює 
практичну і пізнавальну діяльність людей 
(суб’єктів). З цього визначення випливає, 
що основна функція методу полягає у вну-
трішній організації та регулюванні процесу 
пізнання або практичного перетворення 
того чи іншого об’єкта. Тому метод зводить-
ся певного правила, прийому, способу і нор-
ми пізнання і дії. Якщо метод правильний, 
він дисциплінує пошук істини, дозволяє ру-
хатися до мети найкоротшим шляхом. Слід 
також відзначити, що способи і засоби ана-
лізу наукового знання орієнтовані насампе-
ред на результати наукового пізнання, а не 
на сам процес наукового дослідження, при-
йоми і методи досягнення нового знання. 
Звідси і виникає завдання спеціального ви-
вчення засобів, прийомів і методів науково-
го дослідження, чим, власне, і займається 
методологія наукового пізнання.
Відповідно, методологію можна визна-

чити як систему способів і прийомів, прин-
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ципів та концепцій, які застосовуються у 
певній сфері діяльності. Це певна система 
приписів, принципів, вимог, яка повинна 
орієнтувати суб’єкта пізнання на вирішення 
конкретного науково-практичного завдан-
ня, на досягнення певного результату в тій 
чи іншій сфері людської діяльності.
Методологія виконує такі функції: 1)  ви-

значає способи здобуття наукових знань, які 
відображають динаміку процесів та явищ;-
2) передбачає особливий шлях, за допомо-
гою якого може бути досягнута науково-до-
слідна мета; 3) забезпечує всебічність отри-
мання інформації щодо процесу чи явища, 
що вивчається; 4)  допомагає введенню но-
вої інформації; 5) забезпечує уточнення, зба-
гачення, систематизацію термінів і понять у 
науці; 6)  створює систему наукової інфор-
мації, яка базується на об’єктивних явищах, 
і логіко-аналітичний інструмент наукового 
пізнання [8, c. 32].
Тож методологію науково-теоретичного 

пізнання адміністративної відповідальності у 
сфері захисту персональних даних можна ви-
значити як систему прийомів, способів і підхо-
дів до аналізу сутнісних характеристик адмі-
ністративної відповідальності, процесів орга-
нізації притягнення до адміністративної від-
повідальності у сфері захисту персональних 
з метою формування достовірних даних про 
персональні дані та засоби їх захисту,  а також 
про вірогідні шляхи подальшого розвитку ад-
міністративної відповідальності у зазначеній 
сфері на засадах об’єктивної діалектики, кон-
структивної критики, наукової коректності, 
відтворюваності, системності, плюралізму та  
поєднання даних теорії і практики.
Методологію наукового дослідження 

слід відрізняти від методики. Методика до-
слідження – це система правил використан-
ня методів, прийомів та способів для прове-
дення будь-якого дослідження. 
На теперішній час існують різноманітні 

підходи до класифікації методів досліджен-
ня явищ правової реальності. Так, С. Гу-
сарєв та О. Тихомиров пропонують такий 
розподіл методів: 1) загальні (філософські); 
2) загальнонаукові; 3) приватно-наукові;-         
4) спеціальні методи [5, с. 112].
В.М. Сирих виокремлюють методи фі-

лософського, загальнонаукового та спеці-

альнонаукового рівнів. До першого рівня 
відносять філософські категорії, по няття та 
принципи пізнання: історичне й логічне, 
конкретне й абстрактне, загальне й особли-
ве, ціле й частина тощо, до другого – ті, що 
використовуються більшістю наук; до спеці-
альнонаукових – методи, що діють у межах 
однієї або декількох наук (порівняльний, 
догматичний, техніко-юридичний тощо) 
[10, с. 10].
Виходячи з того, що кожне наукове до-

слідження може відбуватись на двох рівнях: 
емпіричному і теоретичному, відповідно до 
цих рівнів загальні методи пізнання умовно 
ділять на три групи: 1) методи емпіричного 
дослідження (спостереження, порівняння, 
вимірювання, експеримент); 2) методи тео-
ретичного дослідження (ідеалізація, форма-
лізація, логічні й історичні методи); 3) мето-
ди, що можуть бути застосовані на емпірич-
ному і теоретичному рівнях (абстрагування, 
аналіз і синтез, індукція й дедукція, моделю-
вання) [2, c. 27-29].
У межах нашого дослідження усі мето-

ди, що використовувалися для досягнення 
об’єктивного та істинного знання, можна 
умовно поділити  на дві групи: 1) філософські 
(загальні) методи – як універсальні методи, 
принципи, операції та прийоми, що зна-
ходяться на найвищих «поверхах» абстра-
гування; 2) спеціальнонаукові методи – як  
«перехідна методологія» від філософських 
категорій до фундаментальних теоретико-
методологічних положень спеціальних наук, 
що забезпечують їх взаємодію у комплексній 
характеристиці об’єктів дослідження.
Філософські методи є універсальними за 

своїм змістом, вони задають загальну стра-
тегію та концепцію нашого дослідження, 
тобто задають найабстрактніші регулятиви, 
визначають стратегію подальшого дослі-
дження адміністративної відповідальності у 
сфері захисту персональних даних (напри-
клад, діалектика з системою методів, що до 
неї входять – метод спостереження, експе-
риментування, метод формалізації, історій-
ко-логічний метод,  метод сходження від аб-
страктного до конкретного тощо). Вони не 
підміняють спеціальні методи і безпосеред-
ньо не визначають остаточний, вичерпний, 
результат пізнання [7, с. 183–184].
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Фундаментальним філософським мето-
дом є діалектичний метод. Усі досягнення 
минулого були опрацьовані у вигляді цьо-
го методу пізнання реальної дійсності, в 
основу якого було покладено зв’язок теорії 
і практики, принципи пізнання реально-
го світу, взаємодії зовнішнього і внутріш-
нього, об’єктивного і суб’єктивного тощо.  
Тож діалектика – це не просто метод, це, на 
думку О.А. Івакіна, і сам процес існування 
і розвитку дійсності, і метод пізнання цьо-
го процесу. Перше – це об’єктивна, друге 
– це суб’єктивна діалектика [6, с. 20]. Саме 
у такому розумінні діалектика є методоло-
гічним  підґрунтям наукового дослідження 
адміністративної відповідальності у сфері за-
хисту персональних даних. 
Слід констатувати, що діалектика є всеза-

гальним методом розв’язання проблем теоре-
тичного (пізнавального) характеру, що вини-
кають у науках про природу, людину, суспіль-
ство і духовне життя. І це тому, що діалектика 
як логіка містить у собі всі методи інших наук, 
(але містить їх лише як часткові моменти, як 
моменти цілого, яким і є діалектичний метод). 
Ґ.-Ф. Гегель справедливо зауважував: «Логіч-
не в абсолютній ідеї може бути назване також 
одним зі способів її (осягнення). Але якщо 
«спосіб» позначає деякий особливий вид, де-
яку визначеність форми, то логічне, навпаки, 
є всезагальним способом, у якому всі окремі 
способи зняті та включені» [4, с. 289]. М. Бу-
латов оцінює діалектичний метод так: «У чи-
стому вигляді певний метод – аналітичний, 
діалектичний тощо, – використовують досить 
рідко і переважно його прибічники… Це не 
просто недолік, у науковій роботі використо-
вують, як правило, установки та принципи з 
різноманітних методів. Живе мислення не ви-
черпується жодним філософським методом, і 
їх жорстко дотримуються представники від-
повідної школи або її фундатор. Більшість 
досліджень унаслідок своєї багатогранності 
потребує поєднання різних принципів, …і 
ця багатогранність простягається від органіч-
ної єдності через плюралізм методологічних 
принципів до еклектизму. Останній є найха-
рактернішою рисою сучасного стану філософії 
в Україні» [3, с. 29].
Відповідно до вимог діалектики, явища 

правової реальності, і адміністративна від-

повідальність не є винятком, мають роз-
глядатись у взаємному зв’язку між собою 
й суспільним життям, у їхній взаємодії та 
взаємовпли вах. Вони вивчаються не у ста-
тиці, а в динаміці, на основі відповідних за-
конів діалекти ки, а саме: закону взаємопе-
реходу кількісних та якісних змін; закону 
єдності й боротьби про тилежностей; закону 
заперечення заперечення.
Ці закони діалектики нерозривно 

пов’язані з логічними засобами пізнання, 
які в загальному ланцюгу пізнавального 
процесу спираються на вироблені діалекти-
кою кате горії як інструменти проникнення 
в природу досліджуваного явища. Основні 
категорії діалектики є гранично загальни-
ми й тому можуть бути застосовані в процесі 
пізнання до всіх без винятку явищ дійсності. 
Для теоретичного осмислення адміністра-
тивної відповідальності у сфері захисту пер-
сональних та кими категоріями є: причина й 
наслідок, зміст і форма, сутність і явище, за-
гальне й оди ничне, абстрактне й конкретне, 
необхідність і випадковість тощо [10, с. 109]. 
Отже, діалектика як метод є не формальною 
сукупністю певних принципів, а їхньою сис-
темою, поданою у формі моментів живого 
руху мислення, серед яких основними є по-
чаток, поступальність та кінцевий результат.
Досягнення поставлених цілей і завдань 

у цьому дослідженні ґрунтується на мето-
дології наукового пізнання, насамперед 
методах теоретичного рівня. Серед них, 
окрім діалектики як підґрунтя дослідження, 
провідна роль належала аналізу і синтезу, 
оскільки опрацьована література з обраної 
теми дозволяла постійно робити певні уза-
гальнення, які у сукупності дозволили зро-
бити висновки та зафіксувати тенденції й 
закономірності у становленні та розвитку 
адміністративної відповідальності у сфері 
захисту персональних даних.
Застосування методів абстрагування, 

формалізації та ідеалізації дозволило, з од-
ного боку, спиратися на потужний загально-
людський філософський досвід вивчення ор-
ганічної єдності адміністративно-правового 
знання в усіх його проявах, з іншого – коре-
лювати його з адміністративним правом та 
його властивостями на сучасному історично-
культурному етапі розвитку. 
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Досліджуючи специфіку адміністративної 
відповідальності у сфері захисту персональ-
них даних, неможливо оминути зарубіжний 
досвід. Підкреслимо, що в процесі вивчення 
і впровадження досвіду зарубіжних країн не-
обхідно обов’язково враховувати особливос-
ті, притаманні нашій державі. І тут нам на до-
помогу приходить вчення про загальне, осо-
бливе та одиничне, а також метод сходження 
від абстрактного до конкретного.  Загалом у 
структурно-функціональних моделях захис-
ту персональних даних загальне переважає 
над особливим. На рівні загального більшість 
елементів системи збігаються. Але саме на 
рівні особливого та одиничного найчастіше 
трапляються відмінності й суперечності. Сут-
тєве значення при цьому мають історичні 
традиції, національні особливості, економіч-
ний розвиток суспільства та його соціальна 
структура.
Отже, методологічно наукове досліджен-

ня адміністративної відповідальності у сфері 
захисту персональних даних виходить перш 
за все з діалектичного підходу до розуміння 
сутності та природи явищ. Відповідно до ви-
мог діалектики, процедуру притягнення до 
означеної відповідальності, її склад, зміст та 
сутність слід розглядати у взаємному зв’язку 
між собою і суспільним життям, у їхній вза-
ємодії та взаємовпливові.
Наступний рівень методів становлять 

спеціальнонаукові методи дослідження, що 
спрямовані  на отримання інформації з озна-
ками, притаманними філософським і спе-
ціальним знанням.  Метою використання 
спеціальних (спеціальнонаукових) методів 
є отримання систематизованої інформації у 
межах однієї науки, а у нашому випадку ад-
міністративно-правової науки. Серед таких 
методів як найуживаніший виокремлюють 
синергетичний, який визначає закономір-
ності самоорганізації відкритих для еволю-
ціонування систем [11, с. 104]. За його допо-
могою можна проаналізувати формування 
інституту адміністративної відповідальності 
у світі, специфіку його прояву у конкретних 
історичних умовах, зумовлених прагненням 
народу до захисту приватних інтересів та 
приватної інформації, становлення держав 
як європейських країн з демократичним 
режимом та владою, що поважає приватне 

життя кожної особи та встановлює різнома-
нітні  засоби для захисту персональних да-
них фізичних осіб. 
Статистичний метод дає змогу отри-

мати, обробити і проаналізувати первісні 
статистичні матеріали з метою надання ре-
комендації щодо удосконалення правового 
регулювання притягнення до адміністра-
тивної відповідальності за порушення у сфе-
рі захисту персональних даних. У такий спо-
сіб варто характеризувати кількість притяг-
нених до адміністративної відповідальності 
у сфері захисту персональних даних осіб; 
наводити результати оскарження рішень 
органів, що уповноважені складати адміні-
стративні протоколи за правопорушення у 
сфері захисту персональних даних.
Метод моделювання надає можливість 

змоделювати варіанти ефективного прото-
типу (моделі) захисту персональних даних 
фізичної особи і на цій основі навести про-
позиції з удосконалення правового регулю-
вання адміністративної відповідальності у 
сфері захисту персональних даних – опти-
мізація компетенції уповноважених органів,  
та конкретизація діючого законодавства, що 
регулює захист персональних даних.
У свою чергу, догматичний метод до-

зволяє викласти чинні норми адміністра-
тивно-правового, кримінально-правового 
законодавства, з’ясовувати і коментувати їх 
зміст, визначаючи в такий спосіб значення 
окремих термінів («відповідальність», «ад-
міністративна відповідальність», «інформа-
ція», «персональні дані», «захист», «охоро-
на» тощо). Окрім того, догматичний метод у 
тісному зв’язку з методом аналізу та синтезу 
дозволив проаналізувати низку норматив-
но-правових актів із різних галузей права. 
Використання компаративного методу 

зумовило необхідність порівняння різних 
моделей захисту персональних даних з ме-
тою виявлення їх загальних рис і специфіч-
них особливостей, пошуку шляхів оптиміза-
ції адміністративної відповідальності у сфері 
захисту персональних даних.
Звичайно, правильно обрані методи на-

укового пізнання не є запорукою успішності 
наукового дослідження, вони не підміняють 
собою творчу думку дослідника, його зді-
бність аналізувати, робити висновки і перед-
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бачення. Кожний метод наукового пізнання 
слід розглядати як систему регулятивних 
принципів практичної і теоретичної діяль-
ності людини. 
Таким чином, методологічні підходи до 

розуміння адміністративної відповідаль-
ності у сфері захисту персональних даних 
пов’язуються із системою принципів, при-
йомів та підходів, які побудовані на філо-
софських, загальнонаукових та спеціальних 
методах, що дає змогу забезпечити єдність 
соціально-правового та гносеологічного 
аналізу на основі історизму, об’єктивності та 
конкретності.

Література:
1. Алексеев Н. Конструктивно-иннова-

ционный смысл методологии  / Н. Алексе-
ев // Методологичсский и игротехнический 
альманах «Кентавр». – 1996. – № 2. – С. 21–
25.

2. Артюх С. Основи наукових дослі-
джень: [підручник] / Українська інженер-
но-педагогічна академія. – Х. : УІПА, 2006. 
– 277с.

3. Булатов М. Про методи філософуван-
ня / М. Булатов // Філософська думка. – 2004. 
– № 2. – С. 15–29.

4. Гегель Г. Наука логики // Соч. : в 3 
т. – М. : Мысль, 1972. – Т. 3. – 350 с. 

5. Гусарев С. Методологія науки понят-
тя / С. Гусарев, О. Тихомиров  // Міжнарод-

на поліцейська енцикло педія : У 10 т. – Т. 1. 
– 780 с. 

6. Ивакин А.А. Диалектика как ценность 
и самоценность  //  Актуальні проблеми дер-
жави і права: зб. наук. праць. – 2008. – Вип. 
40 : 2 (Другий) Всеукраїнський «круглий 
стіл» «Актуальні проблеми філософії права 
(аксіологічний аспект)». – С. 18–25.

7. Кохановский В. П. Философия и ме-
тодология науки: учебник. – Ростов н/Д: Фе-
никс, 1999. – 576 с. 

8. Крушельницька О. Методологія та 
організація наукових досліджень : Навчаль-
ний посібник / О. Крушельницька. – К.: 
Кондор, 2003. – 189 с.

9. Сырых В.М. Логические основания 
общей теории права / В.М. Сырых. – Т.1. – 
520 с.

10. Сырых В.М. Метод правовой на-
уки (основные элементы, структура) / 
В.М. Сырых. – М., 1980. – 320 с. 

11. Федоренко В. Л. Система 
конституційного права України: теоретико-
методологічні аспекти: монографія – К.: 
Ліра-К, 2009. – 580 с.

12. Философский энциклопедический 
словарь / Редкол.: С.С.Аверинцев, З.А. Араб-
Огли и др. – 2-е изд. – М., 1989 –  670 с. 

13. Циппеліус Р. Юридична методологія 
/ Р. Циппеліус. – К., 2004. – 176 с.

14. Штоф В.А. Введение в методоло-
гию научного познания : Учебное пособие / 
В.А. Штоф. – Л., 1972. –  220 с. 

SUMMARY 
This article is devoted to the problems of 

determining the scientifi c cognition methodology in 
the fi eld of personal data protection administrative 
liability. Identifi ed are a system of personal data 
scientifi c refl ection methods, and the administrative 
liability for violations in the sphere of personal 
data. Defi ned are both scientifi c and conceptual 
approaches to the study of  grounds, mechanisms 
and effects of bringing to administrative 
responsibility in  the personal data protection fi eld. 
The methodology of cognizing the administrative 
responsibility for the personal data protection is 
defi ned as a set of principles, methods and concepts 
that provide an opportunity to comprehensively, 
objectively investigate and disclose the specifi c 
administrative responsibility in this area.

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена проблемам визна-

чення методології наукового пізнання адміні-
стративної відповідальності у сфері захисту 
персональних даних. Встановлено систему 
методів наукової рефлексії персональних да-
них, адміністративної відповідальності за 
порушення у сфері обігу персональних даних. 
Визначені науково-концептуальні підходи до 
дослідження підстав, механізму, наслідків 
притягнення до адміністративної відпові-
дальності у сфері захисту персональних даних. 
Визначена методологія пізнання адміністра-
тивної відповідальності у сфері захисту персо-
нальних даних як комплекс принципів, мето-
дів та концепцій, що надають змогу всебічно, 
об’єктивно дослідити та розкрити специфіку 
адміністративної відповідальності у зазначе-
ній сфері.
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Статья посвящена исследованию особен-
ностей и имеющихся проблем современности 
в процессе применения положений админи-
стративного судопроизводства с целью право-
вой защиты нарушенных прав граждан.
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ниткою проходить ідея поділу влади, в якій 
відображена роль суду в цій системі як са-
мостійної гілки державної влади. Цій владі 
відводиться ключова роль у системі стриму-
вань і противаг, завдяки чому судова влада 
набуває універсального характеру, тобто в 
юрисдикцію судів входить розгляд не тіль-
ки приватних спорів чи конфліктів, але і 
протиріч суспільного характеру. Вирішення 
спорів у сфері публічно-правових відносин 
– це прерогатива адміністративної юстиції.

 Досвід зарубіжних країн свідчить, що 
створення сучасної системи адміністратив-
ної юстиції має важливе значення для утвер-
дження верховенства права.
Органи публічної адміністрації та поса-

дові особи демократичного суспільства не 
тільки наділяються правом видавати адмі-
ністративні акти, які породжують правові 
наслідки для громадян, а й несуть обов’язок 
діяти в рамках належної процедури, відпо-
відати за протиправні дії і відшкодовувати 
збитки, завдані такими діями. Тому біль-
шість держав пострадянського простору, у 
тому числі Україна, почала свої судово-пра-
вові реформи з формування інституту адмі-
ністративної юстиції, яка має велику цін-
ність у розбудові правової держави.

Аналіз наукових досліджень
Слід зазначити, що адміністративній юс-

тиції як явищу правової дійсності присвяче-
но багато робіт, у яких вона розглядається в 
історичному, юридично-змістовному та по-
рівняльно-правовому аспектах. Проблемам 

Постановка проблеми
Після розпаду СРСР у всіх пострадян-

ських державах розпочався процес перетво-
рення державно-правової системи, що охо-
плює в тому числі й судову систему. Прак-
тика показала, що реформа судової системи 
є однією з найскладніших частин адміні-
стративної реформи, на якій більшість країн 
СНД або сильно затрималася, або не просу-
нулася зовсім. У демократичній Україні, де 
є історичні передумови становлення та роз-
витку інституту адміністративної юстиції,  
існує науково обґрунтована доктринальна 
база і розроблена цілісна концепція даного 
правового феномена, процеси, спрямовані 
на функціонування ефективної адміністра-
тивної юстиції, ще не є завершеними. Тим 
часом судовий захист прав і свобод грома-
дян у сучасному світі стає чи не найголо-
внішою «несучою конструкцією» правової 
держави, у зв’язку з чим багато вчених-пра-
вознавців говорить про сучасну державу як 
про «державу суддів».
Сенс і значення такої високої оцінки су-

дової влади полягає в тому, що у всіх нових 
конституціях незалежних держав червоною 
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адміністративного судочинства в юридич-
ній науці приділяється достатня увага, при 
цьому авторами досліджень є як науковці, 
так і діючі судді. Так, окремі питання у сво-
їх працях висвітлювали М. Смокович, О. 
Пасенюк, Н. Задирака, Є. Кубко, Л. Забо-
лотна, В. Тертичний, С. Богаченко. Разом з 
тим більшість з них або розглядає загальні 
питання організації судової влади, або не 
пропонує конкретних шляхів вирішення 
проблем. Натомість, відсутність дієвого за-
хисту прав особи є питанням, від вирішен-
ня якого залежить власне виживання цілого 
інституту, а тому воно потребує першочер-
гової уваги.

Виклад основного матеріалу
Адміністративна юстиція як судовий ме-

ханізм захисту прав людини від порушень 
і зловживань з боку публічної адміністрації 
для української правової системи є не новим 
інститутом [8, c. 110]. Після розпаду СРСР 
потреба у створенні системи адміністратив-
них судів в Україні отримала офіційне ви-
знання: спочатку на рівні концепції, згодом 
на законодавчому рівні.
Концепцією судово-правової реформи, 

затвердженої Верховною Радою у 1992 році, 
було передбачено поступове впровадження 
адміністративної юстиції: починаючи від 
спеціалізації суддів і створення спеціалізова-
них судових колегій і закінчуючи створен-
ням вертикалі адміністративних судів.

Конституція України від 28 червня 1996 р. 
[1] закріплює, що правосуддя в Україні здій-
снюється тільки судами – Конституційним 
Судом України та судами загальної юрис-
дикції (розділ VIII ст. 124). Система судів 
загальної юрисдикції базується на принци-
пах територіальності та спеціалізації (роз-
діл VIII ст. 125). Відтак, Основний закон 
України допускає існування в системі судів 
загальної юрисдикції спеціалізованих судів, 
зокрема, адміністративних. У свою чергу, 
система адміністративних судів визначена 
Законом «Про судоустрій і статус суддів» від 
7 липня 2010 р. [3] (до цього часу вона була 
встановлена   Законом «Про судоустрій Укра-
їни» 2002 р.).
Кодекс адміністративного судочинства 

України (далі – КАСУ) [2] від 06.07.2005 р. є 

базовим правовим актом, у якому містяться 
як норми матеріального, так і процесуаль-
ного права. Кодекс складається з семи роз-
ділів, кожен з яких, за винятком розділу 1 
«Загальні засади», розділу 6 «Заходи проце-
суального примусу» і розділу 7 «Прикінцеві 
та перехідні положення», ділиться на глави.
Крім КАСУ, джерелом регулювання 

правового статусу адміністративних су-
дів в Україні є і Укази Президента Украї-
ни (наприклад, Указ Президента України 
01.10.2002 № 889/2002 «Про Апеляційний 
суд України, Касаційний суд України та Ви-
щий адміністративний суд України»  [4]). 
Згідно з п. 1 Указу Президента України від 
16 листопада 2004 р. «Про утворення місце-
вих та апеляційних адміністративних судів, 
затвердження їх мережі та кількісного скла-
ду суддів» з 1 січня 2005 р. [5] у системі адмі-
ністративних судів України утворено місце-
ві адміністративні суди на рівні областей та 
міст Києва і Севастополя.
Конкретизуючи Конституцію України, 

Норми КАСУ формулюють важливий пра-
вовий принцип – правосуддя в адміністра-
тивних справах здійснюється адміністра-
тивними судами. При цьому юрисдикція 
адміністративних судів поширюється на всі 
публічно-правові спори, крім спорів, для 
яких законом встановлений інший порядок 
судового вирішення (ст. 4 КАСУ).
Завданням утворених в процесі держав-

но-правових реформ в Україні адміністра-
тивних судів законодавець у ч.1 ст. 2 КАСУ 
цілком закономірно (враховуючи загаль-
новідоме в юридичній теорії призначення 
інституту адміністративної юстиції) визна-
чив захист прав, свобод та інтересів фізич-
них осіб, прав та інтересів юридичних осіб 
у сфері публічно-правових відносин від по-
рушень з боку органів державної влади, ор-
ганів місцевого самоврядування, їхніх поса-
дових і службових осіб, інших суб’єктів при 
здійсненні ними владних управлінських 
функцій на основі законодавства.

Нормативним застосуванням у цих та ін-
ших положеннях зазначеного Кодексу (пп. 6, 
8, 11 ч. 1 ст. 3; ч. 1 і 2 ст. 6; ч. 3 ст. 8; ч. 1 
ст. 12; ч. 2 і 3 ст. 99 тощо) категорії «права, 
свободи та інтереси фізичних осіб, права та 
інтереси юридичних осіб у сфері публічно-
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правових відносин» фактично окреслено, 
по-перше, об’єкт правозахисної діяльності 
адміністративних судів як сучасної та най-
більш ефективної форми забезпечення вер-
ховенства права та законності в діяльності 
апарату влади, а по-друге, «кордони» (межі) 
їхньої юрисдикції в національній системі 
правосуддя, виключні повноваження цих 
судів, на відміну від судів, насамперед, гос-
подарської і цивільної загальної юрисдик-
цій. Таким чином, зазначене вище поняття 
фактично вказує на процесуальний закон, 
на основі якого має здійснюватися захист 
гарантій відповідних правових можливос-
тей фізичних та юридичних осіб. 
Під категорією «інтересу фізичної або 

юридичної особи у публічно-правових від-
носинах» (у значенні об’єкту захисту в адмі-
ністративних судах) допустимо розглядати 
просту, але цілком закономірну (невипад-
кову) юридичну дозволеність та одночасно 
фактичну матеріально-правову  можливість 
зазначеної особи користуватися певним бла-
гом або прагнути до цього, яка випливає із 
змісту об’єктивного права (його принципів, 
загального змісту), або є правомірною, ле-
гальною та не є забезпеченою встановлен-
ням конкретного юридичного обов’язку 
суб’єктів владних повноважень сприяти 
цьому, але порушена (обмежена) у їхній ді-
яльності [7, с. 44]. Тобто цей об’єкт адміні-
стративного судового захисту відзначається 
надзвичайною теоретичною і практичною 
дискусійністю, потребує детального обґрун-
тування наявності як передумови для по-
дання позову у цілях охорони в кожному 
конкретному випадку. Саме тому, справи з 
приводу захисту фізичними та юридичними 
особами своїх інтересів у публічно-правових 
відносинах у практиці адміністративного су-
дочинства України не є поширеними, і по-
казники задоволення заявлених у них позо-
вних вимог не є значними.
Відтак, основним змістом практики пра-

возахисної діяльності національних адмі-
ністративних судів виступає забезпечення 
відновлення, охорони прав фізичних та 
юридичних осіб у разі їх порушень у публіч-
но-правових відносинах, сутність, ознаки та 
класифікаційні види яких не є ще поки що 
на належному рівні дослідженими у вітчиз-

няній юридичній науці. Хоча це має чимале 
як теоретичне, так і практичне значення, 
оскільки безпосередньо пов’язано з обран-
ням особою належного суду для захисту тих 
чи інших своїх прав, порушених чи незабез-
печених у відносинах із суб’єктами владних 
повноважень, а отже, і з досягненням за-
вдань оперативності та дієвості судочинства.
Незважаючи на те, що адміністративні 

суди захищають права і свободи не лише 
громадян, а й юридичних осіб та держави, 
все ж основною метою їх функціонування є, 
передусім, захист прав і свобод громадян. 
Це безпосередньо випливає з ч. 2 ст. 55 Кон-
ституції України [1]. І хоча говориться, що 
кожному гарантується право на оскарження 
в суді рішень, дій чи бездіяльності органів 
державної влади, органів місцевого само-
врядування, посадових і службових осіб, це 
в основному стосується адміністративних су-
дів, яких у рік прийняття Конституції Украї-
ни ще не було [6, c. 30].
Наявність особливих судових органів 

з розгляду адміністративних справ відпо-
відає тенденціям розвитку цивілізовано-
го суспільства. Вони є одним із важливих 
атрибутів правової держави. Сьогодні в за-
конодавстві більшості зарубіжних країн ви-
діляється в окрему форму адміністративне 
судочинство, що здійснюється або загальни-
ми судами, або квазісудовими органами, або 
спеціалізованими адміністративним судами. 
Головним завданням адміністративних 

судів, відповідно до вітчизняного законо-
давства, є захист прав, свобод та інтересів 
фізичних осіб, прав та інтересів юридичних 
осіб у сфері публічно-правових відносин від 
порушень з боку органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, їхніх по-
садових і службових осіб, інших суб’єктів 
при здійсненні ними владних управлінських 
функцій на основі законодавства, у тому чис-
лі на виконання делегованих повноважень 
шляхом розгляду та вирішення адміністра-
тивних справ.
Вирішення справ адміністративними 

судами має численні переваги у порівнянні 
з розглядом та вирішенням скарг в адміні-
стративному порядку чи в порядку проку-
рорського нагляду, оскільки судовий поря-
док надає особі не лише вагомі процесуаль-
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ні гарантії, а перш за все, змінює її статус 
– особа виступає як рівноправний учасник 
судового процесу. Проте діяльність адмін-
судів має поєднуватись з іншими способами 
правозахисту, зокрема, з діяльністю проку-
ратури.
Адміністративні суди як складова неза-

лежної і самостійної судової влади наділені 
усіма її повноваженнями. Самостійність су-
дів обумовлена низкою факторів, у тому чис-
лі: а) специфікою предмету діяльності – роз-
гляд справ адміністративної юрисдикції;-
б) низкою особливостей адміністративного 
судочинства; в) достатністю повноважень 
для остаточного вирішення адміністратив-
них спорів [9, c. 97].
Особливої ваги в діяльності адміністра-

тивних судів має принцип верховенства 
права, оскільки він виходить із пріоритет-
ності у публічно-владній сфері конституцій-
них прав і свобод людини та громадянина. 
Суди, у тому числі й адміністративні, у своїй 
діяльності мають керуватися також прин-
ципом законності. Але якщо положення 
правового акта, у тому числі закону, супе-
речитиме конституційним принципам пра-
ва чи порушуватиме права та свободи люди-
ни і громадянина, адміністративний суд не 
повинен застосовувати його положення та 
керуватися безпосередньо нормами Консти-
туції України. 
Особливістю адміністративного судочин-

ства слід вважати підвищений рівень актив-
ності суду у з’ясуванні обставин справи, що 
пов’язано з деяким обмеженням принципу 
диспозитивності судового розгляду. Це та-
кож дозволяє урівняти можливості грома-
дян і владних структур у відстоюванні своїх 
прав на інтересів.
Важливим у діяльності адміністратив-

них судів є також принцип розгляду справ 
у розумні строки, що не закріплений у Кон-
ституції України, проте відображений у по-
ложеннях КАСУ, адже нерідко зволікання з 
розглядом та вирішенням адміністративної 
справи може призвести до заподіяння зна-
чних збитків особі, територіальній грома-
ді, державі. Розгляд справ у вкрай стислі 
строки може бути також обумовлений осо-
бливостями окремих видів правовідносин. 
Проте скорочення строків розгляду справи 

не повинно тягнути за собою порушення 
процесуальних прав осіб, які беруть у ній 
участь.
Неухильне проведення в життя принци-

пу державної мови судочинства має поєдну-
ватися з забезпеченням учасникам процесу 
права звертатися до суду не лише усно, але 
й шляхом подачі документів.
Принципи гласності, відкритості судо-

вого процесу і фіксації процесу технічними 
засобами слід закріпити в окремих статтях 
КАСУ.
Головним завданням адміністративного 

судочинства в нашій державі має стати за-
безпечення дотримання принципу верхо-
венства права у відносинах між публічни-
ми органами державної влади та місцевого 
самоврядування із людиною та громадя-
нином. При цьому, слід враховувати між-
народні зобов’язання України та практику 
Європейського суду з прав людини і норма-
тивні положення самої Конституції України 
про здійснення судової влади за допомогою 
адміністративного судочинства [10, с. 39].
Сучасне українське адміністративне су-

дочинство повинно стати, в деякому сенсі, 
важливою формою захисту публічних прав і 
свобод людини та громадянина, а також за-
конних інтересів публічних осіб. Орієнтація 
нашої країни на побудову правової, демо-
кратичної держави і входження в Європей-
ський Союз передбачають наявність ефек-
тивного механізму захисту прав і свобод 
людини. Одним із головних елементів є ді-
єва і відповідальна система судового захисту 
фізичних і юридичних осіб від порушень їх 
прав і законних інтересів з боку органів дер-
жавного управління у сфері публічно-право-
вих відносин.

Висновок
Отже, проведений аналіз дозволяє ді-

йти до висновку, що комплексний підхід до 
підтримки демократичних інститутів і демо-
кратичних процесів дедалі настійніше вима-
гає залучення уваги до роботи органів пу-
блічної адміністрації та питань дотримання 
ними принципу верховенства права. Прозо-
рість та підзвітність державних органів за-
звичай вважаються невід’ємними ознаками 
демократичного правління.
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Просування і практична реалізація цих 
принципів неможливі без налагодженої сис-
теми адміністративної юстиції, яка дозволяє 
приватним особам ефективно оскаржувати 
адміністративні акти і рішення та притяга-
ти до відповідальності державні органи за 
порушення законодавства та посягання на 
права людини. Навпаки, відсутність такої 
системи веде до зростання правової незахи-
щеності, посилення потенційної соціальної 
напруженості та виникнення конфліктів.
Таким чином, головним висновком, що 

випливає з аналізу розвитку адміністратив-
ного судочинства як нового інституту реа-
лізації судової влади, є те, що становлення 
цього інституту тісно пов’язане з реформу-
ванням судової системи, яка включає в себе 
питання судоустрою і здійснення судочин-
ства. З прийняттям КАСУ виникла можли-
вість визначити засади правової регламен-
тації процедур позовів, загальні принципи 
і порядок здійснення судочинства, у ньому 
передбачені норми, якими регулюються 
права та обов’язки учасників процесу. З 
метою розвитку соціальної, правової, демо-
кратичної держави здійснюється ефектив-
не забезпечення реалізації прав і свобод та 
законних інтересів фізичних та юридичних 
осіб від протиправних посягань з боку ор-
ганів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, їх посадових і службових 
осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними 
владних управлінських функцій на основі 
законодавства, у тому числі на виконання 
делегованих повноважень.
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SUMMARY 
The scientifi c article is sanctifi ed to research 

of features and present problems of present time 
in the process of application of positions of the 
administrative rule-making with the aim of legal 
defense of the broken rights for citizens.

АНОТАЦІЯ 
Статтю присвячено дослідженню особли-

востей та наявних проблем сьогодення у про-
цесі застосування положень адміністратив-
ного судочинства з метою правового захисту 
порушених прав громадян.
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В статье проанализирована правовая ха-
рактеристика концепции института доказа-
тельств и доказывания по делам об админи-
стративных правонарушениях.
Ключові слова: докази, доказування, інститут 

доказів та доказування, адміністративні правопору-
шення, справи про адміністративні правопорушення.
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ня в повному обсязі проблем теоретичного 
та прикладного характеру, що притаманні 
сучасному інституту доказів та доказування 
у справах про адміністративні правопору-
шення в Україні.

Мета статті: здійснити правову характе-
ристику концепції інституту доказів та дока-
зування у справах про адміністративні пра-
вопорушення.

Основний виклад проблеми
Інститут доказів і доказування посідає 

центральне місце в теорії юридичного про-
цесу в цілому та адміністративного процесу 
зокрема і особливо в провадженні у справах 
про адміністративні правопорушення. Як 
справедливо наголошує О. Умнова, докази 
і доказування є основою адміністративного 
процесу, від їх об’єктивності залежить за-
конність прийнятого рішення [10, с. 125].
Перші вітчизняні наукові праці з питань 

дослідження природи доказів, їх значен-
ня, відносності та допустимості з’явилися 
на теренах Російської імперії в другій по-
ловині XIX – початку XX століття. Так, 
у 1855 р. видавництво «Дерпт» публікує 
«Теорію доказів» А. Жиряєва, у 1861 р. у 
Санкт-Петербурзі виходять друком публіч-
ні лекції професора В. Спасовіча «Про тео-
рії судово-кримінальних доказів у зв’язку з 
судоустроєм і судочинством», у 1910 р. ви-
дається «Вчення про кримінальні докази» 
Л. Владимирова. Названі роботи присвя-
чені дослідженню доказів у кримінальному 

Актуальність дослідження
Утвердження та забезпечення прав і 

свобод кожної людини під час доказування 
у справах про адміністративні правопору-
шення є конституційним обов’язком органів 
адміністративної юрисдикції. Однак аналіз 
адміністративно-юрисдикційної практики 
свідчить про недостатню розробленість на-
уково-обґрунтованих рекомендацій щодо 
правильної методики збирання, процесу-
ального закріплення та оцінки доказової 
інформації у справах про адміністративні 
правопорушення. У зв’язку з цим потре-
бує істотних уточнень правова конструкція 
інституту доказів і концепція доказування 
у справах про адміністративні правопору-
шення.
Варто відзначити, що питання теорії до-

казів і доказування у справах про адміністра-
тивні правопорушення частково висвітлю-
вали теоретики права: О. Бандурка, Ю. Би-
тяк, С. Гончарук, Я. Калмикова, Н. Клочко-
ва, Т. Коломоєць, А. Комзюк, О. Кузьменко, 
Д. Лук’янець, В. Сорокін, Ю. Тихомиров, 
О. Умнова, О. Хохлова та ін. Разом з тим 
різноманітність наукових доробок учених 
не стала достатнім підґрунтям для вирішен-
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процесі, що не випадково, тому що саме при 
вирішенні кримінальних справ зростає зна-
чущість як самих доказів, так і процедури їх 
збирання, дослідження і оцінки, оскільки 
саме злочини, що розслідуються в ході кри-
мінального процесу, є найнебезпечнішими 
соціальними відхиленнями і тягнуть більш 
серйозні наслідки, ніж інші правопорушен-
ня.
Звернемо увагу, що сукупність знань про 

докази та доказування різні автори назива-
ють по-різному: «теорією доказів», «вченням 
про докази», «теорією доказування», «дока-
зовим правом» тощо [1, с. 145]. 
Однак, незалежно від назви, предмет до-

слідження єдиний. Так, Л. Владимиров у 
«Вченні про кримінальні докази» (1910 р.) 
розкриває визначення кримінально-судової 
достовірності, дає поняття доказів як будь-
якого факту, що має призначення виклика-
ти в судді переконання в існуванні або в не-
існуванні будь-якої обставини, що є предме-
том судового дослідження. Він виокремлює 
види доказів і детально їх описує, визначає 
загальні умови надання доказів, а також ви-
діляє «доказове правоохоронне», яким на-
зиває сукупність законодавчих актів, що ви-
значають примусові заходи, які має в своєму 
розпорядженні судова влада як для забезпе-
чення доставляння доказів третіми особами, 
так і для обмеження достовірності цих до-
казів, визначає правила оцінки доказів [2].
У сучасній науці одним із перших термін 

«доказове право» використовував Г. Мінь-
ковський (1966 р.), який визначив доказове 
право як норми процесуального права, що 
регламентують цілі, порядок, межі та зміст 
діяльності з доказування. Він розглядав до-
казове право як підсистему кримінального 
процесуального права, виділяючи Загальну 
і Особливу частини доказового права. До 
Загальної частини він відносить поняття до-
казів, їх систему, доведення і його елементи, 
стадії, способи, цілі і предмет доказуван-
ня, відносність, допустимість, оцінку прав 
і обов’язків суб’єктів доказування. До Осо-
бливої частини – завдання, порядок, зміст 
слідчих і судових дій по доведенню [6, с.165].
Г. Горський, Л. Кокорєв і П. Елькінд 

(1978 р.) доказовим правом називають нор-
ми процесуального права, що регламенту-

ють цілі, порядок, межі та зміст доказуван-
ня як діяльності, розуміють під ним систему 
кримінально-процесуальних норм, що ре-
гулюють цілі, зміст, межі та правові засоби 
збирання, перевірки та оцінки доказів, а та-
кож обґрунтованість і вмотивованість висно-
вків правозастосовних органів, що виплива-
ють з такої оцінки, і звертають увагу, що «на 
відміну від доказового права теорія доказів 
дуже легко дозволяє і нічого не наказує», 
вона може тільки рекомендувати [3, с.176].
А. Бєлкін у своїй монографії «Теорія до-

казування» продемонстрував комплексний 
підхід до теорії доказів як до внутрішньога-
лузевого інституту кримінального процесу 
в цілому і виділив криміналістичний і опе-
ративно-розшуковий аспекти доказування. 
Зокрема, він дав поняття сутності, мети та 
засобів доказування, визначив предмет і 
межі доказування, коло його суб’єктів, опи-
сав стадії процесу доказування, сформулю-
вав логічні і психологічні основи доказуван-
ня [1, с. 252].
І. Решетникова розглядає доказове пра-

во і як комплексний інститут цивільного 
процесуального права, що складається із 
сукупності норм, що регулюють відносини, 
пов’язані з доказуванням у цивільних спра-
вах з метою їх вирішення в суді, і як між-
галузевий інститут, який представляє собою 
сукупність норм права, що регулюють до-
казування у правозастосовчій сфері з метою 
вирішення правового конфлікту [9, с. 44].
Інститут доказів і доказування в про-

вадженні у справах про адміністративні 
правопорушення передбачають єдність 
матеріальних і процесуальних норм пра-
ва. Розглянути справу про адміністративне 
правопорушення по суті означає, що орган 
адміністративної юрисдикції повно, точно 
і об’єктивно встановлює докази по справі, 
застосовує норми матеріального права кон-
кретної ситуації, тим самим здійснюючи до-
казування, і виносить від імені держави на 
підставі процесуальних норм права законне 
рішення.
Адміністративно-правова наука завжди 

приділяла велику увагу питанням доказів і 
доказування, проте розвиток і обґрунтуван-
ня теоретичних положень цих правових ін-
ститутів здійснювалися, як правило, з пози-
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ції дедуктивного підходу. Окрім того, у на-
уці адміністративного права довгий час під 
доказом розумілися фактичні дані. Тим ча-
сом, в інших процесуальних науках поняття 
докази в даний час трактується як відомості 
про факти.
У науці адміністративного права про-

блемним залишається співвідношення дже-
рел і видів доказів. Так, існує неоднозначна 
оцінка доказів, отриманих за допомогою на-
уково-технічних засобів, зокрема електро-
нних документів, що мають специфічні осо-
бливості носія інформації і специфічні спо-
соби її відтворення.
Адміністративно-правова наука вияви-

ла також проблеми співвідношення понять 
«повнота доказової бази» і «достатність до-
казів», принципів і критеріїв оцінки доказів. 
Принципи оцінки доказів у провадженні у 
справах про адміністративні правопорушен-
ня дозволяють об’єднати в єдине ціле нор-
ми матеріального та процесуального права, 
що відображають специфіку доказування зі 
встановлення фактичних обставин справи.
Інститут доказів і доказування у прова-

дженні у справах про адміністративні пра-
вопорушення відносно новий, а теоретична 
концепція процесуального доказування в 
українській правовій науці тільки розробля-
ється. У цьому є величезна перевага, оскіль-
ки даний інститут може формуватися з ура-
хуванням десятиліттями напрацьованих 
знань з інших процесуальних галузей права, 
при цьому уникаючи повторення зроблених 
раніше помилок, і успішно розвиватися, бе-
ручи до уваги специфіку норм матеріально-
го права і Кодексу адміністративного судо-
чинства України (далі – КАС України). Так, 
у ст. 69 КАС України визначено зміст доказів 
в адміністративному судочинстві та перелік 
засобів доказування (джерела доказів).
Наука адміністративного права розгля-

дає правовий інститут доказів і доказуван-
ня з позиції стадійності, як сукупність дій 
зі збирання, дослідження і оцінки доказів, 
проте практикою виявлені й інші властивос-
ті доказування.
Розробка концепції доказів і доказу-

вання у провадженні у справах про адміні-
стративні правопорушення дає можливість 
вирішити цілу низку практичних проблем, 

визначити місце і значення практичного 
пізнання не тільки з гносеологічної, але і 
нормативної, в тому числі і процесуальної 
складових пізнання.
Я. Калмикова під поняттям «доказове 

право» пропонує розуміти поліінститут, що 
слугує основоположним сегментом усіх про-
цесуальних наук, предметом яких є розгляд 
і вирішення індивідуальних спорів, а «дока-
зи» – це базова категорія, що має високу те-
оретичну та практичну значущість [5, c. 6]. 
У теорії доказового права під доказами розу-
міються факти, відомості про факти, фактич-
ні дані, інформація, поєднання фактичних 
даних та процесуальної форми, тобто засоби 
доказування. Достатньо обґрунтованою ви-
дається точка зору науковців про докази в 
адміністративному судочинстві в широкому 
значенні, згідно з якою під ними варто ро-
зуміти інформацію, що включає в себе фак-
ти, фактичні дані й відомості про обстави-
ни справи. Це закономірний підхід, так як 
фактичні дані, що становлять зміст доказів, 
загалом є інформацією в її сучасній інтер-
претації [5, c. 6]. Об’єм здобутої інформації 
висвітлює рівень знань про досліджувану 
подію, у тому числі може містити обстави-
ни справи, котрі необхідно доказати. Відтак 
під доказами варто розуміти інформацію, на 
підставі якої особи, які беруть участь у спра-
ві, можуть обґрунтовувати чи спростовувати 
позовні вимоги, а суд – встановлювати від-
сутність або наявність даних про обставини, 
факти, події або дії, котрі мають значення 
для правильного вирішення справи.
Таким чином, з викладеного випливає, 

що в процесуальній науці існують різні по-
гляди щодо найменування предмета дослі-
дження і різні уявлення про місце норм, що 
регулюють процедуру доказування, в систе-
мі права: одні акцентують увагу на внутріш-
ньогалузевій приналежності, інші дотриму-
ються теорії міжгалузевого інституту.
На наш погляд, термін «доказове пра-

во» більше підходить для галузі права, тому 
доцільно розглядати інститут доказів і до-
казування, оскільки основними поняттями 
інституту відповідно є докази та доказуван-
ня, а сам він становить сукупність правових 
норм і складається з норм-дефініцій доказу 
в цілому і окремих засобів доказування та 
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норм, що регулюють суспільні відносини зі 
збирання, дослідження і оцінки доказів.
Розвиваючи тему про міжгалузевий ха-

рактер інституту доказів і доказування, звер-
немо увагу на думки деяких вчених. Так, 
Я. Фархтдінов, вказуючи, що кожна галузь 
права має свій предмет регулювання, а всі 
правові інститути перебувають у рамках від-
повідної галузі права, об’єднує норми в ін-
ститути за предметною та функціональною 
ознакою і виділяє загальні (основні і загально 
закріплюючі) та спеціальні інститути; визна-
чаючи загально закріплюючі інститути як су-
купність норм, що мають наскрізний харак-
тер регулювання найбільш загальних про-
цесуальних відносин, він відносить до них 
інститут доказів та доказування [11, с. 12].
І. Решетнікова, розглядаючи інститут до-

казів і доказування як міжгалузевий інсти-
тут, вказує, що це не галузь права, а сукуп-
ність норм різних галузей права, об’єднаних 
схожістю предметів і методів регулювання, 
норми, а іноді інститути містяться і в галу-
зях матеріального права, в основному це 
норми, що визначають предмет доказуван-
ня [9, с. 24].
Ю. Осипов вважає, що інститут доказів 

є не тільки загальним, але і міжгалузевим. 
Докази він відносить до загальних інститу-
тів у силу регулювання сторін, властивих 
системі процесуальних відносин як цілого 
за кожною підвідомчою справою, і вважає, 
що оскільки інститут доказів і доказування 
притаманний усім галузям процесуального 
права, то цей інститут є міжгалузевим, а в 
основі поділу інститутів за ступенем спіль-
ності регульованих ними суспільних відно-
син на загальні, міжгалузеві і галузеві ле-
жить взаємозв’язок загального, особливого 
і окремого. Даючи визначення міжгалузе-
вому інституту, Ю. Осипов вказував, що такі 
інститути відносяться до декількох різних 
галузей права, норм, які регулюють суспіль-
ні відносини, що володіють деякими спіль-
ними ознаками [8, с. 80].
Безумовно, мають місце спільні для кри-

мінального, цивільного та адміністративно-
го процесів способи збирання, дослідження 
й оцінки доказів, схожі засоби доказування 
і дефініції самих доказів, і це зумовлюється 
походженням усіх цих видів судочинства з 

однієї процедури вирішення спору, яка ра-
ніше не мала поділу на кримінальну, цивіль-
ну та адміністративну. Однак відрізняються 
суб’єктний склад, розподіл тягаря доказу-
вання, різні й цілі проваджень.
Ще у 1976 р. Є. Додін вказував, що до-

казування, здійснюване органами держав-
ного управління з метою встановлення фак-
тичних обставин ситуації, що виникла, яка 
вимагала правозастосування, за своєю суттю 
нічим не відрізняється від доказування су-
дового, разом з тим специфіка доказування 
управлінських органів проявляється в на-
ступному: у колі обставин та фактів, що під-
лягають доказуванню, у прийомах та мето-
дах, у колі суб’єктів, у змісті доказування, в 
особливостях його правового регулювання 
[4, с. 35].
При вирішенні справи суб’єкт, який роз-

глядає справу, керується нормами саме тієї 
галузі права, у сфері якої знаходиться спірне 
матеріальне правовідношення. Звичайно, 
допустима аналогія закону і аналогія пра-
ва при наявності «правової пробільності», 
однак суб’єкт, який вирішує справу, вказує 
саме на «аналогію», а не безпосередньо за-
стосовує, керується відповідною нормою.
У зв’язку з викладеним, на нашу думку, 

варто дотримуватись позиції про внутріш-
ньогалузевий характер інституту доказів і 
доказування у провадженні у справах про 
адміністративні правопорушення, прина-
лежність якого до адміністративного права 
презюмується.
Виключити з назви інституту одне з по-

нять – доказ або доказування неможливо, 
тому що ці поняття нежиттєздатні один 
без одного. Немає сенсу в наявності доказів 
без процедури доказування, немає проце-
су доказування без наявності доказів. Так, 
В. Молчанов вказував на те, що без судових 
доказів не може бути судового доказування 
як логіко-практичної діяльності [7, с. 12-13].
У теорії держави і права висловлюва-

лася думка про можливість існування вну-
трішньогалузевих комплексних правових 
інститутів, «у рамках яких відбувається ніби 
вторинне перегрупування норм даної галузі 
права, які охоплюються різними галузеви-
ми інститутами» [12, с. 11]. До таких інсти-
тутів відноситься й інститут доказів і дока-
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зування, який включає в себе норми різних 
інститутів адміністративного права.

Висновки
Таким чином, провадження у справах 

про адміністративні правопорушення є 
частиною адміністративного процесу. У за-
лежності від суб’єкта можна виокремити два 
види провадження у справах про адміні-
стративні правопорушення: 1) здійснюють-
ся суддею і 2) здійснюються органами ви-
конавчої влади та місцевого самоврядуван-
ня, їх посадовими особами. Провадження у 
справах про адміністративні правопорушен-
ня, що реалізовується суддею, є частиною 
системи адміністративного судочинства; 
здійснюване органами виконавчої влади та 
місцевого самоврядування, їх посадовими 
особами – частиною адміністративно-юрис-
дикційного провадження. Принципи про-
цедури розгляду справ про адміністративні 
правопорушення, порядку збирання і дослі-
дження доказів, права і обов’язки учасників 
доказування і засоби доказування у спра-
вах про адміністративні правопорушення 
в цілому схожі з аналогічними інститутами 
інших процесуальних галузей права, а від-
мінності обумовлюються предметом розгля-
ду. Інститут доказів і доказування у справах 
про адміністративні правопорушення стано-
витьсукупність правових норм і складається 
з норм-дефініцій доказів у цілому і окремих 
засобів доказування і норм, що регулюють 
суспільні відносини щодо збирання, дослі-
дження і оцінки доказів.
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SUMMARY 
The article is analyzed legal characteristic of 

concept of the institution of proofs and proving in 
cases of administrative offenses.

АНОТАЦІЯ 
У статті проаналізована правова харак-

теристика концепції інституту доказів та 
доказування у справах про адміністративні 
правопорушення.
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В статье осуществлен общий анализ 
правотворческой деятельности в отрасли 
уголовного законодательства, сделан акцент 
на многочисленных и системных проблемах, 
присутствующих в этой сфере. Обращено 
внимание на фактические примеры приме-
нения «политической целесообразности» при 
конструировании уголовно-правовых норм, 
что является абсолютно недопустимой 
практикой для любого правового государства, 
и продемонстрирована их «цена» для украин-
ского общества. Сделан вывод о заложенном в 
результаты законодательной деятельности 
негативной (в том числе криминогенном) по-
тенциале, который находит своё проявление 
как на микро-, так и на макроуровнях. 
Ключові слова: кримінально-правова політика, 

доктрина, кримінальний закон, політична доціль-
ність. 

Від політичної волі уповноважених 
суб’єктів залежить, за якими законами жи-
тиме суспільство, чи будуть вони адекватно 
відображати соціальні реалії, сприяти утвер-
дженню порядку, підвищенню ефективності 
захисту прав і свобод громадян, прогресу за-
галом. Це стосується абсолютно всіх, регла-
ментованих законом, суспільних сфер, вклю-
чаючи і сферу протидії злочинності та забез-
печення правопорядку. У питаннях підго-
товки та прийняття кримінальних законів 
констатуємо наявність системних та чи-
сельних проблем, зумовлених конкретними 
чинниками. По-перше, за часи незалежності 
в Україні не сформовано чіткої і науково об-

ґрунтованої доктрини та концепції забезпе-
чення правопорядку та протидії злочиннос-
ті. По-друге, не існує, бодай приблизного, 
плану законодавчої діяльності. По-третє, 
пропозиції з удосконалення кримінального 
закону ініціюються з різних центрів, вони є 
неузгодженими, а нерідко – й суперечливи-
ми за змістом. Певною мірою це стосується й 
самого парламенту, у комітетах якого часом 
розглядаються різні законодавчі пропозиції 
щодо зміни кримінального закону з одного 
і того самого питання. Інформаційна вставка. 
Протягом перших чотирьох місяців 2011 року 
було ухвалено п’ять законів про внесення змін до 
КК України. Серед них лише один готувався до 
прийняття ВРУ у профільному комітеті. Інші 
ж зміни йшли у комплексі із законодавством про 
доступ до публічної інформації, міграцію, відми-
вання коштів, одержаних незаконним шляхом 
або про порядок використання інсайдерської ін-
формації. Виходячи з цього, ними опікувалися 
Комітети, що відповідають за ці сфери право-
вого регулювання [12, с.37]. По-четверте, абсо-
лютна більшість такого роду законодавчих 
ініціатив спрямована на розширення сфери 
дії кримінального закону та посилення кри-
мінальної відповідальності [6, с.7-8]. 

Аналогічного змісту міркування та занепо-
коєння висловлюють й інші науковці та прак-
тики. На думку В.Я. Тація, існуюча право-
творча діяльність у галузі кримінального за-
конодавства вражає своєю бурхливою стрім-
кістю та розмахом. За даними В.Я. Тація, В.І. 
Тютюгіна та Ю. А. Пономаренко: «За чотир-
надцять років чинності КК України (станом 
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на 01.12.2015 р.) зміни та доповнення до 
нього вносилися вже аж 669 разів. Було ви-
ключено з кодексу 35 статей, причому 14 з 
них – це ті статті, якими КК було доповне-
но вже після набрання ним чинності. За цей 
період КК було доповнено 86 статтями, по-
вністю чи частково змінено чи викладено 
в новій редакції 295 його статей, що стано-
вить понад 65% його норм. При цьому деякі 
приписи змінювалися неодноразово. Напри-
клад, зміни до статей 18, 45, 194, 200 КК вно-
силися тричі; до статей 69, 961, 157, 212 КК 
– чотири рази; до статей 209, 306, 365, 366 
КК – п’ять; до статей 3641, 3682 КК – шість, 
до ст. 364 КК – сім; до ст. 369 КК – вісім, а до-
ст. 369 – аж дев’ять разів» [10]. Аналіз поло-
жень закону про кримінальну відповідаль-
ність дав можливість С.І. Кравченко дійти 
висновку про характерну для сучасного 
стану вітчизняного кримінального законо-
давства безсистемність (хаотичність) змін.-
[5, с.33]. Як зауважує М.І. Колос, індекс ди-
наміки удосконалення кримінально-право-
вого законодавства радянської України, яка 
активно соціалізовувала його в останні 30 
років, становив лише 2,7 одиниці. У період 
переходу України від радянської до суверен-
ної, правової держави цей показник зріс до 
8,2 одиниці, а після набрання чинності Ко-
дексом у 2001 р. – до 10,3 одиниці [4, с.133].
Говорячи про недоліки діяльності пар-

ламенту у сфері законотворення (у контексті 
помилкової криміналізації), М.І. Мельник 
пов’язує його із трьома основними групами 
причин, що зводяться до: 1) неправильного 
розуміння сутності кримінального закону, 
а отже, і його ролі та значення у правовій 
системі держави (власне, йдеться про диле-
тантський погляд на кримінальний закон); 
2) недостатнього науково-теоретичного рів-
ня тих, хто готує законопроекти про кримі-
налізацію; 3) недотримання (або ж дотри-
мання лише форми) процедури ухвалення 
кримінального закону (ініціювання кримі-
налізації (внесення законопроекту) – його 
експертизи – розгляду у профільних комі-
тетах – розгляду на парламентській сесії у 
першому читані з обов’язковим обговорен-
ням за повною процедурою – підготовки до 
другого (третього) читання з дотриманням 
встановленого регламенту терміну внесення 

пропозицій – розгляду у другому (третьому) 
читанні з обов’язковим голосуванням кож-
ної внесеної до порівняльної таблиці проек-
ту пропозиції) [6, с.11-12]. Погоджуючись із 
наведеним науковцем баченням проблеми, 
хотілося б зауважити, що вказані групи при-
чин (принаймні окремі із них) рівною мірою 
будуть справляти свій негативний вплив і у 
процесах криміналізації, декриміналізації, 
пеналізації та депеналізації злочинів. До 
інших першопричин та умов ситуації, що 
склалася, дослідники відносять: відсутність 
алгоритму імплементації загальновизнаних 
міжнародних стандартів з прав людини і 
громадянина (В.Я. Тацій); невідповідність 
прийнятих нормативно-правових актів пра-
вилам законодавчої техніки, ігнорування 
пропозицій та рекомендацій кримінально-
правової науки (С.І. Кравченко, О.П. Ряб-
чинська); «необов’язковий» статус правової/
наукової експертизи законопроектів (попе-
реднього кримінологічного моніторингу) 
(В.Я. Тацій, В.І. Борисов, Є.Л. Стрєльцов).
Правильною видається позиція тих кри-

міналістів, за якої законотворча робота у га-
лузі кримінально-правового законодавства 
має здійснюватися перманентно. Проте ма-
сове внесення змін до Кодексу повинно бути 
рідкістю1. Щоб дотримуватися законодав-
ства, зокрема й новел, громадянам потрібен 
час на ознайомлення з ними й усвідомлення 
їх суті. Судячи з усього, в основу абсолют-
ної більшості законодавчих ініціатив у сфері 
кримінального права покладено розуміння 
кримінально-правових засобів як найбільш 
ефективних правових засобів впливу на по-
ведінку людей. Насправді, дія кримінально-
правових засобів є досить обмеженою, а самі 
вони за своєю природою можуть застосову-

1 У зв’язку із цим повністю підтримується позиція 
авторів Концепції реформування законодавства 
про публічні правопорушення, що обговорювалась 
на ІІ Львівському форумі кримінальної юстиції 22-
24 вересня ц.р., які пропонують обмежити можли-
вості внесення змін та доповнень до законодавства, 
що визначає відповідальність за публічні правопо-
рушення Законами, які можуть прийматись лише 
один раз на рік до 1 липня поточного року та вво-
дитись у дію з 1 січня наступного року. Таке поло-
ження може бути прийнято вже відносно чинного 
КК України.
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ватися як засоби крайньої необхідності [6, 
с.11-12]. 
Як уже зазначалося, найбільша кількість 

змін до КК припадає на період із 2009 року 
і дотепер. Переважно це зумовлено акти-
візацією приведення у відповідність націо-
нального кримінального закону до вимог і 
стандартів міжнародних конвенцій, ратифі-
кованих ВРУ (до прикладу, Кримінальної 
конвенції про боротьбу з корупцією та Ци-
вільної конвенції про боротьбу з корупцією 
Ради Європи, а так само Конвенції ООН 
проти корупції). Політичним керівництвом 
України поставлено завдання стати повно-
правним членом ЄС, у самій нашій державі 
плануються і реалізуються широкомасш-
табні проекти у європейському напрямку. 
Такого роду законодавча діяльність, окрім 
позитиву, нерідко тягне за собою й серйоз-
ні неконструктивні наслідки. Необхідність 
імплементації міжнародно-правових норм у 
цій сфері є безперечною, однак ми повинні 
уникати випадків «механістичного» запози-
чення міжнародного досвіду, без врахуван-
ня особливостей та вимог вітчизняної право-
вої доктрини, що формувалася десятиліття-
ми. «…Постійне внесення змін і доповнень 
до закону негативно впливає на стабільність 
законодавства в цілому і правову передба-
чуваність, зокрема, а копіювання норматив-
них розробок інших держав без відповідної 
адаптації нерідко привносить у нашу право-
ву систему норми і принципи, нехарактерні 
для неї, що загрожують блокуванням інших 
положень…» [цит. за 13, с.35-36]. 
Одним із прикладів вищезазначеного 

стало прийняття 14 травня 2015 року Зако-
ну України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо посилен-
ня гарантій законної професійної діяльності 
журналістів», унаслідок чого Розділ XV КК 
отримав нову назву та збільшив свій обсяг за 
рахунок ряду кримінально-правових норм 
(ст.ст. 3451, 3471, 3481, 3491). В обґрунтуван-
ня законопроекту покладено Рекомендації 
Комітету міністрів Ради Європи № R (96) 4 
«Про захист журналістів за умов конфліктів 
і тиску», згідно з якими держави-члени Ради 
Європи зобов’язані надавати журналістам 
необхідні та достатні захист і допомогу, роз-
слідувати інциденти з порушенням фізичної 

недоторканості журналістів та застосовувати 
всі необхідні засоби для притягнення до від-
повідальності винуватих у вказаних пору-
шеннях осіб. Однак, як і у випадку багатьох 
інших міжнародних договорів та домов-
леностей, мова йде саме про рекомендації, 
які залишають можливість Україні діяти у 
рамках власного правового поля, дотриму-
ючись вимог системності і продуманості та 
переслідуючи мету мати не тільки якісний, 
але й стабільний кримінальний закон. Поя-
ва у чинному КК згаданих деліктів виклика-
ла дискусію серед науковців, значна частина 
з яких поставилася до них доволі критично. 
Висловлені позиції щодо популістських мо-
тивів такого кроку законодавця (С.Я. Лихо-
ва), помилкової криміналізації у вигляді її 
надмірності; порушення системності кримі-
нально-правових зв’язків, що призвело до 
диспропорції в обсягах покарання, встанов-
леного за злочини із однаковим характером 
суспільної небезпеки (Є.О. Письменський). 
Особливої ціни коштують суспільству за-

конодавчі зміни, продиктовані політичною 
доцільністю та міркуваннями, а не вимога-
ми удосконалення кримінального закону з 
огляду на потреби правозастосовної практи-
ки. Окремі з них, достатньо обґрунтовано, 
можна уже віднести до категорії «хрестома-
тійних». 
Для розуміння проблеми перш за все 

вбачається необхідним взагалі зупинитись 
на понятті доцільності у кримінально-пра-
вовій політиці. Новий тлумачний словник 
української мови визначає поняття «до-
цільний», як «відповідний поставленій меті, 
практично корисний, розумний, раціональ-
ний, мудрий» [7, с.837]. Виходячи з цього, 
доцільність для кримінального права – це від-
повідність обсягів криміналізації та декримі-
налізації, пеналізації та депеналізації соціаль-
но-шкідливих діянь цілі максимальної охорони 
найважливіших суспільних відносин благ та 
інтересів, застосування оптимальних заходів 
покарання та кримінально-правового впливу до 
осіб, винних у вчиненні злочинів.
Політична доцільність, звичайно, при 

цьому пов’язана із комплексом політичних 
цілей, що перебувають в основі цих процесів. 
При цьому не можна відділяти суто політич-
ну доцільність від її ідеологічної основи, що 
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визначає необхідність дослідження ідеології 
кримінально-правового законотворення. У 
зв’язку із цим політико-ідеологічна доціль-
ність повинна вираховуватись на підставі 
аналізу форм та рівнів відповідності або не-
відповідності політико-ідеологічних цілей, 
які висуває соціальна група, що перебуває 
при владі, цілям, які визначаються більшіс-
тю громадян країни, правовим і моральним 
нормам, здоровому глузду. Слід підкресли-
ти, що саме цей критерій часто деформує де-
мократичний характер кримінального зако-
ну (який повинен бути йому притаманним), 
дозволяє використовувати його на користь 
антидемократичних сил. Доказів такого ви-
користання КК як в історії людської циві-
лізації, так і в історії нашої країни – безліч. 
Достатньо згадати лише кримінальне право 
часів сталінської диктатури. У демократич-
ній країні політико-ідеологічний критерій 
доцільності кримінального закону повинен 
розумітись як відповідність обсягів криміна-
лізації та пеналізації соціально-шкідливих 
діянь цілі максимальної охорони найважли-
віших суспільних відносин благ та інтересів, 
які визначаються суспільством у цілому. Не-
відповідне визначення політичної доціль-
ності притаманне і вітчизняному законодав-
цеві, про що докладніше нижче.
На превеликий жаль, вітчизняне кри-

мінальне законодавство достатньо часто 
реформується на підставі визначення по-
літичної доцільності, яка є не загальнодер-
жавною, а вузькогруповою.
Прикладом законотворення на підставі 

невиправданої політичної доцільності може 
бути відомий Закон України «Про внесення 
змін до Кримінального та Кримінального 
процесуального кодексів України щодо імп-
лементації до національного законодавства 
положень статті 19 Конвенції ООН проти 
корупції, № 746-VII» ст.365 КК викладено 
у новій редакції. Обґрунтовуючи необхід-
ність прийняття проекту, автори й не при-
ховували, що пов’язують її з бажанням де-
легітимізувати політичні переслідування 
за допомогою КК, звільнивши лише одну 
особу, яка «…несе покарання за переви-
щення влади, нікого не вдаривши і нічого 
не вкравши, єдина провина якої полягає у 
сумлінному виконанні службових обов’язків 

всупереч бажанням тих, хто пізніше дістав 
владу» [7]. У Резолюції №1862 від 26.01.2012 
року Парламентська Асамблея РЄ дійшла 
висновку, що ст.ст.364 та 365 КК України 
є занадто широкими у застосуванні та, по 
суті, дозволяють постфактум криміналізацію 
звичайних політичних рішень. Асамблея за-
кликала владу України невідкладно внести 
зміни у ці статті відповідно до стандартів РЄ 
та зняти обвинувачення проти колишніх 
членів уряду, включаючи Міністра внутріш-
ніх справ Ю. Луценка та прем’єр-міністра          
Ю. Тимошенко [9].
Прийнявши згадану Резолюцію, Асамб-

лея жодним чином не конкретизувала, на 
які саме зміни очікує міжнародна спільнота, 
логічно припустивши, що це питання є ви-
ключною прерогативою українського зако-
нодавця. Останній же скористався шляхом 
найменшого супротиву, не через удоскона-
лення конструкції ст.365 КК (до прикладу, 
у контексті розуміння понять «охоронювані 
інтереси» чи «істотної шкоди» або «тяжких 
наслідків», якщо вони не проявляються че-
рез спричинення матеріальних збитків), а 
шляхом поширення заборони виключно 
на працівників правоохоронних органів. І 
хоча більшість засуджених за ст.365 КК вчи-
нили злочин, перебуваючи у статусі такого 
працівника, це не є достатньою аргумента-
цією позиції, за якої перевищення влади 
або службових повноважень з боку, до при-
кладу, медичного працівника, є менш сус-
пільно-небезпечною поведінкою.
Спеціалісти Головного науково-екс-

пертного управління ВРУ цілком слушно 
зауважують, що сформульована пропозиція 
призведе до фактичної безкарності та без-
відповідальності посадових осіб за пере-
важну більшість вчинених ними службових 
зловживань незалежно від їх наслідків. А 
можливі випадки притягнення осіб до кри-
мінальної відповідальності за ст. 364 і 365 
КК виключно з політичних мотивів будуть 
не наслідком «неправильності» криміналь-
но-правових норм, а результатом їх непра-
вильного застосування правоохоронними 
органами та судами [2].
Мають місце випадки, коли зміна кримі-

нального закону, яка обумовлена вузькокла-
новими інтересами, спричиняє велику шко-
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ду політичному обличчю держави і суттєво 
негативно впливає на вирішення завдань, 
що стоять перед Законом про криміналь-
ну відповідальність. Так, відомий «закон 
Савченко» (Закон України «Про внесення 
зміни до Кримінального кодексу України 
щодо удосконалення порядку зарахування 
судом строку попереднього ув’язнення у 
строк покарання», № 838-VIII), яким ч. 5-
ст. 72 КК викладено у новій редакції по-
ставив Україну на межу різкого зростання 
рівня особливо небезпечної злочинності, 
став потужним криміногенним фактором, 
нівелював запобіжну функцію кримінально-
го закону. Переслідуючи мету зменшення 
строків утримання в слідчих ізоляторах гро-
мадян, які знаходяться під слідством і судом, 
а також приведення у відповідність до між-
народних стандартів умов утримання під 
вартою законодавець вкотре «умудрився» 
викликати протилежний бажаному ефект. 
І це при тому, що спеціалістами Головного 
науково-експертного управління ВРУ були 
висловлені критичні зауваження та сформу-
льовано загальний висновок – законопроект 
доцільно відхилити!Ще до його прийняття 
фахівцями було визначено, що під дію за-
кону «…потрапляє близько 50 тисяч засу-
джених і найближчим часом майже 6 тисяч 
осіб будуть звільнені достроково. …з 6 000 
засуджених кожен 6-й, який звільниться, – 
був засуджений за вбивство» [13]. За даними 
ДПтСУ на 12 лютого 2016 р. звільнилося:-
1) 440 осіб – засуджених за умисне вбивство; 
2) 216 осіб – за умисне тяжке тілесне ушко-
дження; 3) 283 особи – за злочини, пов’язані 
з наркотиками; 4) 539 осіб – за розбій;-
5) 375 осіб – за грабіж; 6) 524 особи – за кра-
діжку. У цілому за формальними ознаками 
під дію зазначеного Закону підпадає близь-
ко 49 тис. осіб, які утримуються в установах 
ДПтС України. З них може бути звільнено 
від подальшого відбування покарання 6 тис. 
осіб, серед яких: 1) 3 тис. осіб, які були за-
суджені за вчинення тяжких злочинів;-
2) 1,8 тис. осіб, які були засуджені за вчинен-
ня особливо тяжких злочинів [3]. Уже зараз 
на волі опинилися одіозні злочинці – Зва-
рич, Лозинський та ін., які були засуджені 
за вчинення тяжких та особливо тяжких 
злочинів. І жодне задеклароване внесення 

змін не виправить ситуації, що склалася, зва-
жаючи на закріплене у ч.4 ст.5 КК України 
правило «проміжного закону» із відомими 
особливостями його дії. Сьогодні шкідли-
вість цього Закону визнана фактично усіма 
фахівцями. Станом на 10 вересня 2016 року 
за «Законом Савченко» на свободу вийшло 
приблизно 900 осіб, засуджених за навмисні 
вбивства та більше 100 осіб, засуджених за 
зґвалтування [11]. 
За даними Міністра внутрішніх справ, «з 

тих людей, які вийшли, - 785 уже викриті у 
скоєнні злочинів, з яких 22 - за умисне вбив-
ство, 18 - нанесення травм, 10 - зґвалтуван-
ня, 405 - крадіжки, 131 - пограбування, 66 
- збройні розбої, 39 - шахрайство, 20 - хулі-
ганство та інші злочини. І це тільки викри-
ті ті, кого вдалося затримати. А виходячи з 
поточної статистики розкриття злочинів..., 
на жаль, мінімум стільки ж залишаються за 
кадром…»[1]. 
Звичайно, що у рамках однієї публікації 

(враховуючи достатньо обмежений її обсяг) 
немає можливості здійснити аналіз не те, що 
всіх, а й більшості анонсованих авторами за-
конодавчих прорахунків та упущень. Однак 
і вивчення окремих із них дає можливість 
сформулювати висновок про закладений у 
результати законодавчої діяльності негатив-
ний (у тому числі криміногенний) потенці-
ал. Наслідки непродуманої кримінально-
правової політики з позицій неправильного 
визначення політичної доцільності відна-
ходять свій прояв як на мікро- (наявність 
помилок у слідчо-судовій практиці), так і на 
макрорівнях (відсутність стабільності кримі-
нального законодавства; неможливість пла-
нування перспективних, довгострокових 
заходів, спрямованих на протидію злочин-
ності; нігілістичне ставлення громадян до 
вимог закону).
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In the article the modern legislative activity is 
analyzed in the fi eld of a criminal legislation, the 
presence of numeral problems of system charac-
ter is established. Opinions over of leading home 
scientists, that take to the most meaningful nega-
tive factors, are brought: absence of clear and sci-
entifi cally reasonable doctrine and conception of 
providing of law and order and counteraction to 
criminality; a necessity of forming (even broadly 
speaking) of plan of actions of legislator is in rela-
tion to perfection of penal law; disparity of the 
accepted normatively-legal acts to the rules of 
legislative technique, ignoring of suggestions and 
recommendations of criminal science; “optional” 
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status of legal/scientifi c examination of bills (pre-
vious monitoring of criminology). 

Established, that it follows to consider aspi-
ration to extend the sphere of action of penal 
law and strengthening of criminal responsibility 
the general tendency of modern legislation. For 
period of existence over 600 changes and addi-
tions were brought in an operating criminal code, 
separate criminal norms got a new release on a 
few one times. In opinion of authors, a legislator 
absolutely by mistake interprets criminal facilities 
as most effective facilities of infl uence, capable to 
cause desirable behavior of people. In actual fact, 
they must be used in limit enough cases, when the 
measures of infl uence of other maintenance (civil 
legal, disciplinary et cetera) appeared ineffective. 
To the penal law must belong as to the maximally 
laconic and clearly set forth instrument of state 
compulsion, instrument of “necessity”.

The presence of numeral changes and add-
ing to the penal law cleanly technically does im-
possible an acquaintance with them and realiza-
tion of their essence. And the question is, in the 
fi rst turn, about ordinary citizens - as “eventual” 
addressees of the set forth state will. On such con-
ditions groundlessly to hope on the preventive 
function of penal law.

Position speaks out concerning attempts to 
bring a national penal law to conformity with 
international requirements and standards. The 
declared aim comes forward as one of primary 
causes of consequence as mass and unsystematic 
changes of criminal legislation. Denying the ne-
cessity of implementation of international norms 

in no way, authors mark avoidance of cases of the 
“mechanic” borrowing of international experi-
ence, without the account of features and require-
ments of home legal doctrine that was formed by 
decades. At that many international agreements 
and agreements contain recommendations that 
abandon possibility to Ukraine to operate with-
in the framework of the own legal fi eld exactly, 
adhering to the requirements of the system and 
carefully thought out and pursuing an aim to 
have not only quality but also stable criminal law.

The analysis of the legislative changes, dic-
tated exceptionally by political expediency and 
reasoning, but not by the requirements of im-
provement of penal law, is carried out, taking into 
account the necessities of practice and recom-
mendations of scientists. With the use of concrete 
examples a that “price” is set, that pays Ukrainian 
society for the changes of penal law in political 
narrow interests, including - and through wors-
ening of criminogenic situation in the state. Thus 
under political expediency in a criminal right ac-
cordance of volumes of criminalization and de-
criminalization, penalization and depenalization 
of socialharmful acts of aim of maximal guard of 
major public relations of blessing and interests, 
application of optimal measures of punishment 
and criminal infl uence understands with persons 
guilty in committing crime. Grounded, that po-
litical expediency must be calculated on the basis 
of analysis of forms and levels of accordance or 
disparities of political aims, that is pulled out by 
task force power has that, to the aims of majority 
of population of country, legal and moral norms, 
good sense.

On the basis of the expounded material, 
drawn conclusion about a presence in a number 
of the criminally legal norms, accepted exception-
ally from the aim of political expediency, negative 
criminogenic potential. The consequences of the 
hasty criminal politics distorted by “political ex-
pediency” search for the display both on micro- 
(a presence of errors is in inquisitional-judicial 
practice) and on macrolevels (absence of stability 
of criminal legislation; impossibility of planning 
of the perspective, long-term measures sent to 
counteraction to criminality; nihilistic attitude of 
citizens is toward requirements of law).

Keywords: criminal politics, doctrine, politi-
cal expediency, criminal law.

АНОТАЦІЯ 
У статті здійснено загальний аналіз пра-

вотворчої діяльності у галузі кримінального 
законодавства, зроблено акцент на чисельних 
та системних проблемах, наявних у цій сфе-
рі. Звернуто увагу на фактичні приклади за-
стосування «політичної доцільності» при кон-
струюванні кримінально-правових норм, що 
є абсолютно неприпустимою практикою для 
будь-якої правової держави, та продемонстро-
вано їх «ціну» для українського суспільства. 
Зроблено висновок про закладений у резуль-
тати законодавчої діяльності негативний (у 
тому числі криміногенний) потенціал, який 
знаходить свій прояв як на мікро-, так і на 
макрорівнях.
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²íñòèòóòó äåðæàâè ³ ïðàâà ³ìåí³ Â.Ì. Êîðåöüêîãî ÍÀÍ Óêðà¿íè

Статья посвящена анализу теоретиеч-
ских взглядов на обстоятельства, которые 
влияют на криминылизацию обществено 
опасных деяний. Доказывается, в результа-
те развития научных представлений об ука-
занных явлениях появился категориальный 
апарат, который в целом позволяет описать 
причины включения деяний в число престу-
плений. При этом, разница в терминологи-
ческом инструментарии, который использу-
ется исследователями (факторы, причины, 
принципы, критерии и т.д.), не является 
препятствием для сравнения содержания 
соответствующих концепций. Особое внима-
ние уделено вопросу соотношения факторов 
социальной обусловленности закона и факто-
ров социальной обусловленности криминали-
зации общественно опасных деяний. Сделан 
вывод о том, что пределы криминализации 
должны бать тождественны кругу деяний, 
для криминализации которых наличеству-
ют основания, и не должны отличаться не в 
сторону сужения (недостаточная кримина-
лизация), ни в сторону расширения (излиш-
няя криминализация).
Ключові слова: криміналізація, принцип, суспіль-

но небезпечне діяння, фактор, кримінальний закон.

Зміни у кримінальному законі не від-
буваються випадково. Цьому передує про-
цес усвідомлення особами, що впливають 
на законодавчу процедуру чи беруть у ній 
безпосередню участь, вад поточного стану 
правового регулювання, а також необхід-
ності і можливості їх виправлення через 

правотворчість. «Канали» потрапляння 
відповідної інформації до цих суб’єктів 
дуже різноманітні. Це, зокрема, інформа-
ція, що міститься у службових докумен-
тах органів державної влади (статистика, 
аналітичні матеріали тощо), результати 
наукових (у тому числі соціологічних) до-
сліджень, повідомлення засобів масової ін-
формації тощо. 
Проблеми криміналізації, незважаю-

чи на те, що вони досить детально під-
дані аналізу у роботах І.М. Гальперіна, 
О.А. Герцензона, П.Ф. Гришаніна, П.С. Да-
геля, Ю.А. Демидова, М.І. Загороднікова, 
Г.А. Злобіна, І.І. Карпеця, В.Й. Квашиса, 
С.Г. Келіної, М.І. Ковальова, B.C. Комі-
сарова, О.І. Коробєєва, В.М. Кудрявце-
ва, Н.Ф. Кузнецової, Д.О. Балобанової, 
Ю.В. Бауліна, В.І. Борисова, В.К. Грищука, 
О.М. Костенка, О.М. Литвака, М.І. Мель-
ника, В.О. Меркулової, А.А. Митрофанова, 
В.О. Навроцького, В.В. Сташіса, В.Я. Та-
ція, В.О. Тулякова, П.Л. Фріса, М.І. Хав-
ронюка, В.І. Шакуна та інших вчених, за-
лишаються актуальними1. Серед них пере-
буває ключове питання визначення обста-
вин, що зумовлюють включення діяння до 
кола злочинів. Метою даного дослідження 

1 Зокрема, потребують належного обґрунтування 
«…підстави для визнання цієї теорії самостійною; 
предмет, структура та функція відповідного вчен-
ня; понятійний апарат теорії криміналізації, місце 
цієї теорії в системі науки кримінального права та 
інших юридичних наук, способи криміналізації» [1, 
67] та інші питання.
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є з’ясування стану наукової розробки про-
блеми факторів криміналізації.
Н. Лопашенко причинами зміни кола та 

обсягу криміналізації називає такі:
1) виникнення нових, не існуючих рані-

ше видів суспільно небезпечної діяльності 
людей; 2) несприятлива динаміка окремих 
видів поведінки, що регламентувалися ра-
ніше в адміністративному законодавстві;-
3) науково-технічний прогрес; 4) необхід-
ність посилення охорони конституційних 
прав й свобод особистості; 5) помилки в ра-
ніше проведеній криміналізації [2, c. 281 – 
282].
В.К. Грищук вважає, що підстави кри-

міналізації – це обставини, які детерміну-
ють необхідність і доцільність криміналіза-
ції конкретного діяння людини. Виходячи 
з цього, автор пропонує такий поділ під-
став криміналізації, залежно від характе-
ру, суті і походження на умовні дві групи: 
а) об’єктивні; б) суб’єктивні. У свою чергу, 
об’єктивні і суб’єктивні підстави можуть 
бути двох видів: а) зовнішні; б) внутрішні. 
Об’єктивними зовнішніми підставами кри-
міналізації можуть бути, наприклад, міжна-
родно-правові угоди, міжнародно-правові 
традиції, а прикладом суб’єктивної зовніш-
ньої підстави криміналізації може послу-
жити думка міжнародної громадськості2. 
Загалом, у результаті докладного аналізу 
радянської наукової спадщини 60-80-х ро-
ків 20 ст., В.К. Грищук зауважує, що кримі-
нально-правовою формою опосереднюють-
ся як суспільно небезпечні, так і суспільно 
корисні діяння людини, і тому є сенс до-
сліджувати також і підстави кримінально-
правового дозволу і заохочення в розгля-
нутому аспекті також звернені до всіх осіб. 
Процес цього опосереднення є процесом 
криміналізації. Тому категорія «криміналі-
зація» ширша за своїм змістом від категорії 
«кримінально-правова заборона» [3, c. 269].
П.І. Заруба називає підставами кримі-

налізації діянь у сфері приватизації систе-
му соціально-економічних, політичних та 
юридичних чинників, достатніх і необхід-
них для криміналізації відповідних діянь 

2 Див. докладніше щодо підстав та меж криміналі-
зації: [3, c. 257 – 277]. 

на підставі загальновизнаних, теоретично 
обґрунтованих принципів [4, c. 58].
Ю.В. Орлов доходить висновку про те, 

що чинниками соціально-правової обумов-
леності кримінальної відповідальності за 
ст. 158-2 КК України є:

1) соціально-кримінологічний;
2) конституційної адекватності;
3) нормативно-правовий;
4) етичний чинник;
5) культурно-історичний;
6) міжнародно-правовий [5, c. 124].
Майже тотожну систему чинників (за 

винятком конституційної адекватності) 
використовує Ю.Г. Зубець, аналізуючи со-
ціально-правову обумовленість криміналь-
но-правової заборони, передбаченої ст. 136 
КК України [6].
У свою чергу, у контексті протидії рей-

дерству О.Г. Кальман вважає підставою 
криміналізації таких діянь неможливість 
притягнути до кримінальної відповідаль-
ності осіб, винних у вчиненні рейдерського 
захоплення, одразу за декількома десятка-
ми статей КК України [7, c. 303].
На думку П.Л. Фріса, необхідно розгля-

нути дві групи чинників, що впливають на 
криміналізацію:
а) підстави кримінально-правової забо-

рони, які є об’єктивними передумовами її 
встановлення; 
б) принципи криміналізації, що нале-

жать до законодавчої техніки [8, c. 297].
Д.О. Балобанова також аналізує ці дві 

групи факторів. На її думку, наріжним ка-
менем усієї теорії криміналізації є пробле-
ма підстав кримінально-правової заборони, 
тобто тих правоутворюючих факторів, які 
обумовлюють допустимість, можливість 
і доцільність визнання суспільно небез-
печного діяння злочинним і кримінально 
карним. До підстав кримінально-правової 
заборони, як вважає дослідниця, слід від-
носити: 1) суспільну небезпеку – не мож-
ливо встановити універсальний критерій, 
за яким можна було б визначити достатню 
для криміналізації ступінь суспільної не-
безпеки; 2) типовість і достатня пошире-
ність антигромадської поведінки, але з ура-
хуванням ступеня їхньої суспільної небез-
пеки; 3) динаміка суспільно небезпечних 
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діянь із урахуванням причин і умов, що їх 
породжують; 4) необхідність впливу кри-
мінально-правовими заходами, при цьому 
необхідно враховувати, що кримінальна 
репресія – крайня форма протидії найне-
безпечнішим формам девіантної поведін-
ки; 5) врахування можливостей системи 
кримінальної юстиції в протидії тим або ін-
шим формам антигромадської поведінки, і 
як їхня складова – наявність матеріальних 
ресурсів для реалізації кримінально-право-
вої заборони; 6) співвідношення позитив-
них і негативних наслідків криміналізації 
[9, c. 177 – 178].
Окремої уваги в контексті визначення 

обставин, що впливають на визнання діян-
ня злочином, заслуговують роботи вітчиз-
няного вченого О.О. Пащенка, який у меж-
ах дослідження соціальної обумовленості 
кримінального закону системно дослідив 
всю гаму наукових поглядів на це питання 
і зробив низку висновків щодо результатів 
відповідних досліджень періоду 70-х [10], 
80-х років [11; 12] 20 ст. та пізніших робіт 
[13]3.

3 Таким чином, пише дослідник, на початку 90-х рр. 
науковці, які досліджували проблему соціальної 
обумовленості закону про кримінальну відповідаль-
ність у 70–80-х рр., свої погляди принципово не змі-
нили, практично ігноруючи значну кількість публі-
кацій, що з’явилися протягом цього часу. Так, П. А. 
Фефелов лише поміняв місцями критерії криміна-
лізації, Н. Ф. Кузнєцова — уточнила обставини, що 
характеризують суб’єктивну підставу криміналіза-
ції, проте навіть термін «підстави» не икористовува-
ла. М. Й. Коржанський не лише жодним чином не 
вдосконалив своєї позиції, а й повторив усі наявні 
у ній непослідовності. М. О. Бєляєв, по-перше, об-
ставини, що слід враховувати під час прийняття 
рішення про встановлення кримінально-правової 
заборони, називав лише критеріями, а не критеріями 
або принципами, як раніше; по-друге, про причи-
ни криміналізації взагалі не згадав. С. Г. Келіна, на 
відміну від роботи 1978 р., вже не розмежовувала 
принципи і підстави криміналізації. До позитивних 
надбань, на нашу думку, слід віднести те, що: 1) М. 
О. Бєляєв удосконалив визначення критеріїв кри-
міналізації та розширив їхню систему, 2) О. І. Коро-
бєєв хоча свій погляд стосовно відповідних підстав 
і факторів не переосмислив, проте навів багато до-
даткових положень стосовно проблеми соціальної 
обумовленості, 3) В. М. Кудрявцев також розглянув 
нові аспекти наукової проблеми, до аналізу яких ра-
ніше не вдавався.

Вчений пропонує розрізняти обґрун-
тованість криміналізації суспільно небез-
печних діянь та соціальну обумовленість 
кримінального закону: «…криміналізація 
стосується тих явищ, які ще не знайшли 
свого законодавчого закріплення, тоді 
як обґрунтування необхідності існуван-
ня (збереження) певних норм (інститутів) 
знаходиться поза межами поняття «кри-
міналізація» й має бути досліджено за до-
помогою теорії соціальної обумовленості 
закону про кримінальну відповідальність. 
Водночас теорія криміналізації займаєть-
ся пошуками відповідей на запитання на 
кшталт: що змусило законодавця визнати 
те чи інше діяння злочином? чому таке 
рішення було прийнято в конкретний мо-
мент часу? А для констатації соціальної 
обумовленості закону - ці запитання від-
ходять на другий план. Тому кількість об-
ставин, що визначають соціальну обумов-
леність закону і обґрунтованість криміна-
лізації діянь, буде різною. Ведучи мову 
про криміналізацію, вважаємо за потріб-
не підтримати правознавців, які наголо-
шують на необхідності окремого виділен-
ня й подальшого дослідження принципів 
і підстав криміналізації, а також криміна-
лізаційних приводів Для визначення ж 
соціальної обумовленості норми така кла-
сифікація не підходить, а тому метою цьо-
го дослідження є визначення системи об-
ставин, за допомогою аналізу яких можна 
констатувати її наявність або відсутність» 
[13, c. 211]. 
При цьому, відкидаючи можливість за-

стосовувати розроблену у науці тріаду «під-
стави криміналізації – принципи кримі-
налізації – криміналізаційні приводи» під 
час вирішення питання про соціальну обу-
мовленість кримінального закону, у своїх 
роботах О.О. Пащенко докладно аналізує 
розвиток наукових уявлень, у тому числі, (а 
в деякі періоди часу – в першу чергу) про 
фактори криміналізації.
Отже, в контексті нашого дослідження 

постає питання щодо різниці між обстави-
нами, які визначають:

1) соціальну обумовленість закону;-
2) обґрунтованість криміналізації суспільно 
небезпечних діянь.
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Так, Ю.В. Орлов аналізує соціальну обу-
мовленість злочину, ототожнюючи її із обу-
мовленістю закону про кримінальну відпо-
відальність [5, c. 105]. 
Очевидно, що криміналізація суспільно 

небезпечних діянь та кримінально-правова 
норма (чи закон про кримінальну відпові-
дальність) – явища різні і, відповідно, вони 
мають різний зміст та характеристики. У 
той же час між ними існує прямий зв’язок: 
кримінально-правова норма є результатом 
криміналізації і її проявом, якщо ми, на-
приклад, говоримо про обсяг криміналі-
зації. Більше того, це стосується не лише 
охоронних кримінально-правових норм. 
Регулятивні, заохочувальні норми, а також 
норми-дефініції також впливають на визна-
чення кола діянь, які є злочинами і визна-
чають обсяг криміналізації.
Можна сказати, що сукупність усіх скла-

дів злочинів (з урахуванням усіх відповід-
них норм про дію кримінального закону, 
вік кримінальної відповідальності та інші 
подібні обставини, у тому числі ті, що ви-
ключають злочинність діяння) є змістом 
поняття «криміналізація» у контексті її ре-
зультату. У свою чергу, сукупність усіх ді-
янь, що можуть (і мають) бути кваліфіко-
вані як злочини з урахуванням ознак, що 
становлять зміст цього поняття, є його (по-
няття) обсягом.
Отже, незважаючи на різницю в сутнос-

ті криміналізації та кримінального закону, 
теза про те, що «обґрунтування необхіднос-
ті існування (збереження) певних норм (ін-
ститутів) знаходиться поза межами поняття 
«криміналізація», має бути піддана критич-
ній оцінці. З одного боку, це дійсно так, 
якщо криміналізацію розуміти виключно 
як процес надання діянню статусу злочи-
ну, який закінчується водночас із набран-
ням чинності відповідним законом про 
внесення змін до КК. З іншого боку, важко 
уявити, що в цей момент втрачає своє зна-
чення весь комплекс обставин, що змусив 
законодавця прийняти відповідне рішення 
щодо введення нової кримінально-право-
вої заборони (чи розширення кола злочи-
нів у інший спосіб). Ці обставини існують 
як до, так і після включення діяння до 
кола злочинів у будь-який спосіб. Більше 

того, якщо вважати законодавця «адреса-
том» впливу факторів криміналізації, то в 
подальшому він же піддається впливу цих 
саме обставин, залишаючи норму в законі 
чи декриміналізуючи діяння.
Серед універсальних обов’язкових об-

ставин, що визначають соціальну обумовле-
ність кримінального закону, О.О. Пащенко 
називає такі, як «1) суспільна небезпечність, 
2) співрозмірність позитивних і негативних 
наслідків заборони, 3) можливість бороть-
би з діянням за допомогою кримінально-
правових заходів та неможливість бороть-
би за допомогою інших, 4) наявність ресур-
сів для здійснення кримінального переслі-
дування (матеріальних, інтелектуальних, 
процесуальних тощо), 5) системно-правова 
не суперечливість, 6) безпрогальність і не 
надмірність заборони, 7) повнота складу 
злочину». Практично всі вони називаються 
авторами як фактори криміналізації (під-
стави, принципи, критерії тощо).
У той же час не викликає жодних сумні-

вів, що зміна кримінально-правового регу-
лювання в результаті завершення криміна-
лізації як процесу створює нову обстановку 
(кримінально-правову реальність), у якій 
усі ці обставини взаємодіють по іншому. 
Вони, перш за все, мають оцінюватися вже 
з урахуванням правозастосування, тобто 
кримінально-правової кваліфікації та за-
стосування заходів кримінально-правово-
го впливу. І якщо суспільна небезпечність 
діяння як його здатність завдавати шкоду 
чи створювати небезпеку її завдання відпо-
відному об’єкту у цьому зв’язку навряд чи 
зазнає змін, то, наприклад, співрозмірність 
позитивних і негативних наслідків заборо-
ни на відміну від гіпотетичного характеру, 
до здійснення криміналізації набуває ре-
альних рис (і динаміки) внаслідок дії ново-
го кримінального закону. 
Так само й інші фактори криміналізації 

набувають реального змісту в умовах нової 
«кримінально-правової реальності». Втім, 
на питання, чи є це підставою для проти-
ставлення факторів криміналізації та під-
став соціальної обґрунтованості криміналь-
ного закону, важко відповісти однозначно 
позитивно. Радше, відбувається зміна «сис-
теми координат», у межах якої ці обставини 
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оцінюються/існують. Зокрема, В.К. Грищук 
писав: «Соціальна зумовленість криміналь-
но-правової норми – це наявність внутріш-
ніх і зовнішніх чинників (факторів), які 
створюють можливість і необхідність роз-
робки і прийняття конкретної криміналь-
но-правової норми» [14, c. 100].
Так, уявимо ситуацію, коли з’являється 

новий вид незабороненої суспільно небез-
печної поведінки. Згодом, у процесі кримі-
налізації його додають до кола злочинів і в 
результаті дії кримінально-правового регу-
лювання цей вид суспільно небезпечної по-
ведінки зникає, а згодом декриміналізують 
і сам злочин. Суспільна небезпечність існує 
незалежно від кримінальної протиправності 
діяння, вона є водночас і фактором криміналі-
зації, і обставиною, що зумовлює необхідність 
існування кримінально-правової заборони 
після криміналізації. Тому В.М. Кудрявцев 
правий у тому, що підставами криміналіза-
ції виступають процеси, що відбуваються в 
матеріальному й духовному житті суспіль-
ства, розвиток яких породжує об’єктивну 
необхідність кримінально-правової охоро-
ни тих чи інших цінностей [15, c. 204].
Втім, цей приклад особливий, оскільки 

суспільна небезпечність у певному сенсі є 
унікальною обставиною, що претендує на 
статус єдиної підстави криміналізації (на 
противагу принципам, приводам та умовам 
криміналізації, які такого універсального 
характеру не мають).
Візьмемо інший – наявність ресурсів для 

здійснення кримінального переслідування. 
Достатньо важко знайти різницю у змісті 
цього фактору до (як фактору криміналіза-
ції) та після (як обставини, що визначає со-
ціально-правову обумовленість криміналь-
ного закону) завершення криміналізації як 
процесу.
Інше питання, яке виникає у зв’язку 

із пропозицією О.О. Пащенка проводити 
межу між факторами криміналізації та со-
ціально-правової обумовленості криміналь-
ного закону, це питання факторів декримі-
налізації: чи вони співпадають із фактора-
ми соціально-правової обумовленості кри-
мінального закону?
На нашу думку, питання про те, що від-

бувається із об’єктивно існуючими обста-

винами, які виступають як фактори кримі-
налізації, а згодом як чинники соціально-
правової обумовленості кримінального за-
кону і фактори декриміналізації, не можна 
вважати остаточно вирішеним на даний 
час. Воно потребує додаткових досліджень, 
у першу чергу, в розрізі підстав (підстави) 
як основних чинників такого роду та прин-
ципів як засадничих координат, у межах 
яких мають відбуватися ці процеси. Якщо 
приводи криміналізації та декриміналіза-
ції, очевидно, відрізняються, то підстави та 
принципи цих двох дзеркальних законо-
давчих процесів мали б бути тотожними.
Як видається, О.О. Пащенко і не на-

магається кардинально розвести ці явища, 
зокрема, в якості одного із висновків він 
наводить таку тезу: під час з’ясування об-
ґрунтованості криміналізації того чи іншо-
го діяння слід окремо виділяти принципи, 
підстави криміналізації, а також криміна-
лізаційні приводи; при вирішенні питання 
про соціальну обумовленість норми кримі-
нального права (закону про кримінальну 
відповідальність) наведений вище поділ 
здійснювати недоречно [13, c. 213]. З цим 
варто погодитися, проте різниця в опти-
мальному поділі факторів необов’язково 
означає суттєву різницю у їх змісті.
Іншими словами, слід підтримати ав-

тора у тому, що теорія криміналізації та 
теорія соціально-правової обумовленості 
кримінального закону – це різні теорії. З 
іншого боку, важко погодитися з тим, що 
«теорія криміналізації займається пошука-
ми відповідей на запитання на кшталт: що 
змусило законодавця визнати те чи інше 
діяння злочином? чому таке рішення було 
прийнято в конкретний момент часу? А 
для констатації соціальної обумовленості 
закону - ці запитання відходять на другий 
план». 
Адже причина, яка змусила законодав-

ця визначити діяння злочином, після цього 
має бути і головним фактором, який зму-
шує його продовжувати кримінально-пра-
вову протидію відповідному явищу, тобто 
виступати чинником соціально-правової 
обумовленості кримінального закону.
Крім того, особливість наукового підхо-

ду О.О. Пащенка до дослідження пробле-
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ми соціальної зумовленості кримінального 
закону добре прослідковується у такому 
його висновку, зробленому в результаті 
аналізу проблеми соціальної зумовленості 
оціночних понять: застосування оціночних 
понять у кримінальному праві загалом є со-
ціально зумовленим насамперед тому, що 
існують запобіжники, використання яких 
надає можливість уникнути свавілля, по-
рушення режиму законності під час такого 
застосування. Крім того, варто відзначити, 
що обсяг оціночного поняття є категорією 
стабільною, яка встановлюється не право-
застосувачем, а законодавцем [16, c. 170]. 
Очевидно, що це соціальна зумовленість 
абсолютно не в тому сенсі, в якому вона 
розглядається в контексті факторів кримі-
налізації, які стосуються причин заборони 
того чи іншого діяння під загрозою кримі-
нального покарання.
Складність співвідношення факторів 

криміналізації та обставин, що визначають 
соціальну обумовленість закону, має своїм 
проявом у тому числі те, що, аналізуючи 
соціально-правову обумовленість злочину, 
автори (зокрема, Ю.В. Орлов4) ведуть мову 
про обумовленість відповідного криміналь-
ного закону, посилаючись на дослідження 
про соціальну зумовленість кримінально-
правової охорони (М. Коржанський), фак-
тори, що виражають суспільну необхідність 
і політичну доцільність встановлення кри-
мінальної відповідальності (В. Навроць-
кий), та врешті решт – фактори криміналі-
зації5.
Нам видається, що слід погодитися з-

Н. Лопашенко в тому, що є тільки одна під-
става криміналізації – існування суспіль-
но небезпечної поведінки, що потребує 
кримінально-правову заборону [2, c. 285]. 
Можна дискутувати з приводу необхіднос-

4 «У джерелах з кримінального права та криміно-
логії існують різні підходи до з’ясування проблем 
соціальної обумовленості кримінально-правових 
заборон (різних варіантів систем передумов кримі-
налізації)», пише дослідник.
5 Так, Ю.В. Орлов пише: у законодавстві України, а 
також у законодавстві майже всіх зарубіжних дер-
жав відсутні положення, що регламентують крите-
рії та процедури криміналізації діянь, щоб належ-
ним чином зрозуміти суть соціальної обумовленості 
певної кримінально-правової заборони [5]

ті відображення у КК України всіх ознак 
злочину, у тому числі суспільної небезпеки, 
але заперечувати дану ознаку в теорії й на 
практиці – значить позбутися основного 
критерію криміналі зації й декриміналізації 
діяння [17, c. 51]. У цьому контексті мож-
на погодитися з думкою про те, що ступінь 
значущості суспільних відносин – головний 
критерій криміналізації і пеналізації діянь, 
що на них посягають [18, c. 232].
М.І. Хавронюк також, розуміючи під 

криміналізацією законодавче визнання тих 
чи інших діянь злочинними, встановлен-
ня за них кримінальної відповідальності, 
вважає, що слід виділяти підстави, приво-
ди та умови криміналізації. На його думку, 
єдиною підставою криміналізації є відпо-
відний ступінь і характер їхньої суспільної 
небезпеки, який характеризується їхньою 
здатністю заподіювати об’єктам криміналь-
но-правової охорони (а не будь-яким іншим 
об’єктам) істотну (а не будь-яку іншу) шко-
ду [19, c. 66]. Умови криміналізації є таки-
ми: 1) соціально-психологічного характеру; 
2) кримінологічного характеру; 3) загаль-
но-правового характеру; 4) кримінально-
правового характеру; 5) кримінально-про-
цесуального характеру [20, c. 44]. 
За М. Хавронюком, існують такі при-

води криміналізації (які за своїм харак-
тером не є ані підставами криміналізації, 
ані її умовами): 1) необхідність виконання 
зобов’язань за міжнародними договорами, 
ратифікованими Верховною Радою Украї-
ни [21, c. 193 – 195]; 2) необхідність ство-
рення правових механізмів утвердження і 
забезпечення прав і свобод людини як го-
ловного обов’язку держави; 3) необхідність 
забезпечення реалізації певних положень 
Конституції та інших законів України;-
4) результати кримінологічних досліджень 
щодо динаміки та поширеності певного ді-
яння, які обґрунтовують необхідність його 
кримінально-правової заборони; 5) громад-
ська думка.
Дослідники використовують понят-

тя «доцільність» [22, c. 28]6 криміналізації, 

6 Бондаренко В.Я. Про доцільність заборони окремих 
діянь, предметом складу злочину яких є спеціальні 
технічні засоби отримання інформації / В.Я. Бонда-
ренко // Проблеми правової реформи та розбудови 
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фактично при цьому намагаючись визна-
чити наявність/відсутність підстави кримі-
налізації.
Також наука виокремлює принципи 

криміналізації – прикладні принципи, у 
відповідності до яких встановлюється не-
обхідна та ефективна кримінально-право-
ва заборона. До них включають наступні: 
достатня суспільна небезпечність діянь, що 
криміналізуються; їх відносна розповсю-
дженість; можливість позитивного впливу 
кримінально-правової норми на суспільно 
небезпечну поведінку; перевага позитив-
них наслідків криміналізації; ненадмір-
ність кримінально-правової заборони; сво-
єчасність криміналізації [2, c. 288].
Дещо інший погляд на принципи кри-

міналізації має Д.О. Балобанова: 1) відсут-
ність прогалин у законі й ненадмірність 
заборони; 2) визначеність і єдність термі-
нології; 3) доцільність – можливість ство-
рення, зміни й послідуючого застосування 
положень кримінального закону, виходячи 
з потреб суспільства й держави, для досяг-
нення певних цілей, з урахуванням загаль-
но-правових принципів у строго встановле-
них законодавчих межах, що проявляється 
в побудові норм кримінального закону, ви-
значенні їхньої структури, місця розташу-
вання в самому кримінальному законі й 
встановленні співвідношення з іншими по-
ложеннями КК [9, c. 179].
Також вчена виокремлює критерії кри-

міналізації або криміноутворюючі ознаки 
– обставини, що відображають у концен-
трованому вигляді суспільну небезпечність 
діяння та свідчать про необхідність введен-
ня кримінально-правової заборони7. Так, 
на думку Є.Л. Стрельцова, для з’ясування 
того, яку суспільну небезпеку повинно на-
бути конкретне діяння для того, щоб його 
потрібно було криміналізувати, державі 
слід мати: а) чіткий механізм функціонуван-

громадянського П78 суспільства в Україні: тези до-
повідей та повідомлень учасників звітної наукової 
конференції ад’юнктів, аспірантів та здобувачів (17 
жовтня 2014 р.). – Львів: ЛьвДУВС, 2014. – С. 28.
7 До таких ознак відносять: характер діяння, що ви-
ражається в порушенні безумовних правових забо-
рон; спосіб вчинення діяння; наслідки; ставлення 
суб’єкта до діяння та його наслідків; мотивація [2, 
c. 298 – 300].

ня суспільства, в основі якого знаходиться 
система суспільних відносин; б) проголо-
шені та офіційно закріплені на державному 
рівні певні соціальні цінності, блага і т.ін.
[23, c. 80].
О.О. Дудоров під принципами кримі-

налізації, як видається, розуміє не просто 
прикладні законодавчі рамки, яким має 
відповідати процес криміналізації. Зокре-
ма, вчений говорить про «традиційний по-
діл принципів криміналізації на соціальні і 
соціально-психологічні та системно-право-
ві» [24, c. 25], що наводить на аналогію із 
подібним підходом щодо принципів кримі-
нального права загалом, які вміщують усі 
ключові фундаментальні положення галузі. 
Це підтверджується і наступною тезою ав-
тора: «Чільне місце серед соціальних і соці-
ально-психологічних принципів криміналі-
зації, які виражають суспільну необхідність 
і політичну доцільність встановлення та іс-
нування кримінальної відповідальності за 
те чи інше діяння, займає принцип суспіль-
ної небезпеки. Він означає, що криміна-
лізації підлягає лише те діяння, суспільна 
небезпека якого є достатньо високою» [24, 
c. 484]. Тобто в цьому випадку обставина, 
що у більшості випадків відноситься авто-
рами до змісту підстави криміналізації, на-
звана серед її принципів. В іншій публіка-
ції О.О. Дудоров дещо змінює акценти, по-
силаючись на класичну працю про підстави 
кримінально-правової заборони [15, c. 204 
– 240]: «Погоджуюсь з тими науковцями, 
які підставою криміналізації визнають зу-
мовлену змінами соціальної, економічної 
або політичної обстановки справжню по-
требу у тій чи іншій кримінально-правовій 
новелі, суспільну необхідність застосування 
заходів кримінального права до певної гру-
пи відносин, а принципи криміналізації по-
діляють на дві основні групи: 1) соціальні і 
соціально-психологічні та 2) системно-пра-
вові (загальноправові і кримінально-право-
ві). Першу групу складають принципи сус-
пільної небезпеки, відносної поширеності 
діяння, пропорційності позитивних і не-
гативних наслідків криміналізації та кри-
мінально-політичної адекватності. До за-
гальноправових принципів криміналізації 
віднесені принципи конституційної адек-
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ватності, системно-правової несуперечли-
вості, міжнародно-правової необхідності і 
допустимості, процесуальної здійсненності 
переслідування, а до кримінально-право-
вих – принципи відсутності прогалин у за-
коні, визначеності та єдності термінології, 
повноти складу злочину, ненадмірності та 
економії репресії» [24, c. 733]. Р.О. Мовчан 
також говорить про суспільну небезпеку ді-
яння як основний принцип криміналізації 
[25].
В.О. Навроцький говорить про «обста-

вини, які обумовлюють встановлення від-
повідальності», у першу чергу, маючи на 
увазі наслідки діяння, а також про крите-
рії криміналізації та її підстави (принципи, 
засади, основи) [1, c. 15, 27, 30]. При цьо-
му, вчений розрізняє «суспільну небезпеку 
злочину, яка враховується при вирішенні 
питань кримінальної відповідальності кон-
кретної особи та суспільну небезпеку всіх 
злочинів даного виду, що є однією з підстав 
криміналізації» [1, c. 114]. Він же обґрунто-
вано звертає увагу на схожість понять, які 
використовуються для позначення обста-
вин, які є причинами криміналізації: «Як і 
врешті-решт, будь-які пропозиції щодо кри-
міналізації можуть вноситися з доведенням 
наявності підстав (чи, як їх ще називають 
у літературі, засад, критеріїв, принципів) 
криміналізації» [1, c. 117 – 118]. Трохи далі 
(у відгуку офіційного опонента) В’ячеслав 
Олександрович чітко висловлюється щодо 
співвідношення такого роду обставин: «Го-
ворячи про використання багатьох термі-
нів для позначення обставин, які зумов-
люють криміналізацію (підстави, принци-
пи, умови, критерії), дисертант на с.14-15 
відзначає, що найкраще використовувати 
термін «фактор». І буквально у наступному 
абзаці знову говорить про наукові позиції 
щодо «чинників (підстав, принципів), які 
формулюють соціальну обумовленість кри-
мінально-правової заборони». Трохи далі, 
на с.18 автор робить висновок, що «необ-
хідність посилення персональної безпеки 
зазначених осіб та їх професійної діяльнос-
ті є достатньою підставою для криміналіза-
ції…». Чи правильно зрозумів рецензент, 
що міркування про достатню підставу озна-
чають, що навіть цієї однієї підстави досить 

для того, щоб здійснювати криміналізацію 
втручання в діяльність працівника право-
охоронного органу? Підхід рецензента до 
вирішення цього питання кардинально ін-
ший – і фактори криміналізації діють лише 
в сукупності, і персональна безпека будь-
яких осіб цікавить державу і суспільство 
лише в плані охорони загальнолюдських 
прав. А чи не головне, що кинулося у вічі, 
це те, що автор навіть не спробував довес-
ти, а) як та б) в якій мірі втручання в діяль-
ність відповідних осіб, перешкоджає вико-
нувати їм свої функції» [1, c. 177 – 178].
В іншому відгуку офіційного опонен-

та на дисертаційне дослідження В.О. На-
вроцький робить таке зауваження: «Пропо-
нуючи декриміналізувати дії, які зараз пе-
редбачені ч.1 ст. 150 КК, І.М.Доляновська 
посилається на малозначність відповідного 
посягання. Разом із тим малозначність ви-
ступає підставою для визнання незлочин-
ним конкретного діяння з урахуванням 
його індивідуальних особливостей. Якщо ж 
дисертантка вважає потрібним декриміна-
лізувати всі діяння, які зараз охоплюються 
ч.1 ст.150 КК, то їй слід було б послатися на 
відсутність підстав для криміналізації й до-
вести помилковість рішення законодавця, 
який запровадив до КК відповідну норму 
(тобто, довести відсутність суспільної небез-
пеки; малу поширеність діянь, можливість 
протидіяти їм іншими засобами тощо)»-
[1, c. 278].
Криміналізація може здійснюватися не 

тільки за рахунок включення нових норм 
в Особливу частину КК, але й за рахунок 
розширення рамок хоча б одного з еле-
ментів уже наявних складів злочинів. Як 
спосіб криміналізації можна також назвати 
випадки прийняття, внесення змін і допо-
внень у нормативно-правові акти інших га-
лузей права, зокрема в ті, до яких відсила-
ють бланкетні диспозиції статей Особливої 
частини Кримінального кодексу України-
[9, c. 60 – 62]. 
Цей висновок не є однозначним. Адже 

Конституційний Суд України у рішенні 
у справі про зворотну дію кримінально-
го закону в часі зазначив: загальний зміст 
бланкетної диспозиції передається словес-
но-документною формою відповідної статті 
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Особливої частини Кримінального кодексу 
України і включає положення інших нор-
мативно-правових актів у тому вигляді, в 
якому вони сформульовані безпосередньо 
в тексті статті. Саме із загальним змістом 
бланкетної диспозиції пов’язане визна-
чення кримінальним законом діяння як 
злочину певного виду та встановлення за 
нього кримінальної відповідальності. Кон-
кретизований зміст бланкетної диспозиції 
пер едбачає певну деталізацію відповідних 
положень інших нормативно-правових 
актів, що наповнює кримінально-правову 
норму більш конкретним змістом. Зміни, 
що вносяться до нормативно-правових ак-
тів інших галузей права, посилання на які 
містить бланкетна диспозиція, не змінюють 
словесно-документну форму кримінально-
го закону. Така диспозиція кримінально-
правової норми залишається незмінною. 
Кримінальний закон і за наявності нового, 
конкретизованого іншими нормативно-
правовими актами змісту бланкетної дис-
позиції кримінально-правової норми не 
можна вважати новим – зміненим… 
Підкреслимо, що наявність підстави 

криміналізації обумовлює її можливість, і, 
відповідно, її відсутність має наслідком не-
прийнятність включення діяння до кола 
злочинів. Так, В.К. Грищук пише: «Пробле-
ма підстав криміналізації, як уже підкрес-
лювалося, тісно пов’язана з багатогранною 
проблемою критеріїв меж криміналізації. 
Практикою кримінально-правового регу-
лювання доведено, що довільне визначен-
ня меж криміналізації, надмірна жорсто-
кість як надмірне пом’якшення санкцій 
кримінально-правових норм обов’язкового 
породжує диспропорції у суспільному жит-
тя і не приводить до досягнення тих цілей 
які переслідує законодавець. У найбільш 
загальних рисах під критерієм меж кримі-
налізації слід розуміти фактори навколиш-
ньої дійсності, які впливають на визначен-
ня сфери кримінально-правового регулю-
вання суспільних відносин» [3, c. 270]. 
На нашу думку, питання має бути по-

ставлено гостріше: межі криміналізації по-
винні бути тотожними колу діянь, для кри-
міналізації якої є підстави, і не повинні від-
різнятися ані в бік звуження (недостатня 

криміналізація), ані в бік розширення (над-
мірна криміналізація). Виявляється, що це 
можливо виключно за правильної оцінки 
всіх наявних факторів криміналізації.
Подальші дослідження у цьому напрямі 

мають стосуватися визначення узгоджено-
го переліку факторів криміналізації та його 
відповідності реаліям законотворення. 
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SUMMARY 
The Article dedicated to analysis of theoreti-

cal views on the conditions for the the criminal-
ization of dangerous acts. It is opined, that the 
scholarly researches of such conditions has re-
sulted to the development of the toolkit allowing 
to defi ne general conditions of the reasons to re-
gard a certain behaviour as a crime. At the same 
time, differences in the terminology applied by 
the researches (factors, reasons, principles, crite-
ria etc.) should not be the obstacle in comparing 
their conceptual views . Special attention at the 
Article is devoted to the comparing factors of so-
cial determination of the legislation and factors 
of social determination for the criminalization of 
dangerous acts. It is concluded that the limits of 
criminalization must be equal to the circle of acts 
with the clear ground to do so, and must not be-
ing different, hence neither being less (thus lead-
ing to the undercriminalization) nor for being 
wider (overcriminalized) one.

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена аналізу теоретичних 

поглядів на обставини, які впливають на кри-
міналізацію суспільно небезпечних діянь. До-
водиться, що в результаті розвитку наукових 
уявлень про зазначені явища з’явився катего-
рійний апарат, що загалом дозволяє описати 
причини включення діяння до кола злочинів. 
При цьому, різниця у термінологічному ін-
струментарії, що використовується дослідни-
ками (фактори, причини, принципи, критерії 
тощо), не є перешкодою для порівняння змісту 
відповідних концепцій. Особливу увагу приді-
лено питанню співвідношення факторів соці-
альної обумовленості закону та факторів соці-
альної обумовленості криміналізації суспільно 
небезпечних діянь. Зроблено висновок, що межі 
криміналізації повинні бути тотожними колу 
діянь, для криміналізації якої є підстави, і не 
повинні відрізнятися ані в бік звуження (недо-
статня криміналізація), ані в бік розширення 
(надмірна криміналізація).
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В статье рассмотрены основные про-
блемы связанные с процессуальной дея-
тельностью прокурора в ходе уголовного 
производства в форме частного обвинения. 
Проанализировано эффективность процессу-
альной деятельности прокурора в ходе уголов-
ного производства в форме частного обвине-
ния. Предложены пути совершенствования 
процессуальной деятельности прокурора в 
ходе уголовного производства в форме част-
ного обвинения.

Ключові слова: прокурор, кримінальне прова-
дження, приватне обвинувачення, судове проваджен-
ня, потерпілий.

Постановка проблеми
Однією із засад сучасного криміналь-

ного процесу України є засада публічнос-
ті, відповідно до якої прокурор, слідчий 
зобов’язані в межах своєї компетенції роз-
почати досудове розслідування в кожному 
випадку безпосереднього виявлення ознак 
кримінального правопорушення (за ви-
ключенням випадків, коли кримінальне 
провадження може бути розпочате лише на 
підставі заяви потерпілого) або в разі над-
ходження заяви (повідомлення) про вчи-
нення кримінального правопорушення, а 
також вжити всіх передбачених законом 
заходів для встановлення події криміналь-
ного правопорушення та особи, яка його 
вчинила. Фактично прокурор та слідчий 
наділені винятковими повноваженнями у 
кримінальному переслідуванні злочинів, 
окрім приватного обвинувачення. Тому 

процесуальна діяльність прокурора під час 
кримінального провадження у формі при-
ватного обвинувачення має свою пробле-
матику, дослідження якої є вкрай актуаль-
ним.

Постановка завдання
Метою статті є визначення основних 

проблем процесуальної діяльності проку-
рора під час кримінального провадження у 
формі приватного обвинувачення.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження

Вітчизняне приватне обвинувачен-
ня має досить глибокі коріння. На під-
твердження даної тези слід навести слова 
І.Ф.Г. фон Еверса: давній Закон нічого не 
містить у собі стосовно Публічного Пра-
ва [1, с. 355]. При цьому Д.Я. Самоквасов 
вказував, що „саме потерпілий провадив 
попереднє слідство: провадив обшук, роз-
питував осіб, що мають відношення до 
справи, заручався свідками, збирав докази” 
[2, с. 133]. Поряд з цим М. Гартунг зазна-
чав, що „справа могла початися тільки по 
приватному позову ображеного позивача”, 
виключення становило вбивство, в якому 
навіть без позивача достатньо було самого 
факту. Позов називався „наклепом” [3, с. 81]. 
Не вдаючись у подальше дослідження ста-
новлення кримінального процесу в Украї-
ні, слід відмітити, що кримінальний процес 
на теренах сучасної України мав винятко-
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во приватний характер під час свого заро-
дження.

Поступово державні утворення в особі 
їх органів почали перебирати на себе по-
вноваження у сфері розшуку, досудового 
розслідування та обвинувачення в судових 
органах. Кримінально-процесуальні право-
відносини, пов’язані з приватним обвину-
ваченням, постійно піддавалися змінам на 
нормативно-правовому рівні численними 
нормативними актами. Стале надзвичай-
но збалансоване нормативне закріплення 
приватне обвинувачення отримало саме із 
затвердженням надзвичайно прогресив-
ного законодавчого акту – Статуту Кри-
мінального Судочинства [4, с. 215–306]. З 
набуттям незалежності Україна отримала у 
спадок радянський Кримінально-процесу-
альний кодекс 1960 року (далі – КПК Укра-
їни 1960 року), у якому також було пропи-
сано процедуру приватного обвинувачення 
(ст. 27).

Особливості приватного обвинувачен-
ня за ч. 1 ст. 27 КПК України 1960 року 
були наступні:

– чіткий перелік злочинів (ст. 125, ч. 1 
ст. 126, ст. 2031, ч. 1 ст. 206, ст.ст. 219, 229, 
231–2322, 356 Кримінального кодексу Укра-
їни (далі – КК України), щодо дій, якими 
заподіяно шкоду правам та інтересам окре-
мих громадян) за якими відбувалося при-
ватне обвинувачення;

– справа порушувалася лише судом і 
лише за скаргою потерпілого;

– досудове розслідування не прово-
дилося у справах за ст. 125, ч. 1 ст. 126 та 
ст. 356 КК України (щодо дій, якими запо-
діяно шкоду правам та інтересам окремих 
громадян);

– у випадку примирення потерпілого з 
обвинуваченим, підсудним справа підляга-
ла закриттю;

– прокурор мав право в будь-який мо-
мент вступити у справу, порушену суддею 
за скаргою потерпілого, і підтримувати об-
винувачення в суді, коли цього вимагає охо-
рона державних або громадських інтересів 
чи прав громадян (такий вступ прокурора 
не позбавляв потерпілого процесуальних 
прав, але справа в цих випадках за прими-

ренням потерпілого з обвинуваченим, під-
судним закриттю не підлягала).

Головна ідея приватного обвинувачен-
ня за КПК України 1960 року полягала в 
тому, що фактичним господарем сторо-
ни обвинувачення був потерпілий, адже 
саме від його волі залежав початок кримі-
нального переслідування і його закриття. 
Прокурор міг вступити у справу лише за 
наявності певних підстав та у виняткових 
випадках, але без проведення досудового 
розслідування.

Варто додати, що А.І. Тітко, характе-
ризуючи приватне обвинувачення за КПК 
України 1960 року, вказує, що, приймаю-
чи рішення про порушення кримінальної 
справи приватного обвинувачення, суддя 
змушений був робити попередній висновок 
про фактичні обставини, що ставило під 
сумнів неупередженість та об’єктивність 
його подальшої діяльності при розгляді та-
кої справи по суті [5, с. 256]. Дійсно, такий 
підхід радянського законодавця не повною 
мірою відповідає європейським стандартам 
прав людини.

Кримінальний процесуальний кодекс 
України (далі – КПК України), прийнятий 
у 2012 році, кардинально змінив інститут 
приватного обвинувачення. У Поясню-
вальній записці до проекту Кримінального 
процесуального кодексу України автори-
розробники анонсували суттєве розширен-
ня кримінального провадження у формі 
приватного обвинувачення, яке полягало в 
наступному. Відповідно до проекту прова-
дження по цій категорії може бути розпо-
чате слідчим, прокурором лише на підставі 
заяви потерпілого. Відмова потерпілого, 
його представника від обвинувачення є 
безумовною підставою для закриття кри-
мінального провадження у формі приват-
ного обвинувачення. При цьому проект 
передбачав досить широке коло складів 
злочинів, щодо яких застосовується при-
ватне обвинувачення, використовуючи як 
критерій для їх виокремлення той факт, що 
такі злочини в основному завдають шкоди 
переважно приватним інтересам особи і не 
заподіюють безпосередньої шкоди державі 
[6]. Дійсно, коло злочинів було розширено, 
однак мотивація цього розширення – „такі 
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злочини в основному завдають шкоди пе-
реважно приватним інтересам особи і не за-
подіюють безпосередньої шкоди державі” і 
вектор реформування приватного обвину-
вачення містить у собі певний дисонанс.

Дійсно, законодавець присвятив при-
ватному обвинуваченню цілу главу в КПК 
України, що складається аж із трьох статей. 
Поряд з цим трансформовано підхід до 
кримінального провадження у формі при-
ватного обвинувачення. Процедурна осно-
ва визначена ст. 478 КПК України, відпо-
відно до якої потерпілий має звертатися із 
заявою про вчинення кримінального пра-
вопорушення (протягом строку давності 
притягнення до кримінальної відповідаль-
ності за вчинення певного кримінального 
правопорушення) до слідчого, прокурора, 
іншої службової особи органу, уповноваже-
ного на початок досудового розслідування. 
Фактично вказана норма визначає лише 
„приватність” початку досудового розслі-
дування, адже проведення досудового роз-
слідування (збір доказів, ініціювання засто-
сування заходів забезпечення, ініціювання 
застосування запобіжних заходів, прове-
дення процесуальних дій, повідомлення 
про підозру, відкриття матеріалів іншій 
стороні, надсилання обвинувального акту 
до суду) повністю покладено на прокуро-
ра та орган досудового розслідування. При 
цьому жодна норма КПК України не надає 
потерпілому будь-яких додаткових повно-
важень чи виключної компетенції під час 
проведення такого досудового розслідуван-
ня. Фактично приватне обвинувачення на 
сьогоднішній день зведено до класичного 
„вмикання компетентного державного апа-
рату” заради захисту суспільних чи держав-
них інтересів, а для захисту виключно при-
ватного інтересу.

Слід звернути увагу на „широке коло 
складів злочинів”. КПК України здійснює 
певну диференціацію цієї категорії кримі-
нальних правопорушень (у першій групі 40 
складів, у другій – 11, у – третій 8).

Якщо розглянути першу групу (п. 1 ч. 1 
ст. 477 КПК України), то у більшості про-
ваджень потерпілі мають матеріальні інте-
реси. Звісно, іноді на першому місці стоїть 
і принцип, тобто принципова позиція по-

терпілого, що має на меті – покарати крив-
дника, але це скоріш виняток. Саме тому у 
цьому випадку використання держави та 
її органів полягає суто у легальному при-
мусу до підозрюваного (обвинуваченого) 
відшкодувати матеріальну шкоду. А після 
такого відшкодування відбувається відмова 
потерпілого від обвинувачення – закриття 
кримінального провадження. Інший шлях 
– це закриття кримінального провадження, 
адже відсутні будь-які можливості довести 
факт вчинення даного кримінального пра-
вопорушення.

Варто навести загальні відомості про 
кількість зареєстрованих кримінальних 
правопорушень та результати їх досудового 
розслідування за ст. 125 КК України (умис-
не легке тілесне ушкодження). У 2013 році 
обліковано 50 018 кримінальних правопо-
рушень, з яких лише 20 069 проваджень 
направлені до суду з обвинувальним ак-
том, закритих – 174 602 (у тому числі за ч. 1 
п.п. 1, 2, 4, 6 ст. 284 КПК України – 164 888) 
[7]. У 2014 році обліковано – 37 840 кри-
мінальних правопорушень, з яких лише 
14 698 проваджень направлені до суду з 
обвинувальним актом, закритих – 94 617 (у 
тому числі за ч. 1 п.п. 1, 2, 4, 6 ст. 284 КПК 
України – 91 288) [8]. У 2015 році облікова-
но – 34 730 кримінальних правопорушень, 
з яких лише 11 734 проваджень направлені 
до суду з обвинувальним актом, закритих 
– 73 365 (у тому числі за ч. 1 п.п. 1, 2, 4, 6 
ст. 284 КПК України – 71 454) [9].

Наведена статистика вражає, адже кіль-
кість закритих кримінальних проваджень є 
надзвичайно велика. Поряд з цим кожне 
провадження – це не лише реєстрація в 
ЄРДР і постанова про закриття, це комп-
лекс проведених слідчих та процесуальних 
дій прокурором та органом досудового роз-
слідування, що завершився фактично без-
результатно.

Звертаючи увагу на другу групу зло-
чинів (п. 2 ч. 1 ст. 477 КПК України), слід 
відмітити, що питання зводиться до між-
особистісних відносин між дружиною та чо-
ловіком. Такі провадження у більшості ви-
падків призводять до примирення, а отже, 
і знову до відмови потерпілого від обвину-
вачення.
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Третя група злочинів (п. 3 ч. 1 ст. 477 
КПК України) виокремлює таких суб’єктів, 
як чоловік (дружина) потерпілого, інші 
близькі родичі чи члени сім’ї потерпіло-
го, або особа, яка щодо потерпілого була 
найманим працівником і завдала шкоду 
виключно власності потерпілого. Більше 
того, основна маса цих злочинів – злочини 
проти власності. Результатом досудового 
розслідування стає або примирення членів 
сім’ї, або відшкодування шкоди за рахунок 
державних органів. При цьому як перший 
варіант розвитку подій, так і другий відбу-
вається за участі державних органів.

Слід зауважити, що майже кожне кри-
мінальне провадження можна звести до 
відшкодування шкоди. Але ж не слід за-
бувати й про невідворотність покарання, 
запобігання злочинності (як загальна, так 
і спеціальна превенція). Поряд з цим наве-
дена вище статистика свідчить про інший 
результат – закриття провадження за реа-
білітуючими обставинами.

Розглянемо процесуальну діяльність 
прокурора на стадії судового проваджен-
ня. Відповідно п. 3 ч. 1 ст. 3 КПК України 
процесуальна діяльність прокурора, що по-
лягає у доведенні перед судом обвинува-
чення з метою забезпечення кримінальної 
відповідальності особи, яка вчинила кри-
мінальне правопорушення, має назву дер-
жавне обвинувачення. Але формулювання 
„підтримання прокурором державного об-
винувачення у кримінальному проваджен-
ні у формі приватного обвинувачення” є 
надзвичайно дивним та суперечливим. А 
якщо врахувати положення Закону Укра-
їни „Про внесення змін до Конституції 
України (щодо правосуддя)”, то назва від-
повідної діяльності прокурора є ще більш 
суперечливою – підтримання прокурором 
публічного обвинувачення у кримінально-
му провадженні у формі приватного обви-
нувачення.

Більше того, процесуальна діяльність 
прокурора у судовому кримінальному про-
вадженні у формі приватного обвинува-
чення не має жодних особливостей. Однак 
результат процесуальної діяльності проку-
рора не залежить від його правової позиції. 
Ця теза пояснюється тим, що доля кримі-

нального провадження знаходиться по-
вністю в компетенції потерпілого, адже на 
будь-якому етапі судового розгляду потер-
пілий має право використати своє законне 
право – відмовитися від обвинувачення.

Наведемо судову статистику. У 
2013 році судами першої інстанції було роз-
глянуто 8 191 кримінальне провадження у 
формі приватного обвинувачення, з яких 
закрито – 3 839 (що становить 46,86 %) 
[10]. У 2014 році судами першої інстанції 
було розглянуто 7 474 кримінальних про-
ваджень у формі приватного обвинувачен-
ня, з яких закрито – 3 550 (що становить 
47,49 %) [11]. У 2015 році судами першої ін-
станції було розглянуто 6 788 кримінальних 
проваджень у формі приватного обвинува-
чення, з яких закрито – 3 350 (що становить 
49,35 %) [12]. За перше півріччя 2016 року 
судами першої інстанції було розглянуто 
2 834 кримінальних провадження у формі 
приватного обвинувачення, з яких закри-
то – 1 524 (що становить 53,77 %) [13]. Уза-
гальнивши наведені дані, слід відмітити, 
що судами першої інстанції за останні три з 
половиною роки було закрито 49,36 % кри-
мінальних проваджень у формі приватного 
обвинувачення.

Таким чином, зважаючи на наведені 
вище статистичні дані, процесуальна ді-
яльність прокурора у майже 50 % кримі-
нальних проваджень у формі приватно-
го обвинувачення зводиться до закриття 
справи, причому незалежно від позиції та 
думки прокурора. Тому виникає питання: 
який може бути публічний інтерес у при-
ватному провадженні? Варто відмітити, що 
І.Я. Фойницький ще наприкінці ХІХ сто-
ліття підкреслював, що „лицо, возбудив-
шее уголовное преследованіе, есть полный 
хозяинъ дела” [14, с. 26]. Фактично наведе-
на теза відображає і сучасний стан кримі-
нального провадження у формі приватного 
обвинувачення. Саме позиція потерпіло-
го є рушієм даного кримінального прова-
дження, і саме від позиції потерпілого за-
лежить його доля.

Також незрозумілим є існування ст. 479 
КПК України, яка вказує на те, що відшко-
дування шкоди потерпілому у криміналь-
ному провадженні у формі приватного об-
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винувачення може відбуватися на підставі 
угоди про примирення або без неї. Виникає 
питання: якими мотивами буде керуватися 
обвинувачений (що відшкодував шкоду), 
підписуючи угоду про примирення, якщо є 
можливість просто закрити провадження. 
Адже угода про примирення має наслідком 
вирок (і вирок не виправдальний), що, від-
повідно, тягне за собою покарання та суди-
мість особи.

Наведена вище мотивація реформуван-
ня приватного обвинувачення – „такі зло-
чини в основному завдають шкоди пере-
важно приватним інтересам особи і не за-
подіюють безпосередньої шкоди державі” 
та сучасне правозастосування є несумісни-
ми та суперечать один одному. Адже про-
цесуальна діяльність прокурора, що спря-
мована на виконання завдань криміналь-
ного провадження, повністю залежить від 
позиції потерпілого. Слід відмітити, що під 
час розробки вказаних положень не було 
враховано ані часу, що буде витрачати про-
курор, здійснюючи нагляд за додержанням 
законів під час проведення досудового роз-
слідування у формі процесуального керів-
ництва досудовим розслідуванням та під-
тримання державного обвинувачення, ані 
державних коштів, що будуть витрачені під 
час виконання прокурором своїх повнова-
жень.

Слід наголосити, що головну роль у 
кримінальному провадженні у формі при-
ватного обвинувачення має відігравати 
лише потерпілий. Більше того саме на ньо-
го має бути покладений тягар доказування, 
без будь-якого втручання представників 
держави. Зазначені провадження мають 
починатися саме з судової стадії. При цьо-
му суд не буде грати роль суб’єкта, що по-
рушив справу, а лише формальну – реєстру-
вати правопорушення. Більше того, потер-
пілий повинен у такому провадженні бути 
забезпечений правом на безоплатну право-
ву допомогу з боку професійного адвоката. 
А кримінальне провадження має фактично 
базуватися на положеннях ст. 332 „Про-
ведення експертизи за ухвалою суду” та 
ст. 333 „Застосування заходів забезпечення 
кримінального провадження та проведен-
ня слідчих (розшукових) дій під час судо-

вого провадження” КПК України. Поряд з 
цим прокурор може вступати у криміналь-
не провадження у формі приватного обви-
нувачення лише у виняткових випадках.

Висновки
Практика застосування положень КПК 

України вказала на суттєві недоліки сучас-
ного кримінального провадження у формі 
приватного обвинувачення. Запропонова-
ні рекомендації щодо вирішення наведе-
них проблем сприятиме оптимізації проце-
суальної діяльності прокурора у криміналь-
ному провадженні.
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SUMMARY 
Main problems connected with the procedur-

al activity of the Prosecutor during the criminal 
proceeding in the form of private charge have 
been considered. Effectiveness of the procedural 
activity of the Prosecutor during the criminal 
proceeding in the form of private charge has been 
analyzed. Ways for improvement of the Prosecu-
tor’s procedural activity during criminal pro-
ceeding as a private charge have been offered.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто основні проблеми, 

пов’язані з процесуальною діяльністю про-
курора під час кримінального провадження у 
формі приватного обвинувачення. Проаналі-
зовано ефективність процесуальної діяльності 
прокурора під час кримінального провадження 
у формі приватного обвинувачення. Запропо-
новано шляхи удосконалення процесуальної 
діяльності прокурора під час кримінального 
провадження у формі приватного обвинува-
чення.
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ÓÄÊ 342.9

В статье исследуется одно из направле-
ний деятельности Национальной полиции 
- профилактика правонарушений. Актуали-
зируется проблема неоднозначного примене-
ния терминов «профилактика», «предупреж-
дение» и «предотвращение» преступлений в 
законодательстве Украины. На основе про-
веденного исследования научно-правовых ис-
точников предлагается решение проблемы 
унификации соответствующих терминов.
Ключові слова: профілактика, попередження, 

запобігання, правопорушення, Національна поліція, 
напрям діяльності.

Постановка проблеми
У Законі України «Про Національну по-

ліцію» до повноважень Національної поліції 
віднесено профілактичну діяльність, яка по-
винна зайняти одне з основоположних місць 
у системі функцій новоствореної Національ-
ної поліції, оскільки реагування поліції на 
вже вчиненні правопорушення має здійсню-
ватися разом із виявленням причин та умов, 
що цьому сприяли, та вжиттям заходів щодо 
їх усунення. Водночас, варто відмітити, що в 
законодавстві України спостерігається неуні-
фіковане вжиття подібних між собою, однак 
не тотожних за змістом, категорій «профілак-
тика», «попередження» та «запобігання» пра-
вопорушень, що спричиняє їх неоднакове 
застосування. Відсутня єдність у визначенні 
співвідношення цих понять і у науковій літе-
ратурі. У зв’язку з цим виникає необхідність 
у проведенні наукового вирішення пробле-

ми співвідношення означених категорій у    
законодавстві України. 

Актуальність теми дослідження під-
тверджується також тим, що наукові роботи, 
присвячені проблемі співвідношення понять 
«профілактика», «попередження» та «запо-
бігання», хоча і наявні у вітчизняній право-
вій науці, однак серед них відсутні ті, що ха-
рактеризують проблему з огляду на сучасні 
тенденції та оновлене законодавство, що у 
поєднанні з необхідністю комплексного на-
укового аналізу даного питання обумовлює 
важливість та своєчасність даної статті.

Стан дослідження
Окремі аспекти проблеми уніфікації по-

нять у сфері профілактичної діяльності пра-
воохоронних органів у законодавстві Укра-
їни досліджували такі вчені, як: Д. М. Бах-
рах, Ю. П. Битяк, В. М. Зінич, О. М. Клюєв, 
І. І. Комарницька, М. І. Корнієнко, М. В. Ло-
шицький, В. В. Мозоль, С. Г. Поволоцька, 
Л. І. Сопільник, Г. Й. Ткач, С. В. Шестаков, 
Н. В. Янюк та багато інших. Однак, на сьо-
годнішній день відсутні комплексні дослі-
дження, присвячені проблемі співвідношен-
ня понять «профілактика», «попередження» 
та «запобігання» правопорушень Національ-
ною поліцією, що ще раз підкреслює важли-
вість та актуальність запропонованої теми. 

Мета та завдання дослідження
Метою статті є обґрунтування пропозицій 

щодо вирішення проблеми неоднозначного 
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застосування термінів «профілактика», «попе-
редження» та «запобігання» правопорушень 
в законодавстві України. Для досягнення по-
ставленої мети необхідно виконати такі за-
вдання: провести аналіз законодавства Укра-
їни у сфері регулювання профілактики право-
порушень Національною поліцією України; 
на підставі аналізу наукової літератури запро-
понувати шляхи уніфікації термінів «профі-
лактика», «попередження» та «запобігання».

Виклад основного матеріалу
Профілактика правопорушень у науковій 

літературі визначається як система заходів, 
спрямованих на охорону прав і свобод люди-
ни й громадянина, власності, громадського 
порядку та громадської безпеки, довкілля, 
конституційного устрою України від проти-
правних посягань, профілактику правопо-
рушень і порядок їх здійснення органами 
державної влади, органами місцевого само-
врядування, підприємствами, установами, 
організаціями всіх форм власності, громад-
ськими формуваннями з охорони громад-
ського порядку, окремими громадянами, а 
також права та обов’язки державних органів 
і організацій, що проводять роботу з профі-
лактики правопорушень, та осіб, щодо яких 
здійснюються зазначені заходи [1, с. 8-9].
Дане визначення демонструє масштаб-

ність досліджуваної категорії, показує багато-
аспектність проблеми профілактичної діяль-
ності. Це обумовлено тим, що профілактика 
правопорушень може розглядатися в різних 
пластах суспільного буття.
На думку В. І. Мельника, у широкому 

значенні профілактика – це діяльність, спря-
мована на абсолютне недопущення вчинен-
ня злочинів. У вузькому – діяльність щодо, 
по-перше, виявлення і усунення детермінант 
конкретних злочинів; по-друге, виявлення 
осіб, здатних до вчинення злочинів, і прове-
дення з ними відповідної роботи. Як ствер-
джує науковець, профілактика в широкому 
розумінні підпорядкована завданням бо-
ротьби зі злочинністю як явищем, у вузько-
му – попередженню конкретних злочинів із 
боку конкретних осіб [2, с. 96].
Водночас, на нашу думку, розмежування 

вузького та широкого підходів до розуміння 
профілактичної діяльності, є не зовсім пра-

вильним, оскільки в даному випадку скоріше 
мова йде про співвідношення загальної та 
індивідуальної профілактики. Зокрема, в за-
конодавстві України профілактична робота 
поділяється на загальну та індивідуальну.
Загальна профілактична робота – це 

комплекс заходів, спрямованих на виявлен-
ня причин та умов, які призводять до скоєн-
ня правопорушень, їх усунення в межах сво-
єї компетенції, проведення профілактично-
роз’яснювальної роботи серед громадян. 
Індивідуальна профілактична робота – комп-
лекс заходів щодо конкретних осіб, схиль-
них до вчинення правопорушень, та осіб, які 
перебувають на обліках в органах внутріш-
ніх справ, з метою попередження вчинення 
ними злочинів та інших правопорушень [3]. 
Отже, загальна та індивідуальна профілакти-
ка співвідносяться як загальне та конкретне: 
в першому випадку мова йде про заходи, 
спрямовані на усунення правопорушень у ці-
лому, а в другому – недопущення їх вчинен-
ня конкретною особою.
Між тим, варто відмітити, що в науковій 

літературі давно триває дискусія з приводу 
розмежування понять «профілактика», «по-
передження» та «запобігання» правопору-
шень. При цьому, деякі вчені, пояснюючи 
природу походження плутанини в застосу-
ванні означених категорій, фактично гово-
рять про загальну та індивідуальну профі-
лактику. 
Так, наприклад, О. П. Бойко вважає, що 

профілактика злочинів – це особливий вид 
соціального управління, який має на меті 
гарантувати безпеку правоохоронних цін-
ностей і полягає в розробленні та здійсненні 
системи цілеспрямованих заходів щодо ви-
явлення та усунення причин злочинів, умов, 
які сприяють їх здійсненню, а також запобіж-
ного впливу на осіб, схильних до протиправ-
ної поведінки. Під попередженням злочину 
вчений розуміє діяльність держави і суспіль-
ства, спрямовану проти можливого (але ще 
не задуманого), задуманого (такого, що го-
тується), а також вчинюваного та вчинено-
го злочину [4, с. 348, 351]. Іншими словами, 
профілактика правопорушень є більш широ-
ким та комплексним поняттям, що охоплює 
систему заходів не тільки правового, але і 
психологічного, соціально-педагогічного та 
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іншого характеру, які спрямовані на зни-
ження рівня вчинюваних правопорушень, 
та в ідеалі – повне усунення причин та умов, 
що цьому сприяють. Попередження право-
порушення розуміється як більш конкретне 
явище – система заходів щодо запобігання 
вчиненню потенційно можливого або навіть 
розпочатого правопорушення.
У такому трактуванні простежується 

цілком логічний підхід, однак, як можна 
побачити, він не повністю узгоджується із 
законодавством України. Наприклад, у На-
казі Міністерства внутрішніх справ України 
«Про затвердження Положення про службу 
дільничних інспекторів міліції в системі Мі-
ністерства внутрішніх справ України» виді-
ляється індивідуальна та загальна профілак-
тична робота, які фактично відповідають по-
няттям профілактичної та попереджувальної 
діяльності.
У свою чергу, Х. О. Шаповал пропонує 

розмежовувати поняття «профілактика», 
«попередження», «запобігання» залежно від 
часових проміжків з моменту вчинення пра-
вопорушення і відповідно до ступеня його 
тривалості та динаміки. На початковій стадії 
вчинення адміністративного правопорушен-
ня, на думку науковця, доцільно застосовува-
ти профілактику правопорушення та заходів 
виховного характеру, спрямованих на усу-
нення можливості вчинення особою право-
порушення. Якщо профілактика не досягла 
бажаних результатів чи була неефективною 
та виникла стійка спрямованість особи щодо 
вчинення протиправного діяння, здійсню-
ється запобігання правопорушенню. Під по-
передженням правопорушення розуміється 
діяльність держави та суспільства загалом, 
спрямована проти можливого чи вчиненого 
правопорушення [5, с. 253]. Однак, на нашу 
думку, подібний підхід до розмежування ка-
тегорій «профілактика» та «попередження» є 
не зовсім чітким та вдалим, оскільки не ко-
респондує із словниковим трактуванням від-
повідних понять.
Так, термін «профілактика» в Новому 

тлумачному словнику сучасної української 
мови визначається як: 1) заходи, що запо-
бігають виникненню й поширенню хвороб, 
сприяють охороні здоров’я населення;-
2) сукупність заходів, які запобігають перед-

часним поломкам та спрацюванню машин, 
механізмів і т. ін., відвертають аварії на ви-
робництві, транспорті тощо. У той же час 
«попередження» означає: 1) наперед зро-
блене повідомлення про що-небудь у фор-
мі: застереження проти чого-небудь, наказу, 
вказівки зробити що-небудь або погрози;-
2) один із видів адміністративного, партійно-
го і т. ін. стягнення; 3) запобігання вияву чо-
го-небудь небажаного [6, с. 789, 827]. 
Отже, в одному із своїх значень поняття 

«попередження» співпадає за змістом із понят-
тям «запобігання». У той же час «профілакти-
ка» - категорія, що в основному вживається в 
медицині та механікі, що відрізняє її від понят-
тя «попередження», яке має більш широкий 
спектр значень. Тому, визначаючи співвідно-
шення між поняттями «профілактика», «попе-
редження» та «запобігання», слід виходити з 
того, що перше з них спочатку мало обмежену 
сферу застосування. У зв’язку з цим, розгляда-
ючи профілактику як діяльність, спрямовану 
на недопущення вчинення правопорушень, 
під нею необхідно розуміти комплекс заходів, 
у тому числі виявлення та усунення причин 
та умов, що сприяли раніше вчиненим право-
порушенням, метою яких є створення таких 
умов, за яких рівень правопорушень суттєво 
знижується (подібно до профілактики хворо-
би). «Попередження» та «запобігання» в дано-
му випадку є дуже близькі за змістом і в одному 
зі своїх значень тотожними. Вони означають 
здійснення заходів, спрямованих на зупинен-
ня розпочатих, недопущення потенційно мож-
ливих правопорушень. 
Не сприяє однаковому розумінню таких 

понять, як «профілактика», «попередження» 
та «запобігання» правопорушень, їх різне за-
стосування в законодавчих актах.
Зокрема, у 2006 р. був розроблений про-

ект Закону «Про профілактику правопору-
шень», який хоча і потребував певного удо-
сконалення, однак містив деякі прогресивні 
положення. У ньому визначається, що про-
філактика правопорушень – обов’язкова ді-
яльність органів державної влади, місцевого 
самоврядування, підприємств, установ, орга-
нізацій незалежно від форм власності, у тому 
числі громадських організацій, спрямована 
на виявлення та усунення причин і умов, які 
сприяють учиненню правопорушень, а та-
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кож виявлення осіб, схильних до вчинення 
правопорушень, та застосування заходів до їх 
виправлення [7]. Відтак, профілактика пра-
вопорушень визнавалася в цьому законопро-
екті як систему заходів, що мають подвійний 
вплив, спрямований як на усунення причин 
та умов, що сприяють вчиненню правопору-
шення, так і на виправлення осіб, схильних 
до їх вчинення. З цього можна зробити ви-
сновок, що в законопроекті профілактика 
правопорушень розуміється, передусім, у 
контексті попередження потенційно можли-
вих або вже розпочатих правопорушень.
Що стосується чинного на сьогодні зако-

нодавства, то поняття профілактики право-
порушень міститься в наказах МВС України 
«Про затвердження Положення про профі-
лактику правопорушень, пов’язаних із здій-
сненням службової діяльності працівниками 
Державної міграційної служби України» та 
«Про затвердження Положення про службу 
дільничних інспекторів міліції в системі Мі-
ністерства внутрішніх справ України». У пер-
шому з цих наказів профілактика правопору-
шень визначається як система організацій-
них, правових і виховних заходів, спрямова-
них на попередження та усунення причин і 
умов, що сприяють учиненню працівниками 
Державної міграційної служби України про-
типравних дій, пов’язаних із здійсненням 
їх службової діяльності [8]. Профілактична 
робота дільничного інспектора міліції в На-
казі «Про затвердження Положення про 
службу дільничних інспекторів міліції в сис-
темі Міністерства внутрішніх справ України» 
розглядається як здійснення організаційно-
практичних заходів з проведення загальної 
та індивідуальної профілактики правопору-
шень на адміністративній дільниці [3].
В останньому визначені згадані поняття 

загальної та індивідуальної профілактики. 
Виходячи з їх змісту, слідує, що профілакти-
кою правопорушень визнається система за-
ходів, як тих, що спрямовані на недопущен-
ня їх вчинення та зниження рівня право-
порушень загалом, так і тих, що спрямовані 
на запобігання вчиненню потенційно мож-
ливих правопорушень конкретною особою. 
Утакому випадку можна говорити про те, що 
законодавець ототожнює поняття профілак-
тики та попередження правопорушень. 

Однак, у деяких законах застосовується 
саме поняття «попередження». Зокрема, в За-
коні України «Про попередження насильства 
в сім’ї» попередження насильства в сім’ї визна-
чається як система соціальних і спеціальних 
заходів, спрямованих на усунення причин і 
умов, які сприяють вчиненню насильства в 
сім’ї, припинення насильства в сім’ї, яке готу-
ється або вже почалося, притягнення до від-
повідальності осіб, винних у вчиненні насиль-
ства в сім’ї, а також медико-соціальна реабілі-
тація жертв насильства в сім’ї [9]. У даному ви-
падку, бачимо, що поняття «попередження» 
вживається законодавцем у контексті системи 
заходів, спрямованих на усунення потенційно 
можливих загроз вчинення насильства в сім’ї 
та усунення причин та умов, що цьому спри-
яють, що цілком відповідає словниковому 
трактуванню даного поняття.
У КУпАП при означенні завдань кодексу 

(ст. 1, 6) застосовується категорія «запобіган-
ня» в контексті системи заходів, спрямованих 
на недопущення вчинення адміністративних 
правопорушень, виявлення й усунення при-
чин та умов, які сприяють їх вчиненню, на 
виховання громадян у дусі високої свідомості 
і дисципліни, суворого додержання законів 
України [10].

Висновки
Таким чином, у законодавстві України 

відсутня системність та послідовність у за-
стосуванні понять «профілактика», «поперед-
ження» та «запобігання» - у деяких випадках 
вони вживаються як тотожні, в інших – за-
конодавець їх розмежовує. При цьому, чітко 
прослідкувати різницю між цими поняттями 
на підставі одного лише аналізу відповідних 
законодавчих актів досить складно. Тому, ке-
руючись класичними науковими концепція-
ми в цій сфері та виходячи з етимології дослі-
джуваних понять, профілактичну діяльність 
слід розглядати як більш широке та комп-
лексне поняття, що включає всю систему за-
ходів, спрямованих як на повне недопущен-
ня правопорушень, створення умов для зни-
ження їх рівня, так і на попередження та за-
побігання вчиненню потенційно можливих 
правопорушень. Тобто попередження та за-
побігання – це окремі складові елементи про-
філактичної діяльності. Досліджуючи профі-
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SUMMARY 
This article examines one of the activities 

of the National Police - prevention of offenses. 
Mounts problem of ambiguous use of the terms 
“prevention”, “prevent” and “prevention” of 
crime in the legislation of Ukraine. Based on the 
analysis of scientifi c and legal sources suggested 
solving the problem of unifi cation of relevant 
terms.

АНОТАЦІЯ 
В статті досліджується один із напрямів 

діяльності Національної поліції – профілак-
тика правопорушень. Актуалізується про-
блема неоднозначного застосування термінів 
«профілактика», «попередження» та «запобі-
гання» правопорушень в законодавстві Украї-
ни. На основі проведеного дослідження науко-
во-правових джерел пропонується вирішення 
проблеми уніфікації відповідних термінів.

лактику правопорушень як вид правоохо-
ронної діяльності, під нею слід розуміти таку 
систему засобів та методів, які передбачають 
можливість застосування заходів державного 
примусу та інших публічно-правових засобів 
впливу на суспільну поведінку учасників пра-
вовідносин, що застосовуються державними 
правоохоронними органами або недержав-
ними громадськими формуваннями у межах 
повноважень, наданих їм законом. 
У зв’язку з цим вважаємо, що в законодав-

чих актах (КУпАП, Законі «Про Національ-
ну поліцію» та ін.) доцільніше застосовувати 
термін «попередження», який відповідає 
конкретному напрямку діяльності правоохо-
ронних органів та означає систему заходів та 
методів, спрямованих на виявлення причин 
та умов, що сприяли вчиненню правопору-
шень, вжиття заходів щодо їх усунення та за-
побігання вчиненню нових правопорушень. 
Категорію «профілактика» як більш широку 
та комплексну варто застосовувати при роз-
робці різноманітних загальнодержавних та 
регіональних програм та стратегій профілак-
тичної діяльності Національної поліції.
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В статье дана общая характеристика 
частного обвинения и исследованы отдель-
ные аспекты совершенствования порядка 
осуществления уголовного судопроизводства 
в форме частного обвинения. Осуществлен 
правовой анализ действующих нормативно-
правовых актов и научно-теоретических ис-
точников по данному вопросу. В результате 
исследования, на основании комплексного, 
всестороннего, научного анализа, выявлен 
ряд проблем теоретического и практического 
характера и рассмотрен комплекс рекомен-
даций относительно их решения.

Ключові слова: приватне обвинувачення, кримі-
нальне провадження, окремі аспекти вдосконалення 
приватного обвинувачення.

цедуру. Зокрема, суттєвих змін набув ін-
ститут кримінального провадження у фор-
мі приватного обвинувачення. Збільшена 
кількість кримінальних правопорушень, 
провадження по яких здійснюється у при-
ватній формі, відновлено стадію досудового 
розслідування та в цілому регламентова-
но новою окремою главою, на відміну від 
КПК України 1960 року. Оскільки з часу 
прийняття нового КПК України у 2012 році 
минуло близько чотирьох років, то уже мож-
на говорити про проблеми і недоліки у його 
застосуванні, враховуючи потреби практи-
ки. Зокрема дана глава складається з трьох 
статей і не регламентує стадію досудового 
розслідування та судового розгляду, питань 
правонаступництва; містить тяжкі та осо-
бливо тяжкі злочини, віднесення яких до 
кримінального провадження у приватній 
формі є спірним питанням.

Постановка проблеми
Незважаючи на всю важливість кримі-

нального провадження у формі приватного 
обвинувачення норми національного зако-
нодавства у даній сфері містять чимало колі-
зій та прогалин, а тому, безперечно, потре-
бують вдосконалення.

Стан дослідження
Окремі аспекти кримінального прова-

дження у формі приватного обвинувачення 
є об’єктом багатьох наукових досліджень. 
Проте і на сьогодні все ще залишається 
багато дискусійних питань. А отже, є необ-

Актуальність теми
Усвідомлення на найвищому (держав-

ному) рівні думки щодо важливості існу-
вання та розвитку цього інституту в про-
цесі побудови громадянського суспільства 
є необхідною запорукою ефективності 
проведення реформування галузі кримі-
нальної юстиції. Комплексне оновлення 
законодавчої бази в напрямку дотриман-
ня, охорони та захисту прав, свобод та ін-
тересів учасників кримінального процесу 
має сприяти утвердженню України в очах 
світової спільноти як прогресивної та де-
мократичної держави.
Кримінальний процесуальний кодекс 

України, який був прийнятий у 2012 році, 
змінив підхід до інститутів кримінального 
процесу та по-новому регламентував їх про-
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хідність подальшого дослідження та пере-
осмислення.

Мета та завдання
Метою даної наукової статті є аналіз кри-

мінального провадження у формі приватно-
го обвинувачення, дослідження проблем-
них питань, узагальнення та формування 
теоретичних положень та практичних ви-
сновків, вироблення рекомендацій стосовно 
вдосконалення правового регулювання.
З огляду на мету були поставлені та ви-

рішувалися наступні завдання: з’ясувати 
поняття та сутність кримінального прова-
дження у формі приватного обвинувачення, 
дослідити порядок кримінального прова-
дження у формі приватного обвинувачення, 
визначити проблеми правового регулюван-
ня та запропонувати комплекс рекоменда-
цій щодо їх вирішення.

Виклад основних положень
Відповідно до ст.477 Кримінального про-

цесуального кодексу України (далі – КПК), 
кримінальним провадженням у формі при-
ватного обвинувачення є провадження, яке 
може бути розпочате слідчим, прокурором 
лише на підставі заяви потерпілого щодо 
кримінальних правопорушень [2]. А. Ю. Ка-
зенко вважає, що приватне обвинувачення 
– це твердження про вчинення певною осо-
бою діяння, передбаченого законом Укра-
їни про кримінальну відповідальність, та 
кримінальне переслідування, за вчинення 
яких передано державою на розсуд потер-
пілої особи, яке висунуте за наявності заяви 
потерпілого або його законного представ-
ника і реалізується в рамках спеціальної 
правової процедури [9,c.105].
Тут слід зазначити, що серед науков-

ців існує позиція, згідно з  якою вказаний 
різновид кримінального провадження не є 
класичним видом у формі приватного об-
винувачення, зважаючи на що його варто 
іменувати «кримінальне провадження, яке 
може бути розпочате лише на підставі заяви 
потерпілого» [11,c.218]. На нашу думку, такі 
зміни у законодавстві навряд чи вплинуть 
на якість здійснення кримінального прова-
дження у формі приватного обвинувачення 
та підвищать ефективність кримінального 

судочинства. Є інші, значно важливіші мо-
менти, які потребують коригувань. Одним 
із таких ми вважаємо недосконалість право-
вого регулювання у даній сфері.
Особливістю кримінального прова-

дження у формі приватного обвинувачен-
ня за КПК України є те, що законодавцем 
передбачено проведення досудового роз-
слідування за цією категорією справ. Про-
курор і слідчий у межах своєї компетенції 
зобов’язані розпочати досудове розслідуван-
ня, але підставою у цьому випадку є лише 
заява потерпілого, тобто активна роль на-
лежить не прокурору, слідчому, а особі, яка 
звертається із заявою про вчинення щодо 
неї кримінального правопорушення. Отже, 
заява (повідомлення) потерпілого, як пра-
вило, є єдиним законним приводом для по-
чатку кримінального провадження у формі 
приватного обвинувачення. Якщо потер-
пілим є неповнолітня особа або особа, яка 
визнана в установленому законом порядку 
недієздатною чи обмежено дієздатною, або 
яка через хворобу, фізичні або психічні вади 
чи з інших поважних причин не може сама 
подати заяву, її може подати його законний 
представник. На нашу думку, ця позиція 
законодавця є правильною, оскільки коли 
справи приватного обвинувачення порушу-
вались тільки судом, то виникало багато дис-
кусійних питань щодо розгляду цих заяв ор-
ганом дізнання (як правило, міліцією). Осо-
би, про вчинення щодо них злочинів цієї 
категорії, нерідко звертались із заявами не 
в суд, як це було передбачено законом, а до 
міліції. Органом дізнання, як правило, при-
ймалось рішення про відмову в порушенні 
кримінальної справи, матеріали осідали в 
архівах, замість того, щоб бути направлени-
ми в суд для розгляду по суті [16, c.155-156].
А. Ю. Козловський вважає, що таку фор-

му кримінального провадження, як приват-
не обвинувачення, характеризують наступні 
ознаки: 

1. Твердження про вчинення певною 
особою діяння, передбаченого законом 
України про кримінальну відповідальність, 
має місце тільки з боку потерпілої особи або 
її законного представника. 

2. Обов’язкова наявність заяви потерпі-
лої особи, яка містить її волевиявлення про 
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притягнення до кримінальної відповідаль-
ності особи, яка вчинила відносно неї діян-
ня, передбачене законом України про кри-
мінальну відповідальність 

3. Офіційна підтримка ініціативи по-
терпілої особи про притягнення до кримі-
нальної відповідальності особи, яка вчинила 
відносно неї діяння, з боку органу публічної 
влади. 

4. Нормативне визначення переліку ді-
янь, кримінальне переслідування за вчи-
нення яких передано державою на розсуд 
потерпілої особи з урахуванням характеру 
вчиненого діяння, ступеня його тяжкості та 
особливостей взаємовідносин між потерпі-
лим і особою, яка вчинила це діяння. 

5. Потерпіла особа має право на: – під-
тримання обвинувачення в суді; – ініцію-
вання та укладення угоди про примирення 
з підозрюваним чи обвинуваченим. 

6. Відмова потерпілої особи від обви-
нувачення є безумовною підставою для за-
криття кримінального провадження. 

7. Можливість об’єднання первісної і зу-
стрічної заяв в одному провадженні, їх су-
місний розгляд та вирішення[9, c.105-106].
Вітчизняний законодавець передбачає 

окремі випадки, у яких можливе криміналь-
не провадження у формі приватного обви-
нувачення. Зокрема, відповідно до ч.1ст.477 
КПК кримінальне провадження у формі 
приватного обвинувачення може бути роз-
почате слідчим, прокурором лише на під-
ставі заяви потерпілого щодо кримінальних 
правопорушень, чіткий перелік яких перед-
бачений законодавством [2].
Інститут приватного обвинувачення 

є однією з найдавніших форм організації 
кримінальної процесуальної функції захис-
ту прав і свобод людини. Виділення у КПК 
України окремої глави щодо кримінально-
го провадження у формі приватного обви-
нувачення надає інституту приватного об-
винувачення завершеності, саме існування 
такого інституту є показником рівня розви-
тку правової держави. Потерпілий є ініці-
атором для початку кримінального прова-
дження у формі приватного обвинувачення, 
і в подальшому він має право примиритися 
з підозрюваним, обвинуваченим і укласти 
угоду про примирення на всіх стадіях кри-

мінального провадження. Отже, потерпілий 
є основною фігурою в кримінальному про-
вадженні у формі приватного обвинувачен-
ня, йому мають бути роз’яснені його права, а 
також забезпечена можливість їх реального 
здійснення. Тому запропоновані пропозиції 
щодо використання професійної правової 
допомоги і закріплення на законодавчому 
рівні права підтримувати обвинувачення в 
суді сприятиме удосконаленню процесуаль-
ного статусу потерпілого у кримінальному 
провадженні у формі приватного обвинува-
чення[16, c.158].
Проаналізувавши норми КПК у частині 

правового регулювання здійснення кримі-
нального провадження у формі приватного 
обвинувачення, ми дійшли висновку про їх 
дуже обмежену кількість. Адже лише три 
статті КПК вказують на особливості кримі-
нального провадження саме у формі при-
ватного обвинувачення в Україні:ст.477 
«Поняття кримінального провадження у 
формі приватного обвинувачення», ст.478 
«Початок кримінального провадження у 
формі приватного обвинувачення», ст.79 
«Відшкодування шкоди потерпілому у кри-
мінальному проваджені у формі приватно-
го обвинувачення». Окрім того, статті 478 
та 479 мають дуже обмежений характер. 
Звідси можемо дійти висновку про необ-
хідність внесення відповідних доповнень з 
метою покращення правового регулювання 
порядку здійснення кримінального прова-
дження у формі приватного обвинувачення.
На думку деяких науковців, разом з по-

зитивними новаціями кримінального про-
цесуального законодавства ми вбачаємо і 
його суттєві недоліки стосовно нормативно-
го забезпечення функціонування інституту 
приватного обвинувачення. Головним та-
ким недоліком (або ж навіть законодавчою 
прогалиною) є відсутність зазначення чіт-
ких вимог щодо змісту та форми заяви про 
кримінальне порушення як у КПК, так і в 
Інструкції. На наш погляд, у такому випад-
ку варто вдатися до аналогії закону й засто-
сувати розширене тлумачення відповідних 
положень ч. 5 ст. 214 (початок досудового 
розслідування), у якій зазначені відомості, 
що підлягають внесенню до ЄРДР. Осно-
вними вимогами, зокрема, можуть бути та-



136ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 4, 2016

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

кими: особисті дані заявника (П.І.Б., місце 
проживання); виклад обставин події (дата, 
час, місце). До факультативних можна від-
нести такі: наявність моральної, фізичної 
чи матеріальної шкоди, завданої проти-
правними діями; спосіб, засоби й знаряддя 
вчинення кримінального правопорушення; 
опис особи, що вчинила кримінальне право-
порушення, на думку потерпілого (особливі 
прикмети); наявність очевидців [12, c. 388].
Неповнота законодавчого регулювання 

інституту приватного обвинувачення част-
ково компенсується нормативною вказів-
кою в Пам’ятці щодо ведення єдиного облі-
ку в органах і підрозділах внутрішніх справ 
України заяв і повідомлень про вчинені 
кримінальні правопорушення та інші події 
(яка міститься в згаданій вище інструкції) на 
те, що міліція зобов’язана приймати та реє-
струвати заяви й повідомлення про кримі-
нальні правопорушення, своєчасно прийма-
ти за ними рішення. Заяви й повідомлення 
про кримінальні правопорушення, що вчи-
нені або готуються, незалежно від місця й 
часу їх скоєння, повноти отриманих зведень 
і форми подання, а також особистості заяв-
ника, реєструється цілодобово оперативним 
черговим того органу внутрішніх справ, до 
якого звернулася особа чи надійшло повідо-
млення [16]. 
Мабуть, найдискусійнішою відмінністю 

норм, що визначають основні положення 
існування інституту приватного обвинува-
чення в новому КПК, є значне розширен-
ня кола кримінально караних діянь, про-
вадження стосовно яких здійснюється в 
згаданій формі. До набрання чинності КПК 
України 2012 року згідно зі ст. 27 КПК 1960 
року притягнення до кримінальної відпо-
відальності не інакше, як за скаргою по-
терпілого здійснювалося лише за злочини, 
передбачені ст. 125, ч. 1 ст. 126, ст. 203-1, 
ч. 1 ст. 206, ст. ст. 219, 229, 231–232-2, 356 
Кримінального кодексу України щодо дій, 
якими заподіяно шкоду правам та інтересам 
окремих громадян. Справи про злочин, пе-
редбачений ч. 1 ст. 152, порушувалися не 
інакше, як за скаргою потерпілого, але за-
кривати їх за примиренням потерпілого з 
обвинуваченим, підсудним, на відміну від 
інших, не можна було [19].

Якщо справа про будь-який із зазна-
чених злочинів мала особливе громадське 
значення, а також у виняткових випадках, 
коли потерпілий через свій безпорадний 
стан, залежність від обвинуваченого чи з 
інших причин не міг захистити свої закон-
ні інтереси, прокурор мав право порушити 
справу й за відсутності скарги потерпілого. 
Така справа направлялася для проваджен-
ня дізнання чи досудового слідства, а піс-
ля закінчення розслідування розглядалася 
судом у загальному порядку, а отже, у разі 
примирення потерпілого з обвинуваченим 
(підсудним) вона не підлягала закриттю. 
Зараз же таке «перейняття обвинувачен-
ня» прокурором законодавчо не закрі-
плено. У КПК України 2012 року спектр 
кримінально караних діянь, провадження 
щодо яких здійснюється у формі приват-
ного обвинувачення, збільшився майже в 6 
разів[12,c.389].
Ще однією суттєвою прогалиною вітчиз-

няного законодавства є відсутність врегулю-
вання новим КПК 2012 року у порівнянні 
зі старим КПК1960 року захисту інтересів 
постраждалих, стан яких унеможливлює 
(ускладнює) самостійну ініціацію криміналь-
ного провадження у формі приватного об-
винувачення. На даній проблемі наголошує 
у своєму дослідженні А.І.Тітко [17]. Автор 
зауважує на тому, що можуть виникнути си-
туації, коли право ініціювати кримінальне 
провадження у формі приватного обвину-
вачення переходить до правопорушника. 
Наприклад, у випадку, коли правопоруш-
ником є єдиний родич, який і має таке пра-
во. Зважаючи на таке, науковець вбачає, що 
буде доцільно відродити право прокурора 
втручатися в провадження у формі при-
ватного обвинувачення у виняткових ви-
падках, коли потерпілому заважає подати 
таку заяву його безпорадний стан, та надати 
йому право у таких випадках розпочинати 
кримінальне провадження без заяви потер-
пілого [17, c.269]. Ми цілком підтримуємо 
дану пропозицію, адже якщо проаналізу-
вати судові рішення у справах приватного 
обвинувачення за суб’єктом відповідальнос-
ті, то можна дійти висновку про те, що не-
поодинокими є випадки, коли родичі таки 
вчиняють злочини один проти одного.
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Розробляючи конкретні пропозиції 
щодо вдосконалення кримінального проце-
суального законодавства в частині правово-
го регулювання здійснення кримінального 
провадження у формі приватного обвинува-
чення, слід обов’язково взяти до уваги по-
ложення щодо даних питань, які містяться 
й у інших статтях КПК, а не лише у раніше 
зазначених трьох спеціальних статтях.
Якщо ж суд переконається в тому, що 

угоду може бути затверджено, відповідно 
до ст. 475 КПК він ухвалює вирок, яким за-
тверджує угоду, і призначає узгоджену сто-
ронами міру покарання. У випадку, коли 
кримінальне провадження у зв’язку з укла-
денням угоди попередньо було виділено в 
окреме провадження, потім вироком суду 
затверджено угоду та призначено узгодже-
не між сторонами покарання чи звільнення 
від його відбування з випробуванням, при 
цьому щодо інших кримінальних право-
порушень провадження здійснювалось у 
загальному порядку, то під час визначення 
остаточного покарання суд має керуватися 
ч. 4 ст. 70 та ст. 72 КК. Якщо ж підоз рюва-
ний чи обвинувачений у період відбування 
покарання за вчинене кримінальне право-
порушення вчинив інше кримінальне пра-
вопорушення, у провадженні щодо якого у 
подальшому було укладено угоду, суд, пе-
реконавшись, що угода може бути затвер-
джена, ухвалює вирок, яким затверджує 
угоду, призначає узгоджену сторонами міру 
покарання, а остаточне покарання визна-
чає, керуючись правилами статей 71, 72 
КК[18,c.22].
Доцільним та необхідним кроком ре-

формування Глави 36 КПК України зокрема 
та Інституту кримінального провадження 
загалом вбачає й Х. І. Нефедорів. Зокрема, 
авторка акцентує увагу на необхідності вне-
сення статті, яка міститиме вимоги до заяви 
потерпілого також статті, яка надаватиме 
право потерпілому на безоплатну правову 
допомогу у випадках неможливості само-
стійно забезпечити себе кваліфікованою 
юридичною допомогою, доповнення стат-
тею про правонаступництво у випадку смер-
ті потерпілого. Реформувати також інсти-
тут приватного обвинувачення, виділивши 
статті, які передбачають тяжкі, злочини та 

особливо тяжкі та ті, які посягають на сус-
пільні інтереси в окремий інститут приват-
но публічного кримінального провадження. 
На шляху України до впровадження Євро-
пейських традицій та кращого забезпечен-
ня прав людини та нововведення є необхід-
ними[13].
С. І. Перепелиця у своєму науковому 

дослідженні зазначає, що в новому КПК 
України законодавець фактично відмовив-
ся від традиційного розуміння інституту 
приватного обвинувачення, а його функ-
ціонування заміщено категорією справ 
приватно-публічного обвинувачення. На 
думку автора, за такого підходу вести мову 
про існування окремого провадження, яке 
мало б певні особливості, абсолютно не-
можливо. Розширення переліку справ, у 
яких провадження здійснюється у фор-
мі приватного обвинувачення, попри всі 
його позитивні риси фактично не дає під-
став для тверджень про наявність само-
го провадження з певними правилами, зі 
специфічністю слідчих та судових дій. Він 
пропонує два шляхи вирішення вказаної 
колізії. Перший – це відмова від включен-
ня до системи кримінальної процесуальної 
діяльності окремого провадження у формі 
приватного обвинувачення і зміна назви 
ст.477 «Особливості порушення кримі-
нальних справ окремих категорій» замість 
«Поняття кримінального провадження у 
формі приватного обвинувачення». Як це 
має місце щодо кримінального проваджен-
ня стосовно неповнолітніх у главі 38 КПК. 
Другий, найбільш прийнятний, на його 
думку, це опрацювання належної правової 
регламентації приватного обвинувачення 
як окремого провадження, що пов’язано, 
зокрема, із покладанням на приватного 
обвинувача обов’язку підтримувати й до-
водити пред’явлене ним обвинувачення 
[14,c.184]. У той же час О. Яновська вважає, 
що розширення переліку складів кримі-
нальних правопорушень, щодо яких може 
бути здійснене кримінальне провадження 
у формі приватного обвинувачення сприя-
тиме підвищенню відповідальності винних 
осіб безпосередньо перед потерпілими осо-
бами та ефективному досягненню основної 
мети кримінального судочинства[19,c.245].
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О.В.Єні акцентує увагу на тому, що зако-
нодавче регулювання інституту приватного 
обвинувачення повинно охоплювати два на-
прями:

1) здійснення досудового розслідування 
та судового розгляду щодо окремо визна-
ченого переліку кримінальних правопору-
шень, віднесених до категорії «приватного 
обвинувачення»;

2) здійснення судового розгляду кри-
мінальних проваджень, які набути статусу 
приватного обвинувачення вже в суді в силу 
попередньої відмови прокурора від підтри-
мання державного обвинувачення за умови 
згоди потерпілого в подальшому підтриму-
вати обвинувачення самому[5,c.135].

Жодним чином не встановлено особли-
востей проваджень у формі приватного обви-
нувачення й щодо прийняття рішень слідчим 
і прокурором на стадії направлення до суду 
клопотання про обрання щодо підозрювано-
го запобіжного заходу. Сам потерпілий та-
ким правом взагалі не наділений, що також 
певним чином суперечить логіці законодав-
чого врегулювання інституту приватного 
обвинувачення. Таким чином, доходимо 
висновку про пряму суперечливість закону 
участі прокурора в розгляді обвинувального 
акта в суді в кримінальному провадженні у 
формі приватного обвинувачення, а також 
про певну незбалансованість законодавства, 
яке регулює хід і закінчення досудового 
розслідування звільненням особи від кримі-
нальної відповідальності[7,c.160].
Законодавець не визначився стосовно 

судового розгляду кримінального прова-
дження у формі приватного обвинувачення. 
Про це свідчить навіть назва ст. 478 КПК 
«Початок кримінального провадження у 
формі приватного обвинувачення». Не вра-
ховано, що потерпіла особа під час судового 
розгляду підтримує обвинувачення. Навіть 
у разі відмови прокурора від підтримання 
державного обвинувачення в суді у спра-
вах публічного обвинувачення потерпілий 
має право підтримувати обвинувачення. У 
цьому випадку кримінальне провадження 
набуває статусу приватного і здійснюється 
за процедурою приватного обвинувачення-
(ст. 340 КПК). Крім того, потерпіла особа 
може ініціювати та укласти угоду про при-

мирення з підозрюваним чи обвинуваченим 
(ч. 3 ст. 469 КПК). А відмова потерпілої осо-
би від обвинувачення тягне за собою закрит-
тя кримінального провадження (п. 7 ч. 1-
ст. 284 КПК). На жаль, КПК не встановлює 
підстав для об’єднання первісної і зустрічної 
заяв в одному кримінальному провадженні, 
що відбувається у формі приватного обви-
нувачення. Адже подання за наявності до 
того підстав обвинуваченим зустрічної за-
яви є активною формою захисту ним своїх 
прав і інтересів, а також захисту від необ-
ґрунтованого обвинувачення. Вважаємо, що 
об’єднання вказаних заяв в одному прова-
дженні сприятиме процесуальній економії, 
але за умови, якщо заяви мають відношен-
ня до одних й тих самих осіб та стосуються 
взаємопов’язаних діянь. Саме вищевказані 
ознаки характеризують кримінальне прова-
дження у формі приватного обвинувачення 
і складають його зміст у процесуальному ас-
пекті. Звернемось до нормативного визна-
чення терміну «обвинувачення». Законода-
вець трактує обвинувачення як твердження 
про вчинення певною особою діяння, перед-
баченого законом України про кримінальну 
відповідальність, висунуте в порядку, вста-
новленому КПК (п. 13 ч. 1 ст. 3 КПК). Тобто 
поняття «обвинувачення» в КПК викорис-
товується в матеріальному значенні. З ура-
хуванням цього поняття «приватне обвину-
вачення» слід використовувати саме в цьому 
сенсі[9,c.105].

Висновки та пропозиції
Викладене вище дозволяє зробити ви-

сновок, що чинне національне законодав-
ство щодо кримінального провадження у 
формі приватного обвинувачення містить 
чимало колізій та прогалин, а тому потре-
бує вдосконалення. Зокрема, вбачається за 
необхідне розширити правове регулювання 
інституту приватного обвинувачення шля-
хом внесення відповідних доповнень. Адже, 
проаналізувавши норми КПК у частині пра-
вового регулювання здійснення криміналь-
ного провадження у формі приватного обви-
нувачення ми дійшли висновку про їх дуже 
обмежену кількість та стислий характер. 
Доцільно відродити право прокурора 

втручатися в провадження у формі приват-
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ного обвинувачення у виключних випадках, 
коли потерпілому заважає подати таку за-
яву його безпорадний стан, та надати йому 
право у таких випадках розпочинати кримі-
нальне провадження без заяви потерпілого.
Необхідне внесення статті, яка місти-

тиме вимоги до заяви потерпілого. Адже 
спостерігається відсутність зазначення чіт-
ких вимог щодо змісту та форми заяви про 
кримінальне порушення як у КПК, так і в 
Інструкції. А також статті, яка надаватиме 
право потерпілому на безоплатну правову 
допомогу у випадках неможливості само-
стійно забезпечити себе кваліфікованою 
юридичною допомогою.
Не слід забувати про те, що, розробля-

ючи конкретні пропозиції щодо вдоско-
налення кримінального процесуального 
законодавства в частині правового регулю-
вання здійснення кримінального прова-
дження у формі приватного обвинувачення, 
слід обов’язково взяти до уваги положення 
щодо даних питань, які містяться й у інших 
статтях КПК, а не лише раніше зазначених 
трьох спеціальних статтях.
Вказані заходи сприятимуть підвищен-

ню ефективності застосування національних 
норм щодо здійснення кримінального про-
вадження у формі приватного обвинувачен-
ня.
Насамкінець, слід зауважити, що право-

ве регулювання кримінального проваджен-
ня у формі приватного обвинувачення по-
требує подальших наукових досліджень.
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SUMMARY 
General characteristics of private prosecu-

tion are provided in the research paper and some 
aspects of improving the procedure of criminal 
proceedings in the form of private prosecution 
are studied. A legal analysis of current of cur-
rent regulatory acts as well as scientifi c and the-
oretical sources on the subject was carried out. 
Through an integrated, comprehensive and sci-
entifi c analysis the study resulted in identifi ca-
tion of a number of problems of theoretical and 
practical nature and considering a set of recom-
mendations for their solution.

АНОТАЦІЯ 
У статті дано загальну характеристи-

ку приватного обвинувачення та досліджено 
окремі аспекти вдосконалення порядку здій-
снення кримінального провадження у формі 
приватного обвинувачення. Здійснено право-
вий аналіз чинних нормативно-правових ак-
тів та науково-теоретичних джерел з даного 
питання. У результаті дослідження на під-
ставі комплексного, всебічного, наукового ана-
лізу виявлено ряд проблем теоретичного та 
практичного характеру та розглянуто комп-
лекс рекомендацій щодо їх вирішення.
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В статье на основании анализа юридиче-
ской литературы, действующего законодатель-
ства и практики Европейского суда по правам 
человека рассмотрены проблемы реализации 
права лица на рассмотрение дела в разумный 
срок в судебных стадиях уголовного судопроиз-
водства Украины. Отмечено, что отечествен-
ный законодатель при определении сроков 
осуществления уголовного производства в су-
дебных стадиях преимущественно применяет 
оценочные понятия, кроме того, в действую-
щем уголовном процессуальном законодатель-
стве относительно судебного производства не 
закреплены действенные механизмы защиты 
права на судебное разбирательство в течение 
разумного срока. Определены направления со-
вершенствования уголовного процессуального 
законодательства с целью обеспечения долж-
ного действия механизма соблюдения принци-
па разумности сроков путем конкретизации 
сроков проведения процессуальных действий и 
принятия процессуальных решений в суде.
Ключові слова: міжнародні стандарти судочин-

ства, кримінальне провадження, судове проваджен-
ня, право на судовий захист, розумні строки у кримі-
нальному провадженні.

про захист прав людини та основоположних 
свобод, передбачає «загальне та ефективне 
визнання і додержання прав людини». Зокре-
ма, п. 1 ст. 6 цієї Конвенції встановлює право 
кожного на справедливий і публічний роз-
гляд його справи впродовж розумного строку 
незалежним і безстороннім судом, встановле-
ним законом. Ця норма стала основою для ви-
значення змісту судочинства у країнах, що до-
тримуються світових стандартів захисту прав 
людини, у тому числі в Україні. Окремим еле-
ментом права на справедливий суд є розум-
ний строк розгляду справи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Правова природа і зміст розумних стро-

ків у судочинстві, зокрема і кримінальному, 
критерії їх оцінки розглядались у працях 
О.А. Банчука, О.А. Гончаренка, С.О. Заїки, 
В.В. Городовенка, В.Т. Маляренка, Н.В. Не-
ледви, О.Б. Прокопенко, О.М. Овчаренко, 
А.А. Павловської, Н.Ю. Сакари, С.В. Шевчу-
ка, О.Г. Шило та інших учених. При цьому 
у вітчизняній юридичній літературі досить 
глибоко досліджені критерії визначення 
розумних строків з урахуванням практики 
Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ). 
Значна кількість публікацій присвячена про-
блемам їх дотримання в стадії досудового роз-
слідування.

Не вирішені раніше проблеми
Проте недостатньо уваги приділено пи-

танням регламентації строків у судових стаді-
ях кримінального провадження. Як відзначе-

Постановка проблеми
Втілення демократичних засад у правове 

регулювання кримінальної процесуальної ді-
яльності в Україні, що відбулося з часу здобут-
тя нашою країною незалежності, має на меті 
максимальне наближення вітчизняного судо-
чинства до європейських стандартів у цій сфе-
рі. Це, як передбачає Європейська конвенція 
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но, за КПК 1960 року у судових стадіях взагалі 
не було обмежень щодо строків розгляду ні 
судом першої інстанції, ні апеляційним чи ка-
саційним. Такий стан правового регулювання 
вказаного питання сам по собі провокував по-
рушення прав особи на розумний строк роз-
гляду її справи з точки зору ЄСПЛ [1, с. 187; 
2, с. 408]. Так, за даними ЄСПЛ, із загального 
числа справ – 1053, що ним було розглянуто 
проти України, порушення тривалості судової 
процедури (ч. 1 ст. 6 Конвенції) було констато-
вано у 303 справах [3]. На жаль, з прийняттям 
нового КПК України ситуація докорінно не 
змінилась. 

Мета
Метою статті є аналіз проблем реалізації 

стандарту розумного строку в судових стадіях 
кримінального процесу України та надання 
пропозицій щодо гарантування права особи 
на розгляд справи у розумні строки. 

Виклад основного матеріалу
Прийняття у 2012 році КПК України ста-

ло важливою віхою розвитку вітчизняного 
кримінального процесуального права у на-
прямі приведення його у відповідність до 
міжнародних стандартів у цій сфері. Серед ін-
ших новел, у порівнянні з попереднім КПК, 
законодавець окрему увагу приділив питан-
ню дотримання строків кримінального про-
вадження, закріпивши у п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК 
України розумність строків як загальну засаду 
кримінального провадження. Зміст цієї заса-
ди розкривається в ст. 28 КПК України. При 
цьому, і на що слід окремо акцентувати увагу, 
її застосування повинно відбуватися з ураху-
ванням практики ЄСПЛ (ч. 5 ст. 9 КПК Укра-
їни). Неврахування цього методологічного ас-
пекту слідчими, прокурорами, суддями при-
зведе, як правило, до недотримання прав осо-
би в цій частині, та фактично має наслідком 
неможливість особи скористатися гарантією 
справедливого судочинства у повному обсязі. 
З цього приводу у постанові Пленуму Вищого 
спеціалізованого суду України з розгляду ци-
вільних і кримінальних справ від 17.10.2014 
№ 11 прямо вказано, що недотримання стро-
ків розгляду цивільних, кримінальних справ 
і справ про адміністративні правопорушення 
порушує конституційне право на судовий за-

хист, гарантований статтею 55 Конституції 
України, і негативно впливає на ефективність 
правосуддя та на авторитет судової влади [4].
Наприклад, Н. В. Неледва, підтримуючи 

прогресивність передбачення у ст. 28 КПК 
України у якості загальної засади розумності 
строку кримінального провадження, звер-
тає увагу на певну декларативність відповід-
них законодавчих положень, підкреслюючи 
необхідність доповнення та розкриття змісту 
фундаментальних критеріїв розумності стро-
ків, передусім щодо досудового розслідування 
Зокрема, вона пропонує додаткові критерії 
розумності строків кримінального прова-
дження: навантаження на слідчого, характер 
протидії розслідуванню з боку зв’язків учас-
ників кримінального провадження, рівень 
кваліфікації слідчого, технічне, матеріальне 
та інші види забезпечення розслідування [5, 
с. 241-242]. Але, як уявляється, характер про-
тидії розслідуванню є частиною такого крите-
рію, як «поведінка учасників кримінального 
провадження». Навантаження на слідчого, рі-
вень його кваліфікації, стан матеріально-тех-
нічного забезпечення розслідування, на нашу 
думку, не можна вважати самостійними кри-
теріями розумності строків у кримінально-
му процесуальному сенсі, оскільки зазначені 
організаційні питання діяльності органу до-
судового розслідування мають вирішуватись 
поза межами кримінального процесу шляхом 
відповідної управлінської діяльності органів 
державної влади. У цьому сенсі щодо судово-
го провадження цілком правильним, заснова-
ним на аналізі практики ЄСПЛ, є тверджен-
ня, що такі обставини, як зайнятість судді в ін-
шому процесі, призначення судових засідань 
з великими інтервалами і т.п. не є підставою 
для визнання строків розумними, адже вони 
свідчать про низький рівень організації судо-
чинства та безвідповідальне ставлення до ви-
конання своїх обов’язків [6, с. 46-47]. У п. 50 
рішення ЄСПЛ у справі «Павлюлінець проти 
України» (Заява № 70767/01) ЄСПЛ зазначив, 
що Конвенція покладає на держави-учасниці 
обов’язок організувати свою судову систему 
таким чином, щоб дозволяти судам діяти від-
повідно до вимог пункту 1 статті 6 Конвенції, 
включаючи розгляд упродовж «розумного 
строку» [7]. Погоджуючись з такою постанов-
кою питання, відзначимо, що позиція законо-
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давця щодо розумності строків кримінального 
провадження, особливо в частині визначення 
їх критеріїв (ч. 2 ст. 28 КПК України), в ціло-
му відповідає практиці ЄСПЛ. На врахування 
практики цього суду орієнтує суддів і п.п. 3, 4 
постанови Пленуму Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних і кримі-
нальних справ від 17.10.2014 № 11 [4]. 
У рішеннях ЄСПЛ стосовно розумних 

строків наголошено на таких критеріях, як: 
складність справи, поведінка заявника та 
компетентних органів, характер процесу, 
предмет спору, важливість предмета спору 
для заявника (щодо України це справи: N.B. 
проти України, Айбабін проти України, Анто-
ненков та інші проти України, Баглай проти 
України, Бендрит проти України тощо). На-
ведені критерії переважним чином знайшли 
закріплення в ч. 3, 4 ст. 28 КПК України та 
у відповідних роз’ясненнях Вищого спеціалі-
зованого суду України з розгляду цивільних і 
кримінальних [4]. Тобто вітчизняний законо-
давець, закріпивши у нормах КПК України 
вимоги щодо розумних строків кримінально-
го провадження, пішов шляхом фактичного 
відтворення загальних формулювань міжна-
родних правових норм та положень окремих 
роз’яснень з практики розгляду ЄСПЛ від-
повідних скарг. Сутність вказаного стандарту 
прав особи також досить глибоко розкрито у 
працях вітчизняних учених, у тому числі в га-
лузі кримінального процесуального права.
На жаль, при цьому законодавцем не було 

закріплено реальних механізмів забезпечен-
ня дотримання цих строків і дієвих засобів 
захисту прав осіб у випадку необґрунтовано-
го затягування кримінального провадження 
в суді, чи інших механізмів, які б забезпечу-
вали поведінку компетентних органів влади 
у відповідності до змісту стандарту розумно-
го строку. Наприклад, розглядаючи справу 
«Кобцев проти України» (Заява № 7324/02), 
ЄСПЛ звертав увагу на те, що затримки у про-
вадженні були обумовлені неспроможністю 
державних органів забезпечити присутність 
свідків. З цього приводу ЄСПЛ зазначає, що 
протягом судового провадження суд мав у 
своєму розпорядженні ефективні механізми 
забезпечення явки свідків у судове засідання 
(можливість застосування примусових заходів 
до свідків – прим. авт.), проте ніщо не свідчить 

з матеріалів справи, що суд коли-небудь роз-
глядав можливість накладення адміністратив-
них санкцій за неявку в суд [8]. 
Стосовно таких випадків та ситуації від-

сутності механізмів забезпечення дотримання 
розумних строків і дієвих засобів захисту прав 
осіб у випадку необґрунтованого затягування 
кримінального провадження в суді, ЄСПЛ на-
гадує, що роль національних судів в організа-
ції судових проваджень полягає у тому, щоб 
зробити їх швидкими та ефективними [9]. Але 
за відсутності достатньої і належним чином 
розробленої правової основи діяльності суду, 
зробити судове провадження швидким та 
ефективним суд не завжди може. Так, окремі 
норми КПК України характеризуються пев-
ною правовою невизначеністю й потребують 
свого удосконалення, метою якого є конкре-
тизація процесуальних строків та введення 
механізмів здійснення процесуальних дій та 
діяльності в цілому саме на ґрунті дотриман-
ня розумних строків, що наближатиме зміст 
вітчизняного кримінального судочинства до 
європейських стандартів.
У цьому питанні не можемо повністю по-

годитись із В. Городовенко, який вбачає, що 
вирішенню проблеми дотримання судом 
встановлених законом строків розгляду справ 
сприятиме запровадження оціночних крите-
ріїв визначення «розумності» провадження у 
справі у кожному конкретному випадку, які 
успішно напрацьовані ЄСПЛ [2, с. 408]. Ви-
знаючи, що при вирішенні цього питання 
практика ЄСПЛ має важливе значення, від-
мітимо, що вона стосується тлумачення відпо-
відних норм. Тому в центр вирішення цього 
питання необхідно поставити удосконалення 
власне кримінальних процесуальних норм, 
які регулюють строки кримінального прова-
дження в цілому, або окремих процесуальних 
дій, зміст яких би відповідав європейським 
стандартам у цій сфері в їх тлумаченні ЄСПЛ. 
З цього приводу більш виваженою є позиція 
Н. Ю. Сакари, яка вказує, що імплементація 
п. 1 ст. 6 Конвенції на національному рівні має 
відбуватися не шляхом автоматичного дублю-
вання з подальшим відсиланням до тлумачен-
ня, яке міститься в практиці ЄСПЛ, а шляхом 
встановлення конкретних строків для про-
ведення процесуальних дій щодо розгляду 
справи та закріплення права особи на розгляд 
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справи протягом строків, встановлених у за-
конодавстві, з подальшою можливістю захис-
ту цього права [10, с. 88-90].
Якщо проаналізувати норми чинного 

КПК України через призму такого підходу, 
то виявляються суттєві недоліки, які не дозво-
ляють на практиці реально гарантувати особі 
дотримання розумних строків кримінального 
провадження не тільки на стадії досудового 
розслідування, а й у суді. Зокрема, чимало 
встановлених процедур або взагалі не обме-
жені будь-якими строками, або містять лише 
посилання на необхідність виконувати їх про-
тягом розумного (необхідного, достатнього 
тощо) строку, тобто віддаються на розсуд суду. 
Відповідно, непоодинокими є випадки необ-
ґрунтованого затягування процесу. Так, до 
числа норм, які потребують удосконалення, 
віднесемо, зокрема, такі:

1) Стаття 34 КПК України, визначаючи 
п’ятиденний строк розгляду подання суду 
(клопотання сторін) про направлення кримі-
нального провадження з одного суду до іншо-
го, не визначає конкретного строку, протягом 
якого з дня встановлення обставин, передба-
чених ч. 1 ст. 34 КПК України, має бути вне-
сене подання місцевого чи апеляційного суду; 
не визначено у ній і питання, в які терміни 
кримінальне провадження фактично має бути 
направлено за підсудністю, внаслідок чого 
така невизначеність створює підстави досить 
тривалий час пересилати відповідну справу 
по інстанціях. Тому у ст. 34 КПК України слід 
встановити, що подання місцевого суду щодо 
направлення кримінального провадження до 
іншого суду має бути внесене не пізніше на-
ступного дня з дня встановлення обставин, 
передбачених ч. 1 даної статті.

2) У ч. 1 ст. 314 КПК України щодо судово-
го провадження у першій інстанції визначено 
п’ятиденний строк призначення підготовчо-
го провадження з дня надходження обвину-
вального акта, клопотання про застосування 
примусових заходів медичного чи виховного 
характеру або клопотання про звільнення від 
кримінальної відповідальності, але конкрет-
ного строку здійснення підготовчого прова-
дження законом не встановлено. У даному 
питанні не можемо погодитись із думкою-
С. Дячука, який підтримує гнучкість законо-
давця, що дав можливість суду визначати тер-

мін проведення підготовчого провадження на 
власний розсуд із дотриманням критеріїв ро-
зумності, коли «суду надано право дати власну 
оцінку розумності строку на вчинення проце-
суальної дії, виходячи з умов провадження та 
об’єктивних можливостей, з одночасним взят-
тям на себе відповідальності за своє рішення» 
[11, с. 133]. Вважаємо, що граничний строк 
має бути зазначений безпосередньо в законі, 
що буде реальною гарантією дотримання ро-
зумних строків суддею.

3) Пункт 3 ч. 3 ст. 314 КПК України перед-
бачає можливість повернення обвинувально-
го акту, клопотання про застосування при-
мусових заходів виховного характеру проку-
рору, але знову ж таки стаття не встановлює 
конкретних строків, які визначає суд проку-
ророві для усунення останнім невідповіднос-
тей, що не сприяє дотриманню розумного 
строку кримінальної процесуальної діяль-
ності. Як відзначено Вищим спеціалізованим 
судом України з розгляду цивільних і кримі-
нальних справ, у таких випадках в ухвалі суд 
зобов’язує прокурора усунути виявлені недо-
ліки протягом визначеного ним розумного 
строку, який має бути достатнім для виправ-
лення допущених недоліків [12]. Але офіційні 
роз’яснення та, насамперед, зазначені норми 
закону мають бути більш конкретизованими 
як щодо змісту діяльності прокурора з усунен-
ня виявлених недоліків, встановлення кон-
кретного граничного строку їх усунення, так 
і передбачати можливість повернення судом 
матеріалів не більше одного разу. Адже в ін-
шому випадку, і це, на жаль, підтверджується 
практикою, фактично має місце сумнозвісне 
додаткове розслідування, яке за часів попе-
реднього КПК України було серед головних 
причин порушень права особи на розгляд 
справи у розумні строки, виявлених ЄСПЛ. 

4) Хоча у ч. 1 ст. 318 КПК України і вста-
новлено, що судовий розгляд має бути про-
ведений і завершений протягом розумного 
строку, але з приводу судового провадження 
у першій інстанції конкретні строки нерідко 
не встановлені або використовуються оціноч-
ні підходи до їх визначення. Зокрема, мова 
йде про: а) призначення запасного судді, під-
ставою ухвалення такого рішення є значний 
час для проведення кримінального прова-
дження; відкладення судового розгляду через 
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неприбуття обвинуваченого, прокурора, за-
хисника, потерпілого, цивільного відповіда-
ча, свідка, спеціаліста, перекладача, експерта, 
але не встановлюються конкретні строки при-
значення дати нового засідання та терміни 
для вжиття заходів до забезпечення прибуття 
учасників (ст. 320, 323-327 КПК України);-
б) відкладення судового розгляду для за-

стосування заходів забезпечення криміналь-
ного провадження та проведення слідчих 
(розшукових) дій під час судового проваджен-
ня, бо закон встановлює для цього достатній 
строк, а не конкретні терміни виконання (ст. 
333 КПК України);  в) відкладення судового 
розгляду на «необхідний для з’явлення захис-
ника строк» (ч. 3 ст. 324 КПК України), якщо 
прибуття захисника, замість того, чия подаль-
ша участь у судовому провадженні неможли-
ва, протягом трьох днів неможлива.

5) Частина 4 ст. 338 КПК України визна-
чає, що при зміні обвинувачення в суді судо-
вий розгляд відкладається на строк не менше 
семи днів для надання обвинуваченому, його 
захиснику можливості підготуватися до за-
хисту проти нового обвинувачення. За клопо-
танням сторони захисту цей строк може бути 
скорочений або продовжений. При цьому 
граничний строк відкладення не встановле-
но, хоча при висуненні додаткового обвинува-
чення (ч. 2 ст. 339 КПК України) такий строк 
визначено не більше, ніж чотирнадцять днів.
Таким чином, вітчизняний законодавець, 

встановлюючи строки здійснення криміналь-
ного провадження в судових стадіях, пере-
важно застосовує оціночні поняття строків ви-
конання процесуальних дій і прийняття про-
цесуальних рішень. Отже, при закріпленні 
засади розумних строків кримінального про-
вадження в КПК України не було приділено 
належної уваги встановленню конкретних 
строків багатьох дій та рішень суду як певних 
гарантій реалізації цього принципу. Також 
не було приділено достатньої уваги введенню 
механізмів гарантування дотримання розум-
ного строку кримінального провадження з 
боку слідчих, прокурорів, суддів. 
Уявляється, що в реаліях української пра-

вової системи, традицій, недостатності досві-
ду діяльності у відповідності до європейських 
стандартів судочинства, такий підхід не мож-
на вважати вірним. Тим більше, що п. 19 Ви-

сновку № 6 (2004) КРЄС рекомендує, щоб сто-
рони були повністю поінформовані адвоката-
ми, судами чи арбітражем, навіть до початку 
процесу, щодо характеру та розміру витрат, 
які їм доведеться понести, а також те, щоб їм 
була надана інформація про передбачувану 
тривалість процесу до моменту винесення су-
дового рішення [13]. Реалізації цієї рекомен-
дації сприяла б більша конкретизація строків 
кримінального провадження або окремих 
процесуальних дій як на досудовому розсліду-
ванні, так і в судовому провадженні.
Крім того, у чинному кримінальному про-

цесуальному законодавстві України щодо су-
дового провадження не закріплено дієвих 
механізмів захисту права на судовий розгляд 
упродовж розумного строку. Певні елементи 
такого механізму зустрічаються у підзаконних 
актах. Так, у п. 7 постанови Пленуму Вищого 
спеціалізованого суду України з розгляду ци-
вільних і кримінальних справ від 17.10.2014 
№ 11 вказано, що судді повинні усвідомлюва-
ти особисту відповідальність за розгляд справ 
у встановлені законом строки, за якість роз-
гляду справ, не допускати фактів зволікання, 
вживати всіх необхідних заходів з метою не-
ухильного дотримання процесуальних стро-
ків [4]. Але таких вказівок замало, щоб забез-
печити ефективну реалізацію досліджуваної 
засади.
У юридичній літературі також неоднора-

зово розглядалось питання щодо можливос-
тей використання досвіду інших країн (Італії, 
Польщі, Російської Федерації тощо), у яких 
прийнято окремі закони, що дають можли-
вість оскаржувати порушення цього права 
та одержувати відповідні компенсації [14; 15; 
16]. При цьому наголошується, що в Україні 
питання захисту права особи на досудове слід-
ство, судовий розгляд та виконання рішення 
суду протягом розумного строку не врегульо-
ване чинним національним законодавством 
взагалі (попри те, що процесуальне законо-
давство у принципі містить такий термін, як 
«розумний строк») [17, с. 47]. Тобто констату-
ємо, що у вітчизняному кримінальному про-
цесі досі не зроблені конкретні кроки по за-
провадженню подібних механізмів, особливо 
щодо судових стадій.
І хоча ч. 6 ст. 28 КПК України встанов-

лює право підозрюваного, обвинуваченого, 
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потерпілого звернутись до прокурора, слід-
чого, судді або суду з клопотанням, у якому 
викладаються обставини, що обумовлюють 
необхідність здійснення кримінального про-
вадження (або окремих процесуальних дій) 
у більш короткі строки, ніж ті, що передбаче-
ні кодексом, а ст. 308 КПК України дає цим 
суб’єктам право оскаржити прокурору ви-
щого рівня недотримання розумних строків 
слідчим, прокурором під час досудового роз-
слідування, проте таких прав не надано ци-
вільному позивачу та цивільному відповідачу. 
Не передбачено право на оскарження недо-
тримання розумних строків у судових стадіях 
кримінального процесу та відповідних меха-
нізмів його захисту. Чітко визначеної відпо-
відальності прокурора, слідчого, судді, суду 
за недотримання конкретних (не кажучи про 
розумні) строків фактично немає. І хоча від-
повідно до пункту 2 частини першої статті 106 
Закону України «Про судоустрій і статус суд-
дів» за безпідставне затягування або невжиття 
суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги 
чи справи протягом строку, встановленого за-
коном, суддю може бути притягнуто до дис-
циплінарної відповідальності, але, як свідчить 
текст цієї статті, це стосується випадків, коли 
строки «встановлені законом», а при викорис-
танні в законі оціночних понять підстави для 
дисциплінарної відповідальності судді відсут-
ні. Зазначені прогалини в законодавстві слід 
усунути.

Висновки
Підсумовуючи викладене, відзначимо, що 

для України залишається нагальною пробле-
мою удосконалення чинного законодавства в 
напрямі забезпечення дієвого механізму за-
хисту права особи на судовий розгляд справи 
протягом розумного строку. Реалізація цієї 
засади у кримінальному провадженні потре-
бує не просто закріплення у кримінальному 
процесуальному законі загальних критеріїв 
у формі оціночного поняття, а встановлення 
конкретних строків у судових стадіях кримі-
нального судочинства для ухвалення відпо-
відних процесуальних рішень та здійснення 
окремих процесуальних дій. Адже як свідчить 
кількість справ у ЄСПЛ з питання порушен-
ня Україною цього права, то його реалізація 
конче потребує вжиття більш дієвих заходів 

щодо покращення стану з дотриманням упо-
вноваженими державними органами вказаної 
засади кримінального провадження. Саме 
тому пошук та впровадження до криміналь-
ного процесу України реальних механізмів 
дотримання розумних строків у судових ста-
діях кримінального провадження є перспек-
тивним напрямом подальших наукових дослі-
джень. 
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SUMMARY 
Based on the analysis of legal literature, legis-

lature in force and practice of European Court of 
Human Rights the article examines issues of real-
ization of person’s right to consideration the case 
within reasonable term in stages of criminal legal 
proceedings of Ukraine. It outlines that domestic 
legislator in defi ning terms for criminal proceed-
ings in stages judicial legal proceedings mainly use 
evaluative notions, more over norms on judicial 
legal proceedings of criminal procedural legisla-
ture in force do not provide effi cient mechanisms 
for protection of the right to criminal legal proceed-
ings within reasonable terms. The article ascertains 
ways of enhancement of criminal procedural leg-
islature in the question of securing bases of rea-
sonable terms by means of concrete estimation the 
terms for actions in the proceedings and making 
procedural decision in court.

АНОТАЦІЯ 
У статті на підставі аналізу юридичної лі-

тератури, чинного законодавства та практи-
ки Європейського суду з прав людини розгляну-
то проблеми реалізації права особи на розгляд 
справи впродовж розумного строку в судових 
стадіях кримінального судочинства України. 
Відмічено, що вітчизняний законодавець при 
визначенні строків здійснення кримінального 
провадження в судових стадіях переважно за-
стосовує оціночні поняття, крім того, у чин-
ному кримінальному процесуальному законо-
давстві щодо судового провадження не закріпле-
но дієвих механізмів захисту права на судовий 
розгляд упродовж розумного строку. Визначено 
напрями удосконалення кримінального проце-
суального законодавства з метою забезпечення 
належної дії механізму дотримання засади ро-
зумності строків шляхом конкретизації стро-
ків проведення процесуальних дій та прийнят-
тя процесуальних рішень у суді.
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 ËÅÌÅÕÀ Ðîñòèñëàâ ²ãîðîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, ñòàðøèé 
âèêëàäà÷ êàôåäðè ìåäè÷íîãî ïðàâà, ÔÏÎ ÍÌÓ ³ì. Äàíèëà Ãàëèöüêîãî ñòàðøèé 
ïàðòíåð ÀÎ «ËÅÌÅÕÀ ÒÀ ÏÀÐÒÍÅÐÈ».

Статья посвящена раскрытию содержа-
ния понятий «тяжкие последствия», «особо 
тяжкие последствия» и «иные тяжкие по-
следствия», использованных для обозначения 
общественно опасных последствий как при-
знака объективной стороны составов престу-
плений. Определены перспективы их исполь-
зования в уголовно-правовых нормах.

Ключові слова: тяжкі наслідки, особливо тяжкі 
наслідки, інші тяжкі наслідки, зміст поняття, ви-
значення поняття

тяжких наслідків, що, зрештою, утруднює 
правильну кримінально-правову кваліфі-
кацію, а відтак містить загрозу протиправ-
ного притягнення до кримінальної відпові-
дальності чи безпідставного звільнення від 
неї.

Стан дослідження
Аналіз кримінально-правової літера-

тури свідчить, що проблемні питання, що 
стосуються поняття тяжких наслідків, не 
були самостійним об’єктом комплексного 
та системного кримінально-правового до-
слідження. Разом із тим поняття «тяжкі 
наслідки» частково були піддані аналізу у 
монографіях П.С.Берзіна [1] (у рамках за-
конодавчої конструкції статті 43 КК Укра-
їни розглядались як обставина, що пови-
нна враховуватись судом при призначенні 
покарання, частково - як елемент складу 
злочину певного виду), Л.В. Горбунової [2] 
(як одна з обставин, яка обтяжує покаран-
ня), а також у дисертаційних дослідженнях 
С.В. Краснопеєва [3]та В.Г. Степанова [4]
(як один із видів злочинних наслідків).

 Однак, необхідно звернути увагу на 
те, що існуючі дослідження мають фраг-
ментарний характер, тобто тільки частко-
во торкаються досліджуваного питання, 
і, як правило, пов’язані з конкретизацією 
понять «тяжкі наслідки», «особливо тяжкі 
наслідки»,  «інші тяжкі наслідки» тощо. У 
жодній із існуючих праць тяжкі наслідки 
не розглядаються комплексно як наскрізне 
кримінально-правове поняття, а досліджу-

Постановка проблеми
Кримінальна відповідальність за злочи-

ни, ознакою складів яких є тяжкі наслідки, 
завжди цікавила науковців, оскільки вони є 
ознакою, яка передбачена як у Загальній, 
так і в Особливій частинах Кримінального 
кодексу України (далі – КК України). Тер-
мінологічні звороти «тяжкі наслідки», «інші 
тяжкі наслідки» та «особливо тяжкі наслід-
ки» вживаються у КК України понад сто 
разів. Окрім цього, у багатьох статтях КК 
України тяжкі наслідки законодавець на-
зиває конкретно: загибель людей, загибель 
кількох осіб, смерть, тяжкі тілесні ушко-
дження та інші. Проте, попри таку поши-
реність указаної ознаки, у кримінальному 
законодавстві немає визначення цього по-
няття. У різних статтях КК України воно 
вживається неоднаково, відрізняється за 
змістом та обсягом. Виникає потреба роз-
робити єдине універсальне розуміння цьо-
го поняття, оскільки різне розуміння не 
сприяє правильному тлумаченню поняття 
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ються, як правило, під тим чи іншим кутом 
зору.

Таким чином, основною метою цієї стат-
ті є з’ясування поняття тяжких наслідків за 
кримінальним правом України.

Виклад основних положень
Безперечно, висвітлення змісту поняття 

тяжких наслідків доцільно почати з опра-
цювання довідниково-енциклопедичних 
видань. Відразу необхідно відзначити, що 
тлумаченню поняття тяжких наслідків у 
вказаних джерелах приділена незначна 
увага. Так, у «Юридичній енциклопедії» 
за редакцією Ю.С.Шемшученка вказуєть-
ся, що тяжкі наслідки злочину виступають 
кваліфікуючою обставиною, яка обтяжує 
відповідальність особи, що вчинила зло-
чин. Також ця обставина враховується при 
призначенні покарання та має оцінний ха-
рактер, з’ясування змісту і обсягу якого ви-
магає конкретизації по кожному конкрет-
ному кримінальному провадженню і вико-
ристовується для позначення відмінних за 
змістом та обсягом понять[5, с.165]. Інше 
визначення тяжких наслідків міститься у 
Словнику оцінних понять КК України, де 
під такими розуміють результати чогось, 
які несуть за собою страждання [6, с.103].
Що стосується законодавчого визначен-

ня поняття тяжких наслідків, то у КК Укра-
їни міститься їх роз’яснення лише щодо 
випадків заподіяння матеріальних збитків 
(примітка до ст. 222-1, 232-1, ч.2 ст. 364, ч.2 
ст.423 КККК України), які у кожній із при-
міток мають різний розмір.При цьому зако-
нодавець не вважає за потрібне дати визна-
чення наслідків немайнового характеру.
У свою чергу, в науці кримінального 

права не існує єдності позицій з приводу 
тлумачення поняття тяжких наслідків. З 
цього приводу можна виділити три підхо-
ди. Зокрема, автори першого підходу вва-
жають, що визнання наслідків тяжкими   є 
питанням факту, а встановлення їх розміру 
та оцінка порівняльної тяжкості відносить-
ся до компетенції суду [7, с.68; 2, с.143]. На-
томість, автори другого підходу розкрива-
ють зміст досліджуваного поняття або шля-
хом наведення переліку наслідків, які, на їх 

думку, відносяться до тяжких (наприклад, 
смерть особи, заподіяння тілесних ушко-
джень, значна майнова шкода, загибель 
великої кількості тварин та інші) [8, с.229; 
9, с.38]. Нарешті, автори третього підходу 
переконані, що тяжкі наслідки полягають 
у спричинені матеріальної, фізичної та мо-
ральної шкоди [10, с.841; 11, с.449].
Кожна із розглянутих позицій заслуго-

вує на увагу, однак науковцями не розкри-
то зміст поняття тяжких наслідків як на-
скрізного кримінально-правового поняття. 
Видається, що поняття тяжких наслідків 
більшість науковців розглядає у вузькому 
розмінні, а саме щодо конкретної ситуації 
(щодо конкретного складу злочину). За та-
кого стану речей можна частково погоди-
тись з позицією більшості науковців, які 
вважають, що поняття тяжких наслідків 
підлягає конкретизації, дозволивши собі 
лише маленьку ремарку. Зокрема, в окре-
мих випадках у КК України тяжкі наслідки 
є достатньо чітко визначені і не потребують 
конкретизації. Також можна частково по-
годитись з окремими вченими, які вважа-
ють, що поняття тяжких наслідків охоплює 
спричинення шкоди різного характеру та 
ступеня тяжкості.
З аналізу кримінального законувипли-

ває, що законодавець поряд із «звичайни-
ми» тяжкими наслідками вказує також на 
«особливі» та «інші» тяжкі наслідки. На 
перший погляд, такий поділ суспільно не-
безпечних наслідків вже на законодавчо-
му рівні є цілком логічний, адже з усього 
переліку суспільно небезпечних наслідків, 
за спричинення яких законодавцем перед-
бачена кримінальна відповідальність, певні 
наслідки є більш чи менш небезпечними 
від інших. Видається, що закономірним 
було б віднесення до особливо тяжких на-
слідків шкоду життю та здоров’ю особи, а 
саме: загибель людей, смерть чи тяжкі ті-
лесні ушкодження. Проте, аналізуючи нор-
ми кримінального закону, можна побачити, 
що не все так логічно і закономірно, як ви-
дається на перший погляд. Навпаки, вини-
кає більше питань, чим відповідей, які зна-
ходять неоднозначне вирішення на прак-
тиці. У зв’язку з цим слід  дослідити, як 
співвідносяться між собою поняття тяжких 
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наслідків, особливо тяжких наслідків та ін-
ших тяжких наслідків, та чи доцільним є їх 
одночасне використання в кримінальному 
законодавстві?
Аналіз існуючих точок зору свідчить про 

те, що у кримінально-правовій літературі 
не існує єдиного підходу до питання про 
співвідношення понять «тяжких», «особли-
во тяжких» та «інших тяжких наслідків». 
Проте, узагальнюючи наявні погляди мож-
на виокремити два напрями вирішення цієї 
проблеми. Перший напрям – такі поняття 
не можна розмежувати, а отже, слід ототож-
нювати[4, с.19]. А відповідно до другого на-
пряму, «особливо тяжкі наслідки»  є більш 
суспільно небезпечними, ніж «звичайні», і 
притаманні, в основному, особливо тяжким 
злочинам [3, с.124].Проте жодним науков-
цем не наводиться переконливих аргумен-
тів на користь тієї чи іншої позиції, а отже, 
для того, щоб дослідити, як співвідносяться 
поняття тяжких, інших тяжких та особли-
во тяжких наслідків доцільно детальніше 
з’ясувати їх зміст.
Для з’ясування змісту понять особливо 

тяжких наслідків та інших тяжких наслід-
ків необхідно, в першу чергу, опрацювати  
довідникові, зокрема, енциклопедичні ви-
дання. Дослідження слід починати із роз-
гляду поняття особливо тяжких наслідків, 
зміст якого розкривається тільки у «Слов-
нику оцінних понять Кримінального кодек-
су України», який трактує їх як виняткові, 
найбільш небезпечні наслідки [6, с.81].-
У свою чергу, термін «особливий» розкри-
вається у більшості із досліджених довідни-
ково-енциклопедичних джерелах і означає 
те, яке чимось виділяється серед інших, не 
такий, як інші, не схожий на інші, незви-
чайний, винятковий, характерний лише 
для певного предмета, явища, певної осо-
би, своєрідний, специфічний, який відзна-
чається більшою, ніж звичайна, мірою сво-
го вияву [12, с.150; 6, с.81].
Незважаючи на широке використання 

вказівок «інші тяжкі наслідки» в чинному 
кримінальному законі, не вдалось знайти 
жодного довідниково-енциклопедичного 
джерела, у якому б розкривався його зміст. 
Проте, зміст терміну «інший» розкриваєть-
ся у багатьох із них, та як правило, має дво-

яке значення – або протилежний зазначе-
ному, або ще який-небудь із ряду однорід-
них явищ, предметів [12, с.150; 13, с.302].
У науці кримінального права зміст по-

нять особливо тяжких наслідків та інших 
тяжких наслідків розкривається, як прави-
ло, за допомогою наведення їх приблизно-
го переліку, і в жодному випадку не виді-
ляються окремі ознаки даних понять. Так, 
більшість вчених вважає, що особливо тяж-
кі  наслідки полягають у спричиненні ви-
ключно шкоди життю та здоров’ю особи та 
мають місце у разі настання  смерті, само-
губства особи, втрату будь-якого органу чи 
його функції, душевної хвороби або іншо-
го розладу здоров’я, поєднаного із стійкою 
втратою працездатності, не менше, ніж на 
одну третину, непоправного знівечення 
обличчя, переривання вагітності чи здат-
ності до дітородіння, зараження вірусом 
імунодефіциту людини тощо [14, с.1217; 
15, с.215].Щодо поняття інших тяжких на-
слідків, то дослідження його змісту у кри-
мінально-правовій літературі здійснюється 
в основному крізь призму поняття  тяжких 
наслідків.
У теорії кримінального права вказують, 

що юридична конструкція «інші тяжкі на-
слідки» позначає меншу шкоду, ніж та, ко-
тра позначена терміном, що їй передує у 
комбінації альтернативних наслідків того 
чи іншого складу злочину[16]. Про правиль-
ність такої позиції свідчить аналіз чинного 
кримінального закону, де альтернативним 
наслідком поряд із «іншими тяжкими на-
слідками» законодавець використовує вка-
зівку на загибель людей (ч.2 ст.283, ст.291, 
ч.2 ст.326, ч.2 ст.327, ч.2 ст.347, ч.2 ст.352, 
ч.2 ст.378, ч.2 ст.411, ч.2 ст.412, ч.2 ст.414, 
ст.417, ч.2 ст.439, ч.2 ст.446 КК України) чи 
смерть особи (ч.2 ст.381 КК України).
Але разом із тим, якщо абстрагуватись 

із вищезазначеної думки, то виходить, що 
безплідність як альтернативний наслідок 
«інших тяжких наслідків» за вчинення 
статевих зносин з особою, яка не досягла 
статевої зрілості (ч.2 ст.155 КК України), 
є більш небезпечним наслідком, ніж само-
губство, захворювання тяжкою хворобою, 
у тому числі і психічною, оскільки останні 
охоплюється поняттям «інші тяжкі наслід-
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ки» згідно з Постановою Пленуму Верхо-
вного Суду «Про судову практику у справах 
про злочини проти статевої свободи та ста-
тевої недоторканості особи» [17].
Що стосується терміну «особливо тяж-

кі наслідки», то сам факт наявності його у 
кримінальному законодавстві показує, що 
існують ще наслідки, крім смерті, котрі за-
конодавцем вважаються більш тяжкими, 
ніж «тяжкі наслідки». У теорії криміналь-
ного права стверджують, що «виходячи із 
усіх суспільно небезпечних наслідків, пе-
редбачених Особливою частиною КК, осо-
бливо тяжкими наслідками слід визнава-
ти, зокрема, такі, що виражені поняттями 
«загибель людей» і «смерть людини»» [18, 
с.354], оскільки такі наслідки є найбільш 
небезпечними.
Варто звернути увагу на те, що Пле-

нум Верховного Суду України  у Постанові 
«Про судову практику у справах про зло-
чини проти статевої свободи та статевої не-
доторканості особи» також не оминув сво-
єю увагою визначення поняття «особливо 
тяжкі наслідки», до яких відніс: смерть або 
самогубство потерпілої особи, втрата нею 
будь-якого органу чи втрата органом його 
функцій, психічна хвороба або інший роз-
лад здоров’я, поєднаний зі стійкою втра-
тою працездатності не менше, ніж на одну 
третину, непоправне знівечення обличчя, 
переривання вагітності чи втрата репро-
дуктивної функції, а так само зараження 
вірусом імунодефіциту людини чи іншої 
невиліковної інфекційної хвороби, що є не-
безпечною для життя людини, які сталися 
внаслідок зґвалтування або насильницько-
го задоволення статевої пристрасті непри-
родним способом.
Натомість, до інших тяжких наслідків 

вищезазначеною Постановою віднесені ті 
ж наслідки, які охоплюються поняттям осо-
бливо тяжких наслідків (самогубство, без-
плідність, зараження вірусом імунодефіци-
ту людини чи іншою невиліковною інфек-
ційною хворобою тощо). З цього випливає, 
що одночасне використання у криміналь-
ному законі таких термінологічних зворотів 
є недоцільним та невиправданим, оскільки 
дії, які притаманні юридичній конструкції 
«особливо тяжкі наслідки», охоплюються 

в окремих диспозиціях статей поняттями 
«тяжкі наслідки» та «інші тяжкі наслідки». 
Як слушно зауважила Л.П. Брич, термі-
нологічна відмінність між ознаками не за-
вжди означає  змістовну відмінність між 
ними [19, с.72]. За таких умов, видається, 
потрібно відмовитись від використання у 
КК України понять «особливо тяжкі наслід-
ки» та «інші тяжкі наслідки», оскільки вони 
не мають самостійного змістового наванта-
ження, істотно відмінного від того, що несе 
спорідненй термін.
Окрім того, невирішеним залишається 

питання щодо використання у КК України 
поняття тяжких наслідків. Слід зазначити, 
що під час публічного захисту мого дис-
ертаційного дослідження «Тяжкі наслід-
ки як наскрізне кримінально-правове по-
няття», який відбувся 3 червня 2013 року 
у Львівському державному університеті 
внутрішніх справ, офіційним опонентом 
професором А.А. Музикою вносилась про-
позиція у примітці до статті відповідного 
розділу Особливої частини КК України пе-
редбачити положення, в якому необхідно 
визначити поняття «тяжких наслідків» та 
«особливо тяжких наслідків». Визначення 
таких наслідків, на думку цього науковця, 
має бути конкретизовано стосовно шкоди 
різного характеру: фізичного (зокрема, для 
життя та здоров’я особи), матеріального 
(зокрема, майнової шкоди, шкоди еколо-
гічного характеру), нематеріального (кон-
ституційним правам людини; шкоду, яка 
заподіюється політичним, організаційним, 
соціальним інтересам тощо). 
Вказана пропозиція вищезгаданого на-

уковця є справедливою та заслуговує на 
увагу, оскільки вже давно назріла необхід-
ність у КК України роз’яснення термінів, 
що використовуються законодавцем. Разом 
із тим видається, що таке роз’яснення по-
винно здійснюватись лише щодо тяжких 
наслідків матеріального та нематеріально-
го характеру. Що стосується використання 
у КК України наслідків фізичного харак-
теру, які охоплюються поняттям «тяжкі 
наслідки», то в цьому випадку слід пого-
дитись із пропозицією В.О.Навроцького, 
який влучно запропонував відмовитись від 
вказівки на наслідки, які полягають у за-
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подіянні смерті одній чи кільком особам у 
диспозиціях статей Кримінального зако-
ну, котрі передбачені розділами Особливої 
частини (виняток становить розділ «Злочи-
ни проти життя і здоров’я»). За таких умов 
заподіяння смерті завжди буде кваліфікува-
тись за сукупністю з відповідними статтями 
розділу ІІ Особливої частини КК [20, с.47].
Окрім того, видається, що тлумачення по-
няття особливо тяжких наслідків також є 
зайвим, оскільки поняття «тяжкі наслідки», 
«особливо тяжкі наслідки» та «інші тяжкі 
наслідки» є однаковими за змістом, тому 
для правильного розуміння кримінального 
закону з-поміж них потрібно вибрати лише 
одне поняття («тяжкі наслідки»).

Висновки
Співставляючи поняття тяжких, осо-

бливо тяжких наслідків та інших тяж-
ких наслідків, можна зробити висновок, 
що останнім притаманні ті ж ознаки, що 
й «звичайним» тяжким наслідкам. Отже, 
існування у кримінальному законі одно-
часно термінологічних зворотів «тяж-
кі наслідки», «особливо тяжкі наслідки» 
та «інші тяжкі наслідки» є недоцільним, 
оскільки, по-перше, не існує чітких кри-
теріїв, на основі яких потрібно розділяти 
ці поняття; по-друге, існування одночасно 
всіх досліджуваних понять призводить до 
їх неправильного розуміння та неправиль-
ного використання як у теорії криміналь-
ного права, так і в практичній діяльності 
правоохоронних органів.
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SUMMARY 
The article is devoted to the content of « 

grave consequences «, «very grave consequences» 
and «other grave consequences,» used to refer to 
dangerous consequences as features of the objec-
tive side of the crime sets. Prospects of their use 
in criminal law.

АНОТАЦІЯ 
Статтю присвячено розкриттю змісту 

понять «тяжкі наслідки», «особливо тяжкі 
наслідки» та «інші тяжкі наслідки», викорис-
таних для позначення суспільно-небезпечних 
наслідків як ознаки об’єктивної сторони скла-
дів злочинів. Окреслено перспективи їх вико-
ристання в кримінально-правових нормах.
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Проводится обзор самых распростра-
ненных концепций объекта преступления 
в теории уголовного права; исследуется объ-
ект преступления в качестве показателя 
общественной опасности посягательства; 
решается вопрос меняется ли общественная 
опасность преступлений с учетом объекта 
в зависимости от частоты посягательств; 
рассматривается влияние предмета престу-
пления и потерпевшего на общественную опас-
ность посягательства.
Ключові слова: суспільна небезпека, злочин, 

об’єкт злочину; предмет злочину, потерпілий.

Постановка проблеми
Законодавець виходить із системно-діа-

лектичного розуміння суспільної небезпеки 
злочину в цілому, кожна із складових частин 
якого несе в собі «свій» заряд соціально шкід-
ливих властивостей [10, с. 106]. Визначати 
суспільну небезпеку слід з урахуванням місця 
соціальних цінностей, на які посягає певна 
група діянь, у ієрархії соціальних цінностей, 
що визнаються об’єктом кримінально-право-
вої охорони; «ураженості» такого об’єкта чи 
його окремих елементів та утворення в ньо-
му негативних змін; виду й розміру наслідків, 
як результату вчиненого суспільно небезпеч-
ного діяння; способів вчинення такого діян-
ня, його знарядь, засобів, обстановки, місця, 
часу, характеристик особи, яка вчинила діян-
ня, форм і видів її вини та інших об’єктивних 
і суб’єктивних ознак діяння [2, с. 219].
Таким чином, при визначенні суспільної 

небезпеки злочину необхідно враховувати всі 

елементи складу злочину. При цьому варто 
відзначити те, що одні ознаки складу злочину 
впливають на наявність та ступінь суспільної не-
безпеки, натомість інші – самі по собі не впли-
вають, але в сукупності з іншими ознаками свід-
чать про наявність суспільної небезпеки.
Таким чином, дослідження значення 

об’єкта злочину при констатації наявності 
суспільної небезпеки та визначенні її ступеня 
потребує визначити різницю між суспільною 
небезпекою посягань на один та одночасно 
декілька об’єктів кримінально-правової охо-
рони та вирішити питання чи змінюється 
суспільна небезпека злочинів з урахуванням 
об’єкта залежно від частоти посягань.

Стан дослідження
У кримінально-правовій літературі 

об’єкт злочину досліджували такі науковці, 
як: П.П. Андрушко [1], М.Й. Коржанський 
[6], Г.П Новосьолов [13], В.Я. Тацій [14], 
В.М. Трубников [15], Є.В. Фесенко [17] та ін. 
Певну увагу цьому питанню приділяли також 
С.Б. Гавриш [3], В.В. Гальцова [4], О.М. Готін 
[5], С.Я. Лихова [9]. Однак, об’єкт злочину,  
як показник суспільної небезпеки посягання, 
не був предметом окремого дослідження у те-
орії кримінального права.
Таким чином, основною метою цієї стат-

ті є з’ясування значення об’єкта злочину при 
визначенні суспільної небезпеки діяння.

Виклад основних положень
Об’єкт злочину є одним із найважливі-

ших показників суспільної небезпечності 
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злочину, його якісною характеристикою. Він 
визначає соціальну і юридичну сутність зло-
чинів, їх об’єктивні та суб’єктивні ознаки; дає 
можливість встановлювати межі криміналь-
ної відповідальності; правильно кваліфікува-
ти суспільно небезпечні діяння; розмежову-
вати суміжні злочини; відрізняти злочинні 
діяння від незлочинних [4]. Адже, передусім, 
суспільна небезпечність визначається зна-
ченням для суспільства тих об’єктів, на які 
посягає злочинець. Так, посягання на життя 
більш суспільно небезпечне, ніж посягання 
на здоров’я потерпілого [8, с. 228].
Вчення про об’єкт є одним із найважливі-

ших, основних, а також найскладніших і най-
більш суперечливих у науці кримінального 
права. Мабуть, із жодного іншого питання в 
теорії кримінального права не зустрічалося 
настільки різних, а в деяких випадках, і прямо 
протилежних позицій, ніж з окремих питань, 
пов’язаних з проблемою об’єкта [6, с. 24].
Аналіз кримінально-правової літератури 

дозволяє виділити наступні найпоширеніші 
концепції об’єкта злочину в теорії криміналь-
ного права:

1) об’єкт злочину – суспільні відносини 
(М.Й. Коржанський, В.Я. Тацій) [6, с. 24; 14, 
с. 14];

2) об’єкт злочину – соціальні цінності 
(Є.В. Фесенко, П.С. Матишевський, П.П. Ан-
друшко) [17, с. 75; 7, с. 125; 1, с. 60];

3) об’єкт злочину – правове благо 
(С.Б. Гавриш) [3, с. 57];

4) об’єкт злочину – правовідносини 
(С.Я. Лихова, О.М. Готін) [9, с. 79; 5, с. 9-10];

5) об’єкт злочину – людина незалежно від 
віку, розумового розвитку, соціального стату-
су (Г.П. Новосьолов) [13, с. 39];

6) подвійний об’єкт злочину: первинним 
об’єктом злочинного посягання є суспільні від-
носини (соціальна оболонка); вторинні об’єкти 
– блага, цінності та інші сфери життєдіяльнос-
ті людей, що знаходяться всередині соціальної 
оболонки (М.В. Трубніков) [15, с. 84].
Є позиція, що об’єктом будь-якого право-

порушення, в тому числі й злочину, є норма 
права. Використання нормативних категорій 
при визначенні суті соціальних благ, що за-
знають шкоди в результаті злочинних пося-
гань, не має під собою методологічної основи. 
Окремі нормативні категорії – правові нор-

ми, закон, правовідносини – є всього лише зо-
внішня юридична форма закріплення фактич-
них суспільних відносин. Суспільна небезпека 
злочину не полягає в посяганні на юридичні 
форми. У злочині не можна бачити лише по-
рушення правової норми, закону [10, с. 77].
Крім цього, варто відзначити те, що, на 

сьогоднішній день у юридичній літературі 
не надається перевага жодній з викладених 
вище концепцій. Така ситуація виникла че-
рез те, що в останні роки з’явилося безліч 
сучасних концепцій, що стосуються того, що 
розуміти під об’єктом злочину, хоча й доне-
давна найпоширенішою була позиція, відпо-
відно до якої суспільні відносини виступають 
об’єктом злочину, але її в останні роки почали 
все частіше критикувати.
Як правильно зазначає П.П. Андрушко, 

проблеми концепцій об’єкта злочину не тіль-
ки не є «нерозв’язаними» до кінця на сьогод-
ні, а й не будуть «розв’язаними» у найближ-
чому майбутньому, оскільки вони просто не 
можуть бути «розв’язані». Єдиної концепції 
об’єкта злочину та його структури в теорії 
кримінального права апріорі бути не може, 
як і не було і досі [1, с. 106].
Основною метою даної роботи не є до-

слідження проблеми визначення поняття 
об’єкта злочину і розгляд усіх поглядів на-
уковців з цього приводу, але варто зазначи-
ти, що не можна безапеляційно стверджува-
ти про те, що якась одна із перелічених вище 
концепцій є абсолютно правильною, а всі 
інші – хибні, адже кожна з них має як сильні, 
так і слабкі, а в деякій мірі і спірні сторони, і 
при цьому все ж має право на існування.
Що стосується співвідношення об’єкта 

злочину і суспільної небезпеки злочинного 
діяння, то природно, що сам по собі об’єкт 
злочину не становить суспільної небезпеки 
і тому не може входити складовим елемен-
том в її структуру. Однак, характер суспіль-
ної небезпеки злочинного діяння залежить 
від важливості об’єкта кримінально-правової 
охорони, яка визначається місцем у системі 
Особливої частини КК України та знаходить 
відображення в санкціях кримінально-пра-
вових норм. Сутність суспільної небезпеки 
злочинного діяння потрібно бачити, перш 
за все, в самому факті порушення криміналь-
но-правової заборони [18, с. 135-136]. Чим 
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соціально значиміший, важливіший об’єкт 
охорони (злочину), тим небезпечнішим, при 
інших рівних умовах, є і діяння, що на нього 
посягає, тим суворішою повинна бути і санк-
ція норми, що передбачає покарання за його 
вчинення [11, с. 60].
Тобто суспільна небезпека злочинів зна-

ходиться в прямій залежності від соціальної 
цінності тих суспільних відносин, на які вона 
реально посягає. Ця залежність виражається 
чіткою формулою: «за інших рівних умов, сус-
пільна небезпека діяння тим вища, чим важ-
ливіші і значиміші суспільні відносини, які 
вона порушила». Цінність об’єкта посилює 
або послаблює суспільну небезпеку діяння в 
цілому. Можна сказати, що характер суспіль-
них відносин і їх важливість впливають на 
суспільну небезпеку злочину [10, с. 71].
В ідеалі об’єкт злочину повинен би вка-

зувати на характер суспільної небезпеки в 
залежності від місця в Особливій частині КК 
України. Однак на сьогоднішній день це не 
видається можливим у зв’язку з тим, що в 
законі про кримінальну відповідальність не 
дотримано принцип, відповідно до якого 
склади злочинів розміщуються за ступенем 
суспільної небезпеки як за родовим об’єктом, 
так і в межах одного розділу та навіть у межах 
однієї статті.
Наприклад, традиційним у теорії кримі-

нального права є розуміння кваліфікованого 
складу злочину як спеціального виду осно-
вного складу, який доповнено однією чи 
кількома кваліфікуючими ознаками, суспіль-
на небезпечність яких заслуговує на самостій-
ну кримінально-правову оцінку. Як правило, 
у першій частині статті КК передбачений 
основний склад злочину, а у наступних – ква-
ліфіковані та особливо кваліфіковані. Однак, 
це правило спростовується тим, що за підра-
хунками О.К. Маріна, 95 других та наступних 
частин статей Особливої частини КК України 
містять основні склади злочинів; 24 частини 
статей Особливої частини КК України міс-
тять одночасно і основний, і кваліфікований 
склад. Наведене вище розглядається дослід-
ником, як конструктивні аномалії кваліфі-
кованих складів злочинів у КК України [12,-
с. 160-161].
Важливо також вирішити питання, чи 

змінюється суспільна небезпека злочинів з 

урахуванням об’єкта залежно від частоти по-
сягань. Це питання можна розглядати з двох 
сторін. З одного боку – на стадії криміналіза-
ції, а з іншого – на стадії правозастосування. 
Так, законодавець при вирішенні питання 
про криміналізацію чи декриміналізацію пев-
них діянь повинен враховувати частоту по-
сягань, адже їх масовість є показником того, 
що належне застосування передбачених кри-
мінальним законом засобів їх охорони є недо-
статнім і виникає необхідність у застосуванні 
ефективніших заходів кримінально-правової 
охорони або ж у суспільній свідомості такі 
діяння не відображаються настільки серйоз-
ними і застосування заходів, передбачених 
кримінальним законом, є необґрунтованим і 
недоцільним. Тобто масовий характер може 
зменшувати ступінь суспільної небезпеки ді-
яння та бути підставою для декриміналізації. 
Натомість, при визначенні суспільної небез-
пеки конкретного злочину немає значення 
скільки ще було чи не було вчинено аналогіч-
них посягань.
Крім того, варто також відзначити, 

що злочини бувають однооб’єктними та 
багатооб’єктними. Зазвичай злочин порушує 
один безпосередній об’єкт кримінально-пра-
вової охорони. Однак, зустрічаються такі зло-
чини, які заподіюють шкоду двом або більше 
різним об’єктам. Це означає, що норма, яка 
описує склад злочину, покликана охороняти 
як основний безпосередній об’єкт, так і деякі 
інші цінності (додаткові об’єкти). Наприклад, 
розбій заподіює шкоду і відносинам власнос-
ті, і особі потерпілого. Причому, заподіяння 
шкоди двом або більше об’єктам у випадках 
з розбоєм та іншими подібними злочинами є 
обов’язковим для визначення певного пося-
гання. Тому скоєне може бути оцінене як пев-
ний злочин лише за умови, що встановлено 
порушення кількох об’єктів [16, с. 168].
У такому випадку виникає питання про те, 

чи для констатації заподіяння істотної шкоди 
вона має заподіюватися одночасно і осно-
вному, і додатковому об’єкту; чи достатньо 
заподіяння істотної шкоди лише основному 
об’єкту, а заподіяна додатковому об’єкту шко-
да необов’язково повинна бути істотною; чи 
можна констатувати наявність істотної шкоди 
у випадку, якщо заподіяна шкода окремо як 
основному, так і додатковому об’єкту не є іс-
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тотною, а в сукупності заподіяна шкода осно-
вному і додатковому об’єкту кримінально-
правової охорони є істотною.
Видається, що для констатації суспільної 

небезпеки діяння обов’язковим є заподіяння 
істотної шкоди основному об’єкту криміналь-
но-правової охорони. Натомість комплек-
сний аналіз заподіяної чи потенційної шкоди 
додатковому об’єкту та розмір такої шкоди 
визначає ступінь суспільної небезпеки і вра-
ховується при індивідуалізації кримінальної 
відповідальності.
Мають місце й інші ситуації, коли відпо-

відальність посилюється, якщо злочин по-
рушує, крім одного (основного), ще й інший 
об’єкт кримінально-правової охорони. Так, 
основним об’єктом умисного знищення чи 
пошкодження чужого майна є відносини 
власності; якщо наслідком даного злочину 
стала загибель людей, то додатково порушу-
ється ще й такий об’єкт, як життя іншої лю-
дини [16, с. 168]. Очевидно, що однооб’єктні 
та багатооб’єктні злочини відрізняються за 
характером суспільної небезпеки. Чим біль-
шу цінність становить собою об’єкт, на який 
здійснено посягання, тим більшою за харак-
тером є суспільна небезпека вчиненого зло-
чину. Адже об’єкт злочину впливає виключно 
на характер суспільної небезпеки. Характер 
– якісна ознака суспільної небезпеки, яка за-
лежить від важливості об’єкта кримінально-
правової охорони. 
З об’єктом злочину нерозривно пов’язані 

предмет злочину та потерпілий від злочину. 
Вони впливають на суспільну небезпеку зло-
чину, якщо є обов’язковими ознаками складу 
злочину. Щодо предмета злочину, то крадіж-
ка таких предметів, як вогнепальна нарізна 
зброя, бойові припаси, наркотичні засоби 
різко підвищує суспільну небезпеку діяння. 
Однак, не слід забувати головного: предмет 
посягання «бере участь» у цьому процесі не 
сам по собі, а у зв’язку з тими суспільними від-
носинами, які є об’єктом злочину [10, с. 76]. 
Аналогічно, вчинення злочину щодо непо-
внолітнього, малолітнього, новонародженої 
дитини, щодо особи, яка перебувала в без-
порадному стані або в матеріальній чи іншій 
залежності від винного є більш суспільно не-
безпечним.

Висновки
Отже, вищевикладене дозволяє зроби-

ти висновок, що об’єкт злочину є ключовим 
показником характеру суспільної небезпеки 
вчиненого посягання, який визначає цінність 
об’єкта кримінально правової охорони, до-
зволяє правильно кваліфікувати суспільно не-
безпечні діяння та відрізняти злочинні діян-
ня від незлочинних. Суспільна небезпека змі-
нюється, залежно від частоти посягань, лише 
на стадії криміналізації, оскільки масовий ха-
рактер може бути підставою для декриміналі-
зації. Натомість, на стадії правозастосування, 
частота посягань жодним чином не впливає 
ні на кваліфікацію, ні на призначення пока-
рання, звільнення від кримінальної відпові-
дальності, звільнення від покарання чи його 
відбування. Крім того, очевидним є той факт, 
що діяння, яке посягає на декілька об’єктів 
кримінально-правової охорони є більш сус-
пільно небезпечними, ніж те, яке заподіє іс-
тотну шкоду лише одному об’єкту. Щоправ-
да, важливе значення має цінність кожного з 
об’єктів посягання. Щодо предмета злочину 
та потерпілого, то вони впливають на наяв-
ність суспільної небезпеки діяння у разі, коли 
виступають обов’язковими ознаками складу 
злочину. Натомість предмет злочину та по-
терпілий в якості факультативних ознак скла-
ду злочину – визначають ступінь суспільної 
небезпеки та враховуються під час індивідуа-
лізації кримінальної відповідальності.
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SUMMARY 
Examined most common concepts of object 

of crime in the theory of criminal law; investi-
gated an object of crime as an indicator of public 
danger; decided the question if social danger of 
crimes is changing according to the object de-
pending on the frequency of crimes; considered 
the infl uence of a subject of crime and a victim 
on the social danger of crime.

АНОТАЦІЯ 
Проводиться огляд найпоширеніших кон-

цепцій об’єкта злочину в теорії кримінального 
права; досліджується об’єкт злочину в якості 
показника суспільної небезпеки посягання; ви-
рішується питання чи змінюється суспільна 
небезпека злочинів з урахуванням об’єкта за-
лежно від частоти посягань; розглядається 
вплив предмета злочину та потерпілого на 
суспільну небезпеку посягання.
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Проводится обзор самых распростра-
ненных концепций объекта преступления 
в теории уголовного права; исследуется объ-
ект преступления в качестве показателя 
общественной опасности посягательства; 
решается вопрос меняется ли общественная 
опасность преступлений с учетом объекта 
в зависимости от частоты посягательств; 
рассматривается влияние предмета престу-
пления и потерпевшего на общественную опас-
ность посягательства.
Ключові слова: суспільна небезпека, злочин, 

об’єкт злочину; предмет злочину, потерпілий.

елементів, як єдність взаємопов’язаних і 
взаємодіючих предметів, процесів, відно-
син.

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій

Серед науковців, які займаються да-
ною проблематикою, доцільно виділити 
наступних: Г.В. Виноградова, Б.А. Корміч, 
В.О. Заросило, Є.Д. Скулиш, А.І. Марущак, 
Р.А. Калюжний, В.А. Ліпкан, В.С. Цимба-
люк, А.М. Подоляка, Н.В. Банчук, А.І. Мов-
чан, І.В. Арістова та інші.
Поряд з цим деякі питання досліджень 

інформаційної безпеки підприємств у праві 
залишаються не розкритими.

Формулювання цілей статті
Використання системного підходу у до-

слідженні поняття «інформаційна безпека 
підприємств» з точки зору теорії гіперсис-
тем у праві.

Виклад основного матеріалу
Головним методологічним принципом 

дослідження проблем інформаційної без-
пеки підприємства є принцип системності.-
У його основі лежить співвідношення ціло-
го і частини. Ціле не тотожне сумі складо-
вих частин, тому що володіє новою якістю, 
відсутньою в частинах і виникаючою в ре-
зультаті їх взаємодії. А частина, у свою чер-
гу, має відносну самостійність і може роз-
глядатися як ціле зі своїми частинами, але 
вже меншого масштабу.

Постановка проблеми
Процес забезпечення інформаційної 

безпеки зачіпає практично всі сфери жит-
тєдіяльності підприємства. Будь-який під-
розділ організації відповідає за свою долю 
безпеки, і кожна частина має певний вплив 
на сутність цілої системи інформаційної 
безпеки та її розвиток. Будь-яке явище у 
сфері інформаційної безпеки треба вивча-
ти як ціле, відносно самостійне і таке, що 
включає ряд явищ меншого масштабу. Але 
саме воно є частиною більшого явища, від-
чуває його вплив і на нього впливає. Струк-
тура й організація підприємства, повинні 
створювати струнку систему зв’язків і від-
носин між усіма її елементами, роблячи їх 
цільним і потужним організмом, призначе-
ним для виконання головного завдання.
Тому кожне явище процесу забезпечен-

ня інформаційної безпеки підприємства має 
вивчатися як певна система складових його 
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У сфері інформаційної безпеки під ці-
лим розуміється система залежності між 
суб’єктом, об’єктом і системою безпеки для 
будь-яких об’єктів, будь-яких рівнів склад-
ності і масштабів.
Під об’єктом тут мається на увазі країна, 

суспільство, підприємство, технічні засоби, 
споруди, елементи природного середови-
ща, тобто все, що необхідно для забезпе-
чення безпеки особи в найширшому сенсі 
слова і що може піддаватися негативному 
впливу різного характеру. Вивчення таких 
складних об’єктів можливе при одночас-
ному вивченні властивостей і закономір-
ностей цілої організації, так і її складових 
частин, використовуючи системний підхід.
Системний підхід у вивченні будь-якої 

теми полягає в тому, що, оскільки всі ком-
поненти і процеси в системі широко і тісно 
взаємопов’язані, їх не можна розглядати не-
залежно один від одного. Зміна будь-якого 
фактора, будь-якого параметра викликає 
зміну інших змінних у системі. Більше того, 
стан інших змінних може змінюватися не 
відразу і не стрибком, а поступово. Так як 
зміни можуть відбуватися в різний час, то і 
система буде змінюватися по-різному, в за-
лежності від часу.
Принцип системності доповнює ви-

вчення проблем інформаційної безпеки 
підприємств – принципами взаємозв’язку і 
взаємозалежності. Суть їх полягає в тому, 
що простір діяльності підприємства є  єди-
ним цілим. Усі його частини нерозривно 
пов’язані між собою. У підприємницької 
(господарській) діяльності немає абсо-
лютно ізольованих явищ і предметів, все 
взаємопов’язано як внутрішніми, так і зо-
внішніми зв’язками. Тому функціонування 
систем інформаційної безпеки піпдпри-
ємств обумовлюється саме цими зв’язками.
У цьому контексті вкрай важливо визна-

читися з інформаційною безпекою підпри-
ємства, як функцією існування підприєм-
ства, зміст якої визначається як мета, спо-
сіб і умова її існування. Безпечний і сталий 
розвиток підприємства розглядається як 
особлива форма його інтересів, що харак-
теризується такими категоріями, що мають 
філософський статус, як кількість (число, ве-
личина, чисельна визначеність), якість (ці-

лісна визначеність предметів і явищ), струк-
тура (цілісність, якісну відмінність від скла-
дових її елементів). Структура пов’язана з 
кількістю і особливо з якістю. Зміна якості 
предметів у всіх випадках пов’язане з пе-
ребудовою структури складових їх елемен-
тів. Розвиток інтересів же розглядається як 
сукупна зміна у взаємозв’язку кількісних, 
якісних і структурних елементів підприєм-
ства.
Регулювання відносин у сфері інформа-

ційної безпеки підприємства має на увазі 
створення цілого набору спеціальних норм. 
Система норм у сфері інформаційної безпе-
ки передбачає ієрархічний розподіл систе-
ми норм відповідно до принципів забезпе-
чення співвідношення потреб та інтересів 
підприємства, працівника і держави.
Система правового регулювання пра-

вовідносин у сфері інформаційної безпе-
ки піпдприємств визначається наступним 
чином. Основу законодавства складають 
положення (норми) Конституції України. 
Особливості регулювання правовідносин 
в окремих відносинах можуть визначати-
ся спеціальними законами. Уповноважені 
органи державної виконавчої влади в під-
законних нормативно-правових актах мо-
жуть визначати тільки методичні рекомен-
дації, щодо організації застосування зако-
нодавства і визначати в інструкціях функці-
ональні права і обов’язки структурних оди-
ниць по застосуванню законодавства про 
податки. Відносини, що виникають тільки 
в межах функціонування окремого підпри-
ємства (організації), регулюються нормами 
корпоративного права, створеними адміні-
страцією підприємства.
При складанні вищевказаної системи 

правового регулювання інформаційної 
безпеки підприємств слід неухильно вра-
ховувати специфічність нашого основного 
об’єкта, тобто інформації. Є. Кохановська 
вказує, що інформація як об’єкт цивільного 
права розглядається нами в таких її про-
явах: як особисте немайнове благо в комп-
лексі благ, перерахованих у книзі 2 ЦК 
України; як результат творчої інтелекту-
альної діяльності, тобто як об’єкт виключ-
них прав, врегульованих у ст. 199 і книзі 4 
ЦК України; як інформаційний продукт, 
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ресурс, документ, тобто об’єкт, який може 
бути інформаційним товаром і предметом 
будь-яких угод, договорів з урахуванням 
особливостей і специфіки як об’єкта осо-
бливого роду; інформація як результат ін-
телектуальної творчої діяльності та інфор-
мація як особисте немайнове, не пов’язане 
з майновими, благо є об’єктами інформа-
ційного права і регулюються нормами від-
повідної глави ЦК України в тій частині, в 
якій вони не врегульовані книгою 2 і кни-
гою 4 ГК України [1]. 
У зв’язку з цим, правове регулюван-

ня інформаційної безпеки підприємств 
має враховувати вищевказані особливості 
об’єкта (інформації). У першу чергу, це по-
винно проявлятися в поділі норм права на 
ті, які регулюють взаємодію з державою, і ті 
які регулюють відносини між фізичними та 
юридичними особами.
В. Копилов, обговорюючи термін «ін-

формаційна безпека», звертає увагу на те, 
що більшість авторів не розглядає інфор-
маційну сферу в цілому, в сукупності, а зу-
пиняються на складових, які забезпечують 
її або таких, які асоціюються з нею в час-
тинах – інформатики, програмних засобах, 
комп’ютерах, їх системах, засобах зв’язку і 
телекомунікацій і т.д.[2, 3]. Багато авторів 
вважає, що «за своєю природою правово-
го походження, як комплексна галузь на-
ціонального права України, інформаційне 
право і безпека має приватно-правову і 
публічно-правову природу. Тобто норми 
інформаційного права і безпеки формують-
ся як на публічному (державному), так і на 
приватному рівнях суспільних відносин» 
[4,5]. З цього приводу слід зауважити, що 
посилання на подвійну правову природу 
походження галузі завжди призводить до 
плутанини, яка не сприяє виявленню важ-
ливих закономірностей і особливостей га-
лузі, практично не проявляє її дійсної пра-
вової природи, основоположного методу і 
принципів, а протиставлення державного 
і приватного інтересу, з точки зору циві-
лістики, ускладнюється тим, що держава в 
сфері інформаційних відносин має також 
«приватні», власні інтереси, як і будь-який 
інший суб’єкт цих відносин. Держава в іде-
алі повинна керуватися в такому разі «влас-

ними інтересами» членів суспільства на їх 
суспільну користь. Звідси видно, що будь-
які питання інформаційної безпеки в ор-
ганізаціях і підприємствах, кінець кінцем, 
зводяться до забезпечення інформаційної 
безпеки окремої особистості.
Інформаційна безпека особистості ха-

рактеризується захищеністю психіки, сві-
домості від небезпечних інформаційних 
впливів (маніпулювання, дезінформуван-
ня, спонукання до самогубства, образ і т.п.). 
Вона залежить як від особистісних якостей 
(тренованості, інтелекту та ін.), так і від 
соціальних і правових умов у суспільстві.-
В українському законодавстві і особливо 
в юридичній практиці захищеність людей 
від негативних інформаційно-психологіч-
них впливів (брехні, наклепів, шахрайства, 
розкриття сімейних і особистих таємниць, 
приховування владою важливої інформації 
і т.п.) незрівнянно нижча, ніж захищеність 
матеріально-фізичного плану. Логічно, що 
інформаційна безпека підприємств вклю-
чає в себе і інформаційну безпеку кожної 
особистості (члена підприємства), то для 
надійного забезпечення інформаційної без-
пеки підприємств необхідний, так званий 
системний підхід.
Системний підхід до інформаційної без-

пеки вимагає виділяти її основні інтереси, 
суб’єкти, засоби і об’єкти, принципи забез-
печення, джерела небезпеки, спрямова-
ність небезпечних інформаційних потоків. 
Джерела інформаційних небезпек можуть 
бути внутрішніми і зовнішніми, природни-
ми і штучними, випадковими і навмисними, 
і т.д. Природні інформаційно-небезпечні 
дії існують спочатку в природі або виника-
ють у результаті аномалій, випадкових фак-
торів, стихійних лих і т.п. Скажімо, міражі 
для подорожнього в пустелі – природний 
інформаційний і часто вельми небезпечний 
вплив. Небезпечними можуть бути, напри-
клад, галюцинації в результаті хвороби.
Штучні джерела створюються людьми. 

Техносфера, як основна сфера штучного, 
часто є джерелом небезпек інформаційної 
природи внаслідок ненавмисних помилок і 
несправностей.
Умисні інформаційно-небезпечні дії 

здійснюються свідомо і цілеспрямовано. 



162ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 4, 2016

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

При цьому часто використовуються спеці-
ально створені, тобто штучні засоби – за-
соби масової інформації, РЕБ, спеціальні 
програмні засоби для комп’ютерів і т.п. 
Спеціальні засоби, що використовуються 
для інформаційного впливу на противника, 
отримали тепер настільки потужний розви-
ток, що можна цілком обґрунтовано гово-
рити про новий клас зброї – інформаційну 
зброю.
Суб’єктами інформаційної безпеки під-

приємств слід вважати ті особи і структури, 
які за своїми посадовими обов’язками, за-
ймаються її забезпеченням. Одночасно, всі 
особи, які мають у своєму розпорядженні 
службову інформацію, повинні бути про-
інструктовані про правила поводження 
нею всередині підприємства. А також про-
інструктовані про заходи дотримання ін-
формаційної безпеки на підприємстві. А в 
ідеалі бути невід’ємними суб’єктами загаль-
ної системи інформаційної безпеки підпри-
ємства.
По спрямованості потоків інформації 

небезпечні інформаційні впливи розрізня-
ються між собою. У злочинному сенсі дже-
рела небезпеки пов’язані із знищенням, 
втратою, розкраданням цінної інформації, 
що знижує ефективність власної діяльнос-
ті, або підвищує ефективність діяльності 
конкурента. Якщо об’єктом такого впливу 
є свідомість людей, то мова йде про розго-
лошення комерційної інформації, спеціаль-
ні заходи і засоби щодо забезпечення під-
слуховування, впливу на психіку з метою 
з’ясувати чи змусити щось забути, викорис-
танні детекторів брехні і т.п. Інформаційну 
безпеку від впливів даного виду здійсню-
ють спеціально уповноважені підрозділи 
підприємства, що забезпечують його ін-
формаційну безпеку.
Якщо ж інформація виводиться з тех-

нічних систем, то мова йде про технічну 
розвідку або шпигунство (перехоплення 
телефонних розмов, радіограм, сигналів 
інших систем комунікації), проникнення в 
комп’ютерні мережі, бази даних тощо. Про-
тидіють такому впливу, спеціальні технічні 
фахівці із захисту інформації та системні ад-
міністратори за допомогою програм та тех-
нічних засобів.

Технічні та програмні засоби забезпе-
чення інформаційної безпеки підприємств 
– це засоби, за допомогою яких здійсню-
ються заходи щодо захисту систем управ-
ління, зв’язку, комп’ютерних мереж від 
проникнення, щодо недопущення підслу-
ховування і скачування (зараження віруса-
ми) в комп’ютерну мережу, щодо маскуван-
ня, запобігання розкрадань тощо.
До принципів забезпечення інформа-

ційної безпеки підприємств слід віднести 
наступні: законність, правова забезпече-
ність; баланс інтересів особистості, підпри-
ємства і держави; комплексність, систем-
ність; науковість, об’єктивність; інтеграція 
з державними системами безпеки; еконо-
мічна ефективність.
Навіть поверхневий розгляд інфор-

маційної безпеки підприємств з позицій 
системного підходу дозволяє побачити, 
наскільки сильно відрізняється наукове, 
нехай і попереднє, розуміння цієї безпеки 
від буденного. Адже в повсякденному жит-
ті аж до теперішнього часу інформаційна 
безпека розумілася лише як необхідність 
боротьби з витоком закритої (секретної) 
інформації і поширенням неправдивої і во-
рожої інформації. Нові інформаційні небез-
пеки, особливо технічного плану, в суспіль-
ній свідомості відображені не адекватно їх 
зростаючої ролі.
Розглядаючи все вищевикладене, стає 

зрозумілим, що шляхом критичної маси 
норм права визначився інститут інформа-
ції. Відповідно до теорії гіперсистем права 
він агрегується, утворюючи міжгалузевий 
комплексний інститут – інформаційне пра-
во, до якого входить розділ інформаційної 
безпеки підприємств. Сутність теорії гіпер-
систем права полягає в тому, що виділяєть-
ся предмет (об’єкт) правовідносин. У нашо-
му випадку – це інформація та інформацій-
ні відносини. 
Згідно з теорією гіперсистем права цей 

об’єкт може агрегуватися з об’єктами ін-
ших міжгалузевих комплексних інститутів 
права. Наприклад, інформація може висту-
пати як предмет господарського, підпри-
ємницького, комерційного, банківського 
права тощо.
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Це пояснюється тим, що інформацій-
ні відносини, а особливо процес забез-
печення інформаційної безпеки підпри-
ємств як єдиний процес, неможливо вре-
гулювати нормами будь-якої однієї галузі 
права. При цьому можна відокремити дві 
взаємопов’язані проблеми: норми якої га-
лузі права здійснюють найбільший вплив 
на забезпечення інформаційної безпеки в 
цілому і чи можна в межах цієї галузі пра-
ва розробити загальні положення з питань 
правового регулювання інформаційної без-
пеки підприємств у межах галузевого ін-
ституту.
У зв’язку з реалізацією потреби по вре-

гулюванню процедури забезпечення ін-
формаційної безпеки підприємств у межах 
суспільних інформаційних відносин, Вер-
ховна Рада України ухвалила ряд Законів, 
в яких визначені й урегульовані на рівні 
публічного (державного) права суспільні 
відносини, об’єктом яких є інформація та 
похідні від неї інші об’єкти: інформаційні 
відносини, науково-технічна інформація 
тощо. 
Система цього спеціального законодав-

ства формується на традиційних засадах 
теорії права. За основу береться Консти-
туція України (ст. 15, 17, 31, 32, 34, 35, 40, 
41, 50, 53, 54, 57, 59, 63, 68, 92 тощо). Роз-
виток продовжується у системоутворюю-
чому інформаційному законодавстві Укра-
їни, Законі України «Про інформацію» та 
ін. Специфічні ознаки окремих суспільних 
інформаційних відносин визначені в окре-
мих системоутворюючих законодавчих 
актах провідних галузей права – Цивіль-
ному кодексі, Кодексі законів про працю, 
Кримінальному кодексі України. Врахо-
вуючи полісистемний характер сучасного 
адміністративного законодавства України, 
окремі норми щодо регулювання суспіль-
них інформаційних відносин розпорошені 
в окремих законах, а також у постановах 
Верховної Ради України.
Автономну частину інформаційного за-

конодавства складає деліктне право (право 
про правопорушення). Виділяють такі їхні 
провідні галузі: Конституційні делікти (ви-
значаються з порушення конституційних 
прав та невиконання обов’язків суб’єктів 

конституційного права відповідно до Кон-
ституції України); Цивільно-правові делік-
ти – цивільні правопорушення (основна сут-
ність і зміст їх визначаються у Цивільному 
кодексі України); Адміністративно-правові 
делікти (адміністративні правопорушення, 
адміністративні проступки, Кодекс Украї-
ни про адміністративні правопорушення); 
Дисциплінарні делікти (основа – Кодекс 
законів України про працю); Кримінально-
правові делікти (злочини) (основа – Кримі-
нальний кодекс України).
Враховуючи викладене, можемо ствер-

джувати, що завдяки комплексному сис-
темному підходу відбувається формування 
однієї з підсистем національного законо-
давства України – комплексної систем-
ної галузі – інформаційного законодав-
ства. Юридично різноманітний матеріал 
об’єднується за тематичною або цільовою 
ознакою, утворюючи науковий субінститут 
права – інформаційне право, а разом із ним 
інформаційну безпеку підприємств.
У зв’язку з розвитком управління систе-

мами інформаційної безпеки підприємств 
виникає потреба дослідження ряду право-
вих питань міжгалузевого змісту – цивіль-
ного, трудового та адміністративного пра-
ва:

• правове регулювання відносин сто-
рін у ході планування, проектування, роз-
робки та впровадження новацій у забезпе-
ченні інформаційної безпеки підприємств.

• регулювання організаційних та еко-
номічних відносин, що виникають у зв’язку 
з розробкою, постановкою, обслуговуван-
ням цифрових продуктів, автоматизова-
них систем інформаційної безпеки підпри-
ємств.

• регулювання відносин щодо екс-
плуатації автоматизованих (комп’ютерних) 
інформаційних систем та обслуговування 
споживачів (користувачів), а також послуг, 
які надаються організаціями (їхніми під-
розділами), що забезпечують функціону-
вання систем інформаційної безпеки під-
приємств.

• регулювання процесу використан-
ня цифрової інформації в системі інформа-
ційної безпеки підприємства, підвищення 
якості такої системи.
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• проведення оцінки надійності та 
ефективності експлуатації комплексів 
комп’ютерної системи, використання їх 
системи забезпечення інформаційної без-
пеки підприємства, удосконалення своїх 
знань у цій сфері.
У цілому дослідження ролі права у ви-

користанні досягнень науки і техніки в сис-
темі забезпечення інформаційної безпеки 
підприємств навряд чи можна обмежити 
теоретико-методологічним оглядом. Це ба-
гатоаспектний теоретико-прикладний на-
прям у системі наукових досліджень, який 
охоплює багато конкретних галузей право-
знавства.

На погляд професора Цимбалюка В. С., 
теорія гіперсистем права дозволяє визна-
чити консенсус у правознавстві, у його 
складових – теорії і практиці. Експери-
ментальною базою для перевірки вірності 
цих ідей стали дослідження суспільних ін-
формаційних відносин, інформаційне пра-
во, інформаційне законодавство. Саме на 
засадах теорії гіперситсем права сформо-
вана доктрина і концепція систематизації 
законодавства України у сфері суспільних 
інформаційних відносин, яка ось уже про-
тягом трьох років успішно апробовується у 
юридичній науці – теорії права, юридичній 
практиці та навчальному процесі. Тради-
ційність теорії гіперсистем права полягає 
у визначенні функцій права: регулятивна – 
визначення прав та обов’язків, зобов’язань 
суб’єктів; нормативна – визначення норм, 
правил поведінки суб’єктів інформаційних 
відносин; охоронна – визначення гарантій 
та меж правомірної поведінки, за якими ді-
яння утворюють правопорушення (делікти) 
та відповідальності за них у відповідності з 
нормами цивільного права, адміністратив-
ного права, трудового права, кримінально-
го права [6]. 
Новацією є визначення, як провідних, 

наступних функцій: 1) інтегративна – сис-
темне поєднання комплексу певних юри-
дичних норм, які регулюють інформаційні 
відносини в Україні; 2) комунікативна – за-
значення в окремих статтях посилань на 
законодавчі акти які є або необхідність у 
яких може виникнути, системоутворюючи-
ми різних міжгалузевих інститутів права.

З точки зору забезпечення інформацій-
ної безпеки підприємств, нас цікавлять, 
більш за все, регулятивна та охоронна 
функції. Розвиток дослідження цих функ-
цій постає в розрізі теорії гіперсистем у 
праві.
Серед загальних завдань інформаційної 

безпеки підприємтсв можна визначити на-
ступні:

- забезпечення взаємодії в суспільних 
стосунках, узгодженості розуміння та за-
стосування юридичних норм, правомірної 
поведінки працівників та адміністрації під-
приємства, а потім їх із державними орга-
нами;

- забезпечення інформаційної неза-
лежності підприємства у внутрішніх сто-
сунках підприємства та в зовнішніх від-
носинах; управління інформаційною без-
пекою окремих співробітників та підпри-
ємства в цілому, його окремих підрозділів, 
підприємства та держави, як складових на-
ціональної безпеки України;

- визначення правомірної поведінки 
суб’єктів інформаційної безпеки на підпри-
ємстві; захист інформації від несанкціоно-
ваного доступу, від правопорушень (зни-
щення, викрадання тощо); 

- класифікація сфер впливу, рівнів до-
ступу до інформації тощо. 
Це дасть можливість більш системно і 

усвідомлено деталізувати види завдань, які 
мають знайти розвиток у нормах інформа-
ційного законодавства України.

Висновки
На нашу думку, майбутні норми у сфері 

інформаційної безпеки підприємств мають 
складатися із двох частин – загальних по-
ложень інформаційного законодавства та 
норм регулювання відносин щодо забез-
печення інформаційної безпеки підпри-
ємств. Кожна з цих частин може ділитися 
на підрозділи, методикою гіперсистеми та 
агрегації за родовими ознаками (критері-
ями) міжгалузевих інститутів правовідно-
син. Підрозділи повинні ділитися на статті. 
Структура статті має складатися з чіткого 
визначення диспозиції. В окремих статтях 
можуть міститися прив’язки (посилання) 
до норм іншого законодавства України, 
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щодо якого утворюється нова підсистема 
інформаційної безпеки підприємств.
Завдяки остаточно прийнятим нормам, 

сучасний підприємець буде мати нагоду 
утворювати власні корпоративні норма-
тивні акти (накази, інструкції, положення 
та ін.), що будуть регулювати процес за-
безпечення інформаційної безпеки на його 
підприємстві, захищаючи власні інтереси. 
Разом із тим цей процес не буде йти в роз-
різ із національними інтересами України 
та суспільства. Більше того, він стане рів-
ноправною частиною та ефективним допо-
вненням до всієї системи національної ін-
формаційної безпеки України.
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SUMMARY 
The article deals with issues related to the use 

of a systematic approach to the study of informa-
tion security companies in terms of theory hiper-
system the right. Analyzed scientifi c opinions on 
the concept of «information security enterprise» 
in the law.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглядаються питання, 

пов’язані з використанням системного під-
ходу у дослідженні інформаційної безпеки під-
приємств з точки зору теорії гіперсистем у 
праві. Аналізуються наукові точки зору щодо 
поняття «інформаційна безпека підприєм-
ства» у праві.
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В статье указывается на обусловленность 
эффективности уголовного производства эф-
фективностью системы экспертного обеспе-
чения. Анализируются фактические пробле-
мы функционирования системы экспертного 
обеспечения. Выделяются основные направ-
ления повышения эффективности системы 
экспертного обеспечения. Акцентируется 
внимание на необходимости использования 
международного опыта при реформировании 
системы экспертного обеспечения в Украине.
Ключові слова: ефективність, реформа, систе-

ма експертного забезпечення, міжнародний досвід, 
кримінальне провадження, правосуддя.

напрямків реформування тощо, неоднора-
зово були предметом дослідження в працях 
таких учених, як: В. В. Галунько, В. М. Єме-
льянов, О. М. Єщук, О. І. Жеребко, В. А. Жу-
равель, Н. І. Клименко, О. А. Кравченко, 
С. П. Лапта, А. І. Лозовий, О. О. Олійник, 
І. В. Пиріг, П. І. Репешко, Р. Л. Сопільник, 
Т. О. Татарнікова, В. В. Тіщенко, В. В. Фед-
чишина, М. Г. Щербаковський, В. В. Юсу-
пов та інших. 

Не вирішені раніше проблеми
Вклад названих науковців є беззапере-

чним, проте їх доробки не вирішили всіх 
проблемних питань. Зокрема, досі не ви-
роблено єдиної позиції з приводу основних 
напрямків реформування системи експерт-
ного забезпечення, шляхів і сфер застосу-
вання міжнародного досвіду організації 
експертного забезпечення кримінального 
провадження, а також основних засобів 
підвищення ефективності вказаної систе-
ми.

Мета та завдання статті
З урахуванням зазначеного ми ставимо 

за мету вирішити наступне наукове завдан-
ня – за допомогою аналізу існуючих науко-
вих поглядів і міжнародного досвіду органі-
зації експертного забезпечення криміналь-
ного провадження визначити напрямки та 
засоби підвищення ефективності системи 
експертного забезпечення кримінального 
провадження.

Постановка проблеми
Ефективність кримінального прова-

дження напряму залежить від ефектив-
ності системи експертного забезпечення. 
Адже завдяки останній співробітники пра-
воохоронних органів отримують допомогу 
в галузі використання спеціальних знань, 
необхідних для своєчасного, всебічного, 
об’єктивного та неупередженого дослі-
дження доказів. У зв’язку з наведеним осо-
бливої актуальності набуває питання про 
основні напрямки та засоби підвищення 
ефективності системи експертного забезпе-
чення. 

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Питання, пов’язані з тлумаченням екс-
пертного забезпечення та його системи, 
визначенням його структурних елементів, 
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Виклад основного матеріалу
Система експертного забезпечення кри-

мінального провадження є невід’ємною 
складовою забезпечення правосуддя. Не-
якісне й несвоєчасне використання спеці-
альних знань у кримінальному проваджен-
ні не може забезпечити результативне й 
справедливе правосуддя. Тому чітко про-
слідковується взаємозв’язок між названими 
інституціями. Тож сміло можна стверджу-
вати, що підвищення ефективності системи 
експертного забезпечення є однією із запо-
рук на шляху забезпечення справедиливо-
го правосуддя. А це, у свою чергу, вказує 
на необхідність передбачення основних 
шляхів підвищення ефективності системи 
експертного забезпечення взагалі та кримі-
нального провадження зокрема в Страте-
гії реформування судоустрою, судочинства 
та суміжних правових інститутів на 2015-
2020 роки [1]. Проаналізувавши положен-
ня згаданої Стратегії, варто відмітити, що 
питання підвищення ефективності системи 
експертного забезпечення не знайшло сво-
го прямого й розгорнутого відображення 
в цьому акті. Виключно інтуїтивно можна 
припустити, що згадане питання буде ви-
рішуватися в частині реформування “су-
міжних правових інститутів”, хоча під час 
визначення недоліків функціонування про-
куратури та кримінальної юстиції як суміж-
них правових інститутів, а також напрямків 
реформування, системи завдань, заходів і 
результатів жодного разу не згадувалося 
про експертне забезпечення правосуддя. 
Названа ситуація, на нашу думку, є не-
сприятливою та негативно відображається 
на реформуванні системи експертного за-
безпечення в Україні, в тому числі в рам-
ках кримінального провадження. Оскільки 
реформування системи експертного забез-
печення буде здійснюватися побічно, а не 
як один із пріоритетних напрямків. Тому 
вважаємо за необхідне передбачити за-
вдання, напрямки, способи та результати 
реформування системи експертного забез-
печення на законодавчому рівні шляхом 
доповнення відповідними пунктами назва-
ну вище Стратегію або шляхом прийняття 
окремого нормативно-правового акту. Як 
приклад, це може бути Стратегія реформу-

вання системи експертного забезпечення 
правосуддя. 
Окрім того, ефективність функціонуван-

ня будь-якого суспільного інституту обу-
мовлюється наявністю й якістю норматив-
но-правового регулювання його діяльнос-
ті. Це означає, що неможливо підвищити 
систему експертного забезпечення України 
без нагального й змістовного оновлення за-
конодавчої бази, яка регулює цю сферу. Зо-
крема, розроблений і оприлюднений для 
обговорення 06 серпня 2013 року проект 
Закону України “Про судово-експертну ді-
яльність” [2], не прийнятий по теперішній 
час. А чинний Закон України “Про судову 
експертизу” [3] не відповідає велінню часу. 
Особливо вказана ситуація загострилася з 
прийняттям нового Кримінального проце-
суального кодексу України [4], який істотно 
переформатував процедуру кримінального 
провадження. Тому прийняття нового за-
конодавчого акту, який регулював би сфе-
ру експертного забезпечення правосуддя в 
Україні, є неодмінною передумовою підви-
щення ефективності системи експертного 
забезпечення. 
Іншим, не менш важливим і пріоритет-

ним напрямком на шляху вдосконалення 
системи експертного забезпечення в кри-
мінальному провадженні та підвищення її 
ефективності є вивчення та запровадження 
зарубіжного досвіду функціонування систе-
ми. Зокрема, 06 червня 2016 року, в рамках 
унікального стратегічного партнерства, яке 
поєднує Україну та Європейський Союз, до 
Міністерства юстиції України завітали між-
народні експерти проекту Європейського 
Союзу “Підтримка реформ у сфері юстиції 
в Україні” та національні експерти з Ко-
ординації реформ. У рамках зазначеного 
візиту міжнародні експерти ділилися влас-
ним досвідом організації, забезпечення та 
функціонування системи експертного пра-
восуддя у країнах Євросоюзу. Потреба в за-
провадженні зарубіжного досвіду в зазна-
ченій сфері пояснюється тим, що сьогодні в 
Україні відбувається значна інтенсифікація 
роботи, спрямована на адаптацію її зако-
нодавства, норм і стандартів до існуючих у 
Європейському Союзі. Проте, гарантувати 
особі право на справедливий суд неможли-
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во без побудови в Україні ефективної сис-
теми експертного забезпечення правосуд-
дя, як обслуговуючої інституції, яка пови-
нна реформуватися синхронно з системою 
судової влади в Україні. Тому організація 
експертного забезпечення правосуддя, яке 
полягатиме у проведенні незалежної та 
кваліфікованої, орієнтованої на максималь-
не використання досягнень науки і техні-
ки, судової експертизи, є одним із пріори-
тетних напрямків майбутньої реформи [5].
На шляху впровадження міжнародного 

досвіду у сфері експертного забезпечення 
кримінального провадження одним із най-
важливіших завдань перед усіма нашими 
експертами та експертними установами є 
набуття членства в Європейській мережі 
судово-експертних установ [6]. Відповідно 
підготовка фахівців, акредитація експерт-
них лабораторій повинні здійснюватися у 
відповідності до міжнародних стандартів 
якості, закріплених у вимогах ДСТУ ISO/
IEC 17025:2006 [7].
Цікавим і корисним для підвищення 

ефективності національної системи екс-
пертного забезпечення в кримінальному 
провадженні є вивчення й аналіз структур-
ної організації експертних установ, проце-
дури залучення експертів до кримінально-
го провадження, підбору та підготовки ка-
дрів, науково-методичного та матеріально-
технічного забезпечення судово-екпертної 
діяльності тощо. Вказані питання неодно-
разово обговорюються на засіданнях мето-
дичних рад, круглих столів, науково-прак-
тичних конференцій тощо. Як приклад, на 
круглому столі “Реформування судової екс-
пертизи – ключовий важіль впливу на пра-
восуддя в новій Україні”, який відбувся 21 
травня 2014 року за участю представників 
державних судово-експертних установ, у 
тому числі Київського науково-дослідного 
інституту судових експертиз Міністерства 
юстиції України, представників приватних 
судово-експертних компаній, Союзу екс-
пертів України, адвокатської спільноти, 
правозахисних організацій, представників 
ринку оціночної та аудиторської діяльності, 
провели дискусію на предмет необхідності 
реформування судової експертизи в Украї-
ні, шляхів і механізмів такого реформуван-

ня. Зокрема, серед останніх виділили до-
цільність створення системи недержавного 
контролю за діяльністю судових експертів 
приватних судово-експертних установ. 
Окрім того, пропонувалося на законодав-
чому рівні закріпити такий принцип судо-
во-експертної діяльності як рівноправність 
судових експертів державних і приватних 
судово-експертних установ [8].
Розробка та реалізація рекомендацій 

стосовно реформування системи експерт-
ного забезпечення в цілому або окремих 
його галузей неможливі без належного 
науково-методичного забезпечення. При-
чому вказана діяльність, на нашу думку, 
реалізується за двома основними напрям-
ками: перший спрямований на вирішення 
питань, пов’язаних із організацією судо-
во-експертної діяльності, вдосконаленням 
системи експертного забезпечення тощо, а 
другий – на розробку нових і вдосконален-
ня існуючих методик проведення експерт-
них досліджень.
Не менш важливим є питання про 

структурну організацію експертних уста-
нов в Україні. У наукових колах ведуться 
жваві дискусії з приводу того, яку систему 
експертних установ краще запровадити в 
нашій країні. При цьому аналізується до-
свід зарубіжних країн під час вирішення 
окресленого питання. Зокрема, Л. М. Ро-
маненко, досліджуючи розвиток організа-
ції судово-експертної діяльності в Україні 
з урахуванням досвіду деяких зарубіжних 
країн, висвітлює особливості функціону-
вання експертних підрозділів у Великобри-
танії, Португалії, Нідерландах, Франції, Іс-
панії, Польщі, Словаччині, Туреччині, Ро-
сійській Федерації. У результаті наведеного 
дослідження зроблено висновок, що відо-
мча приналежність судових експертів не 
має вирішального значення при їх призна-
ченні для провадженні судової експертизи. 
Це визначається тим, що відомства повинні 
забезпечити судовим експертам дійсну не-
залежність та не впливати на проваджен-
ня експертиз. А для цього, як зазначає на-
уковець, потрібно вдосконалювати право-
ве регулювання цієї організаційної форми 
судово-експертної діяльності та розвивати 
альтернативну незалежну судову експерти-
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зу, забезпечуючи рівні можливості у вико-
ристанні обох зазначачених форм [9, с. 448-
451]. Ми погоджуємося з необхідністю 
зміни структурної організації системи екс-
пертного забезпечення. Проте виступаємо 
проти кардинальності в цьому напрямку. 
На наше переконання, варто в повній мірі 
використати існуючу базу. Ми також не по-
годжуємося із тим, що відомчі спеціалізова-
ні експертні установи є невиправданими та 
потребують ліквідації. Так, їх чисельність, 
структура та завдання підлягають перегля-
ду, але не знищенню як таких взагалі. Вва-
жаємо пріоритетним напрямком розвиток 
недержавних експертних установ. Більш 
детально вказане питання буде розглянуто 
нами в окремому науковому дослідженні.
Підвищення ефективності системи екс-

пертного забезпечення, окрім вищенаведе-
них факторів, також обумовлюється кадро-
вим забезпеченням. Вважаємо за необхідне 
створення спеціальних вищих навчальних 
закладів, які будуть займатися підготовкою 
судових експертів. При таких закладах вар-
то організовувати перепідготовку, а також 
курси підвищення кваліфікації судових екс-
пертів. Також слід реформувати процедуру 
атестації судових експертів і здійснення 
контролю за їх судово-експертною діяль-
ністю.
Звичайно будь-яка діяльність, у тому 

числі й судово-експертна, потребує достат-
нього фінансового забезпечення, щоб у по-
вній мірі виконувати завдання, що перед 
нею ставляться. В даній сфері є чимало 
проблем, починаючи від недостатньої кіль-
кості виділених коштів і завершуючи їх не-
раціональним використанням. Як приклад, 
за висновками Колегії Рахункової палати 
Міністерство юстиції України не вживало 
всіх необхідних заходів щодо ефективно-
го використання бюджетних коштів, ви-
ділених на забезпечення правосуддя не-
залежною, кваліфікованою і об’єктивною 
експертизою та науково-дослідні розробки 
в галузі судової експертизи. Спричинена 
така ситуація такими факторами, як: вико-
ристання бюджетних коштів розпорядни-
ками без визначення пріоритетів і норма-
тивів ресурсного забезпечення; незначною 
штатною чисельністю та кваліфікацією сво-

їх працівників [10]. Останнє ще раз вказує 
на необхідність якісного кадрового підбору 
в системі експертного забезпечення.

Висновки
Таким чином, підвищення ефективнос-

ті системи експертного забезпечення пови-
нно відбуватися за наступними напрямка-
ми: вдосконалення законодавчої регламен-
тації окресленої сфери функціонування сус-
пільних інститутів; активне впровадження 
міжнародного досвіду організації та реалі-
зації експертного забезпечення криміналь-
ного провадження в національну систему 
експертного забебезпечення; покращення 
фінансування згаданої сфери та підвищен-
ня контролю за його використанням; вдо-
сконалення підбору персоналу, підвищен-
ня якості їх підготовки, перепідготовки 
та підвищення кваліфікації; реорганізація 
структури експертних установ.
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SUMMARY 
In the article we point to the conditionality 

of effectiveness of criminal proceedings by effi -
ciency of expert support system. We analyzed the 
actual problems of the system of expert support. 
The main directions of improving the effi ciency 
of expert support are determined. Attention is 
focused on the need for using the international 
experience in reforming the system of expert sup-
port in Ukraine.

АНОТАЦІЯ 
У статті вказується на обумовленість 

ефективності кримінального провадження 
ефективністю системи експертного забез-
печення. Аналізуються фактичні проблеми 
функціонування системи експертного забез-
печення. Виділяються основні напрямки під-
вищення ефективності системи експертного 
забезпечення. Акцентується увага на необхід-
ності використання міжнародного досвіду під 
час реформування системи експертного забез-
печення в Україні.
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В статье исследуется медиация как один 
из способов разрешения правовых конфлик-
тов. Проанализированы проблемы внедрения 
медиации в Украине. Определены ее харак-
терные черты и особенности, а также про-
цедура и тактика проведения. Предложены 
пути решения проблем.

Ключові слова: медіація, медіатор, врегулювання 
спорів, конфлікт, вирішення спорів.

Постановка проблеми
На сьогоднішній час медіація є одним із 

найпопулярніших альтернативних способів 
врегулювання спорів (конфліктів) у розви-
нених країнах світу. Він передбачає залу-
чення посередника (медіатора), який допо-
магає сторонам конфлікту налагодити про-
цес комунікації, проаналізувати конфліктну 
ситуацію таким чином, щоб сторони само-
стійно змогли обрати той варіант рішення, 
який задовольнить інтереси і потреби обох 
учасників спору. Актуальність теми статті 
пояснюється необхідністю вивчення сучас-
них наукових поглядів щодо медіації – про-
цедури альтернативного вирішення спорів, 
яка поширена в багатьох розвинутих краї-
нах світу, таких як Великобританія, Фран-
ція, США, Німеччина, а також формується 
на території країн пострадянського просто-
ру. Зокрема, в таких країнах, як Білорусія, 
Росія, Казахстан, уже є профільний закон, 
яким запроваджено інститут медіації та ви-
значено правові основи надання послуг з 
медіації, практики  мирного врегулювання 

спорів позасудовими методами, що забезпе-
чує баланс взаємовідносин між судовою сис-
темою та інститутом медіації. 
Медіація передбачає залучення посеред-

ника (медіатора), який допомагає сторонам 
конфлікту налагодити процес комунікації, 
проаналізувати конфліктну ситуацію таким 
чином, щоб сторони самостійно змогли об-
рати той варіант рішення, який задоволь-
нить інтереси і потреби обох учасників спо-
ру (конфлікту).

Стан дослідження
Питання, пов’язані з застосуванням меді-

ації досліджували такі вчені : В. М. Баранова; 
Р. П. Безпальча; Є. О. Борисова; Н. Л. Бон-
даренко – Зелінська; О. П. Беліков; О. М. 
Боброва; С. В. Васильчак; А. О. Горова;  Г. 
І. Єрьоменко, В. В. Землянська; О. М. Ли-
сенко; Т. О. Подковенко, Ю. Д. Притика; 
В. А. Жмудь;  Н. Н. Леннуар; Л. В. Руснак; Е. 
М. Рунессон; Н. М. Прокопенко та ін. 

Мета статті: запропонувати шляхи 
розвитку вітчизняного інституту медіації 
з урахуванням передового європейського 
досвіду. 

Виклад основного матеріалу
Спір – словесне змагання, де кожна сто-

рона, спростовуючи думку супротивник – 
доводить свою правоту. Конфлікт – зіткнен-
ня сторін, поглядів, інтересів. У сучасних 
умовах, коли в державах СНД проводяться 
реформи з демократизації суспільних інсти-
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тутів, усе більшого значення набувають аль-
тернативні форми вирішення конфліктів і 
спорів. 
На сучасному етапі існують три основні 

способи альтернативного розв’язання 
конфлікту: без залучення третьої сторони, 
посередництво, арбітраж. Метою даного 
дослідження с вивчення альтернативних 
способів вирішення конфліктів як найбільш 
ефективного інструменту розв’язання супе-
речок, розроблення заходів щодо їх розвит-
ку в Україні.
Практика функціонування недержавної 

форми судочинства щодо розгляду госпо-
дарських спорів показує її достатньо про-
гресивний характер. Порівняно з дер-
жавними судами загальної юрисдикції 
вона має низку переваг. Це, по-перше, 
оперативність вирішення спорів, спри-
яння, тим самим, господарському обігу, 
стабілізації господарських відносин, а отже 
і покращенню результатів господарської 
діяльності; по-друге, розширення мож-
ливостей реалізації права на судовий за-
хист, а отже, і розширення доступу лю-
дини до системи правосудця; по-третє, 
обмеження монополізму державних судів, 
а отже, і зменшення корупційного тиску 
на суб’єктів господарювання; по-четверте, 
демократичність процесу розгляду спорів 
— обрання суду та суддів за згодою сторін, 
вплив останніх на формування правил 
розгляду спорів тощо.
Як показує практика, наявна норма-

тивно-правова база третейського розгляду 
спорів не в повній мірі відповідає потребам 
господарської практики. При цьому маєть-
ся на увазі не тільки спеціальне законодав-
ство про цю форму судочинства, але й інші 
нормативно-правові акти, що регулюють су-
міжні сфери суспільних відносин (діяльність 
державних судів тощо) [1] .
Слово «медіація» походить від латин-

ського «mediatio» – посередництво; анало-
гічне значення мають слова «mediation» 
(англ.), «médiation» (фр). Кожний у межах 
свого розуміння може дати свою дефініцію 
цьому поняттю. В соціальній психології 
вчені розглядають медіацію як специфічну 
форму регулювання спірних питань, кон-
фліктів, узгодження інтересів. Х. Бесемер 

визначив медіацію як технологію вирішен-
ня конфлікту за участю нейтральної третьої 
сторони. Більшість визначає медіацію – як 
певний підхід до розв’язання конфлікту, у 
якому нейтральна третя сторона забезпечує 
структурований процес, для того щоб допо-
могти конфліктуючим сторонам прийти до 
взаємно прийнятного вирішення спірних 
питань [2] .

 У нашій державі використання медіації 
як способу вирішення корпоративних спорів 
має недовгу історію, оскільки лише з 1994р. 
починає формуватись мережа українських 
регіональних груп медіаціі, проводяться 
перші експерименти щодо її використан-
ня. Наразі діє Український Центр Медіації 
(УЦМ), що створений при Києво-Могилян-
ській Бізнес-Школі. Головними напрямками 
його діяльності є навчання медіаторів та на-
дання ними послуг. На сьогоднішній день 
основним завданням Центру є популяриза-
ція даного інституту в Україні. В 2006 році 
був виданий Указ Президента України «Про 
Концепцію вдосконалення судівництва для 
утвердження справедливого суду в Україні 
відповідно до європейських стандартів», де 
зазначається, що держава повинна сприя-
ти розвитку таких недержавних інституцій, 
як третейські суди, посередники тощо, які 
допомагають залагодити спір, не доводячи 
його до суду [3].  До основ для запроваджен-
ня медіації слід віднести також вітчизняний 
інститут примирення в процесуальному за-
конодавстві – ст. 175 ЦПК України, ст. 78 
ГПК України, які регламентують укладання 
між сторонами судового процесу мирової 
угоди. 
Мирова угода – це особлива формальна 

письмова домовленість сторін судового про-
цесу, що укладається з метою врегулювання 
спору на основі взаємних поступок і стосу-
ється прав та обов’язків сторін та предме-
та позову. Це угода, якою сторони заміню-
ють свої спірні зобов’язання іншими, більш 
для них прийнятними.
Мирова угода застосовується в цивільно-

му, господарському, а також адміністратив-
ному судочинстві. У кримінальному прова-
дженні аналогом мирової угоди є угода про 
примирення між потерпілим та підозрюва-
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ним чи обвинуваченим, а також угода між 
обвинуваченим і слідством.
Відповідно до законодавства мирова уго-

да укладається виключно сторонами (пози-
вач і відповідач), однак, виходячи з судової 
практики треті особи, які заявляють само-
стійні вимоги, також мають право укласти 
мирову угоду (ст. 34 ЦПК) 
У цивільному процесі: сторони можуть 

укласти мирову угоду і повідомити про це 
суд, зробивши спільну заяву. Якщо мирову 
угоду або повідомлення про неї викладено в 
адресованій суду письмовій заяві сторін, ця 
заява додається до справи.
У разі укладення сторонами мирової 

угоди суд постановляє ухвалу про закриття 
провадження у справі.
Закриваючи провадження у справі, суд 

за клопотанням сторін може постановити 
ухвалу про визнання мирової угоди. Якщо 
умови мирової угоди суперечать закону чи 
порушують права, свободи чи інтереси ін-
ших осіб, суд постановляє ухвалу про від-
мову у визнанні мирової угоди і продовжує 
судовий розгляд.
Мирова угода може укладатися пред-

ставником у випадку, якщо він має відпо-
відне повноваження. Суд не визнає мирової 
угоди у справі, в якій одну із сторін пред-
ставляє її законний представник, якщо його 
дії суперечать інтересам особи, яку він пред-
ставляє.
В адміністративному процесі: мирова 

угода, укладена між сторонами в адміністра-
тивній справі, подається в письмовій фор-
мі до суду, який ухвалив рішення у справі. 
Мирова угода, укладена між сторонами ви-
конавчого провадження, або заява стягува-
ча про відмову від примусового виконання 
в процесі виконання рішення подається в 
письмовій формі державному виконавцеві, 
який не пізніше триденного строку передає 
її до суду за місцем виконання рішення.
Суд розглядає мирову угоду або заяву 

стягувача про відмову від примусового ви-
конання в десятиденний строк у судовому 
засіданні з повідомленням осіб, які беруть 
участь у справі.
За результатами розгляду суд може по-

становити ухвалу про визнання мирової 
угоди між сторонами у справі. Ухвалу суду 

за результатами розгляду мирової угоди або 
заяви стягувача про відмову від примусо-
вого виконання може бути оскаржено в за-
гальному порядку.
У господарському процесі: умови миро-

вої угоди сторін викладаються в адресова-
них господарському суду письмових заявах, 
що долучаються до справи. Ці заяви підпи-
суються відповідно позивачем, відповідачем 
чи обома сторонами.
Про затвердження мирової угоди сторін 

господарський суд виносить ухвалу, якою 
одночасно припиняє провадження у справі.
У випадку невиконання стороною умов 

мирової угоди, ухвала про її затвердження 
набуває силу виконавчого документа, на 
підставі якого інша сторона може ініціюва-
ти примусове стягнення. Від правильного 
процесуального оформлення цієї ухвали за-
лежить ефективність її подальшого приму-
сового виконання.
Якщо ухвала суду про визнання мирової 

угоди – виконавчий документ, то примушен-
ня до виконання мирової угоди здійснюєть-
ся в порядку виконавчого провадження.
Якщо ухвала суду про визнання мирової 

угоди не є виконавчим документом, то при-
мушення до виконання умов мирової угоди 
проводиться в судовому порядку, шляхом 
подання позовної заяви про спонукання до 
виконання умов мирової угоди. У разі задо-
волення позовних вимог, суд після набран-
ня законної сили рішенням, видає виконав-
чий документ, на підставі якого може бути 
відкрито виконавче провадження.
Ухвала суду про затвердження миро-

вої угоди (не сама мирова угода) може бути 
оскаржена в загальному порядку.
Підставами такого оскарження можуть 

бути:
1. Відсутність поступок з обох сторін 

(дії сторін могли б розглядатися як відмова 
від позову позивачем або визнання позо-
вних вимог відповідачем);

2. Недотримання вимог цивільного за-
конодавства при визначенні взаємних прав 
і обов’язків;

3. Угода не стосується предмета позову;
4. Дії законного представника не від-

повідають інтересам особи, яку він пред-
ставляє та ін .
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Ефективність медіаційної процедури ви-
знана Європейським Співтовариством, яке 
рекомендує її впровадження в якості осно-
вного методу альтернативного вирішення 
спорів на досудовому етапі та під час судо-
вого розгляду, що знаходить своє відобра-
ження в підписаній Україною Угоді про 
Асоціацію України з Європейським Союзом 
та Європейським співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-членами. Так, 
згідно зі статтею 1 даної Угоди Україна і ЄС 
мають посилювати співпрацю у сфері право-
суддя, свободи та безпеки з метою забезпе-
чення верховенства права та поваги до прав 
людини і основоположних свобод. Країни 
Європейського Союзу дали згоду на те, що 
забезпечення верховенства права та кращо-
го доступу до правосуддя повинно включати 
доступ як до судових, так і до позасудових 
методів врегулювання спорів [4].  Європей-
ська Рада на своєму засіданні в Тампере 
15.10.1999 р. закликала держав-членів до за-
провадження альтернативних позасудових 
процедур, серед яких медіація є основним 
методом, що, на мій погляд, повинно при-
скорити прийняття в Україні Закону Украї-
ни «Про медіацію».
Законом України «Про внесення змін 

до Конституції України» від 02.06.2016 року 
було внесено зміни до статті 124 Консти-
туції України. Частиною 3 статті 124 Кон-
ституції України (у новій редакції) перед-
бачено, що законом може бути визначений 
обов’язковий досудовий порядок урегулю-
вання спору [5]. Це на мій погляд, може 
бути важливим кроком, направленим на по-
ширення в Україні процедури медіації.
Українське суспільство потребує прове-

дення процедури медіації майже в усіх ви-
дах правовідносин, у тому числі криміналь-
них правовідносинах при скоєні злочинів 
невеликої тяжкості, де, на мій погляд, мож-
лива процедура примирення. 
За останні роки медіація починає здій-

снювати активний розвиток на території 
України. Свідченням тому є створення в 
Україні низки громадських організацій, які 
здійснюють розповсюдження медіації на те-
риторії України. Це говорить про те, що в 
майбутньому медіація може бути одним з 

основних способів вирішення спорів у сус-
пільстві.
Як і будь-яка сфера діяльності в Україні, 

медіація потребує правового врегулюван-
ня, а саме профільного законодавства, яке 
здатне ефективно врегулювати відносини у 
сфері медіації, а також необхідним є внесен-
ня змін у відповідні закони, які регулюють 
певні види правовідносин, доповнивши їх 
статями, які дадуть змогу в деяких випадках 
застосовувати до цих правовідносин медіа-
ційні процедури.
На жаль, на сьогоднішній час медіація в 

Україні на відміну від інших Європейських 
країн законодавчо неврегульована, що, на 
мою думку значно знижує ефективність по-
ширення медіації в нашій країні. Так, на-
приклад, немає чіткого механізму підготов-
ки і сертифікації медіаторів, що є наслідком 
виникнення в українському медіаційному 
просторі багатьох суб’єктів, які позиціону-
ють себе як професійні медіатори, але, на-
жаль, не мають відповідного фаху, який до-
зволить провести медіацію на належному 
професійному рівні. Все це потребує право-
вого врегулювання на законодавчому рівні.
Одним із перших законопроектів «Про 

медіацію», поданим до Верховної Ради 
України, був законопроект народного де-
путата  Верховної Ради України Тищенко 
О.І. від 17.12.2010р. № 7481. Відповідно до 
преамбули законопроекту, він був поклика-
ний створити правові умови здійснення ме-
діації – попереднього судовому,  швидкого 
та ефективного способу вирішення спорів, 
де сторони мають рівні права і можливос-
ті, а медіатор виступає посередником, який 
сприяє налагодженню культури партнер-
ських стосунків. Даний законопроект був 
знятий з розгляду і відкликаний народним 
депутатом Верховної Ради України Тищенко 
О.І. [6]. В подальшому, народним депутатом 
Верховної Ради України Федорчуком Я. П. 
було подано до Верховної Ради України 
законопроект «Про медіацію» під № 2425, 
якого теж спіткала така ж доля, як і законо-
проект народного депутата Верховної Ради 
України Тищенко О.І., а саме 27.11.2014р. 
законопроект був відкликаний із розгляду 
[7].
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На сьогоднішній час у Верховній Раді 
України знаходяться два законопроекти 
«Про медіацію». Це законопроект під ре-
єстровим № 3665, поданий народними де-
путатами Верховної Ради України Шкрум 
А.І., Пташник В.Ю. та іншими народними 
депутатами, і законопроект під реєстровим-
№ 3665-1, поданий народним депутатом 
Верховної Ради України Ківаловим С.В. [8].
Відповідно до проекту постанови Верхо-

вної Ради України від 16.05.2016р., прийня-
то за основу проект Закону України «Про 
медіацію» (реєстр. № 3665/П), поданий на-
родними депутатами Верховної Ради Укра-
їни Шкрум А.І., Пташник В.Ю. та іншими 
народними депутатами. Даною постановою 
Комітету Верховної Ради з питань правової 
політики та правосуддя було доручено доо-
працювати зазначений законопроект з ура-
хуванням слушних положень проекту Зако-
ну України «Про медіацію» (реєстр. № 3665-
1), поданого народним депутатом України 
Верховної Ради України Ківаловим С.В., а 
також з урахуванням зауважень і пропози-
цій суб’єктів права законодавчої ініціативи, 
та внести його на розгляд Верховної Ради 
України у другому читанні .
Майже обидва законопроекти визна-

чають, що медіація буде застосовуватися у 
будь-яких конфліктах (спорах), у тому числі 
цивільних, сімейних, трудових, господар-
ських, адміністративних, а також у кримі-
нальних провадженнях та справах щодо ад-
міністративних правопорушень.

 Одним із важливих положень, які закрі-
плені в обох законопроектах, є принципи 
проведення медіації, які відповідають єв-
ропейським стандартам і на яких базуєть-
ся процедура проведення медіації, що від-
різняє її від інших процедур врегулювання 
спорів. Це зокрема:  

1) Добровільна участь – означає, що 
сторони конфлікту беруть участь у медіації 
на умовах взаємного добровільного волеви-
явлення. Кожна зі сторін медіації має право 
відмовитися від участі у медіації на будь-
якій із її стадій. Вчинення будь-якого тиску 
на сторони конфлікту з метою проведення 
або припинення медіації забороняється. 

2) Нейтральність є важливим чинни-
ком ефективної медіації. Це означає, що 

медіатор не представляє інтереси жодної зі 
сторін процедури медіації. Він допомагає 
сторонам прийняти рішення, яке б задо-
вольняло обидві сторони. Медіатор висту-
пає ефективним комунікатором між сторо-
нами.

3) Незалежність говорить про те, що 
медіатор не залежить від сторін процесу. 
Цей принцип гарантує медіатору заборону 
втручання державних органів, будь-яких 
фізичних або юридичних осіб у процес меді-
ації. У разі виявлення обставин, які можуть 
вплинути на його нейтральність, медіатор 
повинен вийти з процедури медіації.

4) Конфіденційність процедур медіації 
– це один з ключових принципів  медіації. 
В ньому закладено два аспекти конфіденцій-
ності, а саме захист інформації, повідомленої 
однією стороною медіатору, від розкриття 
цієї інформації іншій стороні та захист обго-
ворення сторін у ході медіації від розкриття 
третім особам (зовнішньому світу).

Висновок
Виходячи з європейських принципів ме-

діації слід зазначити, що медіація – це гнуч-
ка процедура. Вона може стати надзвичай-
но обмеженою, якщо прийнятий закон буде 
намагатись більш детально регулювати всі 
відкриті питання процедури медіації.
Отже, прийняття Закону України «Про 

медіацію» повинно закріпити на законодав-
чому рівні інститут медіації в Україні, що 
створить правову платформу для організації 
і проведення медіації в цілому, а також за-
кріпить інші важливі положення, які будуть 
сприяти ефективному врегулюванню спорів 
(конфліктів) та розвитку інституту медіації в 
Україні.
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SUMMARY 
The article explores mediation as a way to 

resolve legal disputes. Analyzes the problems of 
implementation of mediation in Ukraine. De-
fi ned its characteristic features and peculiarities, 
as well as the procedure, and tactics for. Pro-
posed solutions to the problem.

АНОТАЦІЯ 
У статті досліджується медіація як один 

зі способів вирішення правових конфліктів. 
Проаналізовано проблеми впровадження ме-
діації в Україні. Визначено її характерні риси 
та особливості, а також процедура і тактика 
проведення. Запропоновано шляхи вирішення 
проблем. 
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ÓÄÊ 347.1

В статье рассматривается понятие 
нарушения права как основания защиты 
гражданского права через изменение и пре-
кращение правоотношения. Автор анали-
зирует отдельные случаи существенных 
нарушений гражданских прав, а также ис-
следует возможности защиты отдельных 
видов гражданских прав. Автор использует 
как доктринальные источники, так и нор-
мативно-правовые акты.
Ключові слова: порушення права, істотне пору-

шення, захист прав, зміна та припинення правовід-
ношення.

щук, О.С. Гришко, І.О. Дзера, С.О. Со-
мєнков, С.О.Теньков та іншими, однак не-
вирішеними та недостатньо дослідженими 
залищаються питання захисту цивільного 
права від порушень через зміну та припи-
нення правовідношення.

Метою статті є з’ясування змісту понят-
тя порушення права, визначення переліку 
прав, що можуть бути захищені шляхом 
зміни та припинення правовідношення, а 
також істотності порушення.
Визнання зміни та припинення право-

відношення способами захисту цивільних 
прав у системному взаємозв’язку зі зміс-
том ч. 1 ст. 15 Цивільного кодексу (надалі 
– «ЦК») України надає можливість виокре-
мити три підстави для захисту цивільних 
прав цими способами: порушення, не-
визнання та оспорювання. З достатньою 
мірою повноти та чіткості детермінувала 
невизнання та оспорювання цивільних 
прав І.О. Дзера, коли зазначила, що не-
визнання цивільного права полягає в па-
сивному запереченні наявності в особи 
суб’єктивного цивільного права, а оспо-
рювання відображає такий стан право-
відношення, коли суб’єктивне право за-
перечується в юрисдикційному органі 
[1]. Погоджуючись з вченою в підході до 
тлумачення підстав для захисту цивільних 
прав, варто зазначити, що в законодавстві 
непросто віднайти випадки, коли зміна та 
припинення правовідношення безпосе-
редньо законом визнаються способами за-

Постановка проблеми
Важливість дослідження підстав захис-

ту цивільних прав випливає з численних 
випадків невиконання учасниками цивіль-
них відносин своїх обовязків на практиці, 
у зв’язку з чим законодавство України у 
питаннях захисту прав та практика його 
застосування вимагають особливо ретель-
ного опрацювання з виробленням реко-
мендацій щодо його поліпшення. При 
цьому слід зауважити, що порушення пра-
ва не є безпосередньою підставою зміни 
та припинення правовідношення, а лише 
підставою застосування відповідних спосо-
бів захисту, що, у свою чергу, призводять 
до правових наслідків.

Стан дослідження
Питання порушення права, його суті та 

правових наслідків уже раніше досліджу-
валось такими науковцями, як А.М. Бла-
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хисту цивільних прав у відповідь на їх не-
визнання та оспорювання, але згідно з по-
ложеннями ч. 3 ст. 16 ЦК України сторони 
можуть передбачити застосування таких 
способів захисту у договорі, що є одним з 
прикладів втілення принципу свободи до-
говору (п. 3 ч. 1 ст. 3, ст. 627 ЦК Украї-
ни) у цивільних правовідносинах [2]. Крім 
того, можливість договірного узгодження 
сторонами правовідношення зміни та при-
пинення правовідношення як способів за-
хисту у відповідь на невизнання чи оспо-
рювання цивільних прав випливає також 
з універсального характеру цих способів 
захисту. Відтак, сторони договору купівлі-
продажу можуть передбачити право про-
давця на зміну та припинення правовідно-
шення у разі невизнання покупцем права 
іншої сторони на оплату товару за дого-
вором або в разі звернення покупцем до 
суду із вимогою про визнання такого до-
говору купівлі-продажу недійсним. Втім, 
найбільш розробленою у цивільно-право-
вій доктрині порівняно з невизнанням та 
оспорюванням цивільних прав є категорія 
«порушення» цивільного права [3].
Подібно до зобов’язання та договору, 

порушене право особи також не здійсню-
ється у спосіб, як би того хотів суб’єкт, 
якому це право належить. Це пов’язується 
з певними перешкодами, створюва-
ними порушником права. Наприклад, 
зобов’язальне право продавця вимагати 
від покупця оплати товару є порушеним 
у результаті невиконання покупцем свого 
обов’язку щодо оплати, який входить до 
змісту вказаного зобов’язання. Таке по-
рушення права може слугувати підставою 
для розірвання договору продавцем в од-
носторонньому порядку в силу ч. 4 ст. 692 
ЦК України, яка уповноважує продавця 
відмовитись від договору купівлі-продажу 
у випадку відмови покупця прийняти та 
оплатити товар. Втім, чи може бути підста-
вою для зміни або припинення правовід-
носин порушення не лише зобов’язальних 
(відносних), а й речових (абсолютних) 
прав? Прикладом порушення речового 
(абсолютного) права може бути створення 
перешкод у реалізації власником кварти-
ри свого права володіння і користування 

нею. Чи може таке порушення бути підста-
вою для застосування зміни та припинен-
ня цивільного правовідношення як спосо-
бів захисту цивільних прав? 
На нашу думку, в останньому випадку 

порушення речового права може бути ви-
знане підставою для зміни чи припинення 
правовідносин відповідно до дії загального 
принципу свободи договору. Іншими сло-
вами, порушення цивільних прав, зокрема 
речових та зобов’язальних, може бути на-
зване в договорі між сторонами підставою 
для зміни чи припинення правовідношен-
ня, яке виникло на підставі цього догово-
ру. При цьому, не лише істотне порушення 
може бути підставою для зміни та припи-
нення правовідношення, але й інше, якщо 
в договорі між сторонами таке порушення 
визначене як підстава для його зміни чи 
припинення. Наприклад, договором на-
дання банком кредиту може бути передба-
чено право одностороннього розірвання 
договору в разі нецільового використання 
позичальником кредиту [4]. Також однією 
з умов договору купівлі-продажу нерухо-
мого майна (квартира, будинок) нерідко 
вказується зобов’язання продавця про-
тягом певного строку, зазвичай, від двох 
тижнів до одного місяця з дня укладення 
договору, знятися з реєстраційного обліку 
за попереднім місцем проживання [5]. Не-
виконання продавцем цієї умови договору 
призводить до порушення речових та жит-
лових прав покупця, який зазнає не лише 
втрат майнового характеру (оплата кому-
нальних послуг та квартирної плати за по-
купця), а й певних обмежень немайнового 
характеру (усвідомлення можливості іншої 
особи на законних підставах знаходитись 
та проживати в житлі покупця). За таких 
обставин, справедливим було б погодити 
в договорі надання покупцю права при-
пинити договірне правовідношення ку-
півлі-продажу у випадку невиконання 
продавцем свого обов’язку щодо зняття з 
реєстраційного обліку, з поверненням по-
купцю сплачених за договором коштів та 
інших майнових втрат. Отже, підставою 
для зміни та припинення цивільного пра-
вовідношення може бути порушення як 
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зобов’язальних (відносних), так і речових 
(абсолютних) прав.
Можливість захисту речових прав змі-

ною та припиненням зобов’язального 
правовідношення підтверджується також 
у науковій літературі [6]. Це випливає з 
факту визнання таких видів зміни та при-
пинення правовідношення, як розірван-
ня договору та одностороння відмова від 
договору зобов’язально-правовими спо-
собами захисту речових прав і, зокрема, 
права власності [7]. Зобов’язально-правові 
способи захисту мають на меті захист інте-
ресів власника як учасника зобов’язальних 
відносин, на противагу речово-правовим 
способам захисту абсолютних прав осіб та 
організацій, що не перебувають у договір-
них чи інших зобов’язальних правовідно-
синах з порушником [8]. Саме речово-пра-
вовий інтерес, на думку Т.М. Підлубної, є 
об’єктом захисту зобов’язально-правових 
способів [9]. Застосування зобов’язально-
правових способів захисту відбувається 
тоді, коли боржник не виконує передба-
ченого договором чи законом обов’язку, 
предметом якого є певна річ [10]. Як вважає 
О.Б. Гупаловська, зобов’язально-правові 
способи захисту мають конкретний харак-
тер [11]. Наприклад, розірвання догово-
ру оренди майна внаслідок невиконання 
орендарем обов’язку зі сплати орендної 
плати є заходом захисту права власності 
орендодавця на орендоване майно. Від-
так, зміна та припинення зобов’язальних 
правовідносин як зобов’язально-правові 
способи захисту цивільних прав є реакці-
єю на порушення (невиконання чи нена-
лежне виконання) обов’язку боржника у 
правовідношенні, що призводять до за-
хисту речових прав учасників такого від-
носного правовідношення, зокрема, права 
власності.
Порушення цивільного права, влас-

не, є неправомірною дією, тобто таким 
юридичним фактом, який виникає за во-
лею сторони чи сторін правовідношення 
і спрямований на його припинення та су-
перечить нормам права [12]. На відміну від 
доктрини, де порушення права розгляда-
ють, зокрема, як протиправну дію (безді-
яльність) особи, яка має наслідком ліквіда-

цію належного іншій особі суб’єктивного 
цивільного права або обмеження свободи 
його реалізації як повністю, так і частко-
во [13], у цивільному законодавстві Укра-
їни немає визначення порушення ци-
вільного права. Але поняття «порушення 
зобов’язання», закріплене в ст. 610 ЦК 
України, сприяє розумінню терміну «пору-
шення цивільного права», оскільки власне 
зводиться до вказівки на два види пору-
шення зобов’язання: його невиконання 
або виконання з порушенням умов, визна-
чених змістом зобов’язання (неналежне 
виконання). Попри те, що науковці інколи 
родове поняття «порушення» безпідставно 
замінюють на його вид і як загальний тер-
мін вживають невиконання чи неналежне 
виконання [14], виокремлення законодав-
цем двох видів порушення зобов’язання 
несе суттєве смислове навантаження, яке 
надає можливість глибше зрозуміти суть 
порушення зобов’язання: у випадку пору-
шення зобов’язального правовідношення 
відбувається розрив зв’язку між передба-
ченим змістом зобов’язання планом по-
ведінки боржника та фактичною його ре-
алізацією. Аналогічні події мають місце і 
в разі істотного порушення договору, ви-
значення якого наведене в ч. 2 ст. 651 ЦК 
України, коли сторона внаслідок завданої 
порушенням договору шкоди значною мі-
рою позбавляється того, на що вона роз-
раховувала при укладенні договору. Тобто 
також має місце невідповідність між роз-
рахунками сторони договору, які б поля-
гали в повному та належному виконанні 
зобов’язань за договором, і реальними об-
ставинами життя.
Вказана дефініція істотного порушен-

ня договору була піддана критиці в на-
уці А.М. Блащуком, на думку якого «за 
таких обставин виникає замкнуте коло 
взаємопов’язаних оціночних понять» [15]. 
Утім, попри те, що науковцем була запро-
понована своя редакція ч. 2 ст. 651 ЦК 
України для приведення останньої у відпо-
відність із ст. 22 ЦК України, він зазначив, 
що в запропонованому варіанті визначен-
ня поняття істотності порушення договору 
не може бути універсальним засобом вирі-
шення спорів щодо усіх видів договірних 
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зобов’язань [15]. Це є логічним, оскільки 
в будь-якому випадку «істотне порушен-
ня» належить до оціночних понять, тобто 
таких, які не визначені законодавством 
і мають встановлюватись у кожному кон-
кретному випадку з урахуванням обставин 
конкретної справи [16]. Оскільки поняття 
істотного порушення існувало ще до його 
закріплення в ЦК України на рівні Віден-
ської конвенції 1980 р. [17], стороною якої 
є Україна, у зв’язку з чим уже сформова-
но значний масив судової та арбітражної 
практики в цій сфері та відповідний до-
свід правозастосування, видається, що ЦК 
України не потребує змін у частині зміни 
чи уточнення поняття істотного порушен-
ня договору як підстави для його зміни чи 
розірвання.
Потреба в тлумаченні того чи іншого 

порушення як істотного в певних випад-
ках відпадає, оскільки законодавець за-
здалегідь називає деякі порушення істот-
ними, наприклад, надаючи дарувальни-
ку право вимагати розірвання договору, 
якщо обдаровуваний не виконав певного 
обов’язку на користь третьої особи (ст. 726 
ЦК України) [18]. Істотне порушення ви-
мог щодо якості товару (виявлення недо-
ліків, які не можна усунути, недоліків, усу-
нення яких пов’язане з непропорційними 
витратами або затратами часу, недоліків, 
що виявилися неодноразово чи з’явилися 
знову після їх усунення) згідно з ч. 2 ст. 678 
ЦК України надає покупцю право відмо-
витися від договору і вимагати повернен-
ня сплаченої за товар грошової суми. Різ-
новидом істотного порушення договору 
оренди слід також вважати невнесення 
наймачем плати за користування річчю 
протягом трьох місяців поспіль, що зумов-
лює право наймодавця відмовитися від 
договору найму (ч. 1 ст. 782 ЦК України). 
Наявність істотних недоліків у виконаній 
роботі або недоліків, що не можуть бути 
усунені, наділяє замовника правом від-
мовитися від договору підряду та вимага-
ти відшкодування збитків (ч. 3 ст. 858 ЦК 
України). Важливість істотного порушен-
ня договору підтверджується можливістю 
зміни та припинення правовідношення не 
лише за самим фактом порушення, але і у 

випадку очікуваного істотного порушення 
договору в майбутньому [19]. Наприклад, 
у ч. 2 ст. 849 ЦК України право замовника 
відмовитися від договору підряду та вима-
гати відшкодування збитків може бути ре-
алізовано в разі, якщо підрядник своєчас-
но не розпочав роботу або виконує її на-
стільки повільно, що закінчення її у строк 
стає явно неможливим.
Передбачене ч. 2 ст. 849 ЦК України 

право замовника відмовитися від догово-
ру настає у випадку реальної загрози по-
рушення цивільних прав у майбутньому, 
яку ми пропонуємо виділяти в окрему під-
ставу для захисту цивільних прав. Зазна-
чену підставу віднаходимо також в інших 
положеннях цивільного законодавства як 
підставу для зміни чи припинення право-
відношення, наприклад, виходячи зі зміс-
ту ч. 3 ст. 538 ЦК України, за наявності 
очевидних підстав вважати, що сторона не 
виконає свого обов’язку у встановлений 
строк або виконає його не в повному об-
сязі, друга сторона має право відмовитись 
від його виконання частково або в повно-
му обсязі.

Висновки
Наявність вказаних вище норм, що до-

зволяють змінювати та припиняти право-
відносини в разі реальної загрози пору-
шення цивільних прав, є обґрунтуванням 
необхідності доповнити ст. 15 ЦК України 
додатковими загальними положеннями 
про таку підставу для захисту цивільних 
прав як реальна загроза їх порушення у 
майбутньому, на рівні з порушенням, не-
визнанням та оспорюванням цивільних 
прав.
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BREACH OF RIGHT AS A BASIS FOR 
THE PROTECTION OF CIVIL RIGHT 
THROUGH CHANGE AND TERMINATION 
OF RELATIONSHIP

Romashchenko I.O., Assistant Professor 
of the Department of Civil Law, Faculty of 
Law, Taras Shevchenko National University 
of Kyiv

The paper analyses the concept of breach 
of right, including the notion of substantial 
breach, from the viewpoint of the ground for 
change and termination of civil relationship. 
Special attention is paid to the description 
of approaches of scientists and legislative 
authorities. On the basis of the understanding 
of characteristic features of grounds for the 
protection of civil rights that are either about 

breach of right, or non-recognition of right, 
the author explains whether rights in rem 
and rights in obligations may be protected by 
change and termination of relationship.

The author examines situations, when 
civil rights are infringed and how they may 
be protected. The article deals with remedies 
specifi ed in the Civil Code of Ukraine as 
responses to breaches in particular types of 
contracts, including granting property and 
lease contacts.

It has been found that the threat of 
negative consequences has to be regarded as 
a separate general ground for the protection 
of civil rights due to the fact that in specifi c 
articles of the civil legislation threat of negative 
consequences is regarded as a ground to use 
remedies against it.

SUMMARY 
The article describes the concept of breach 

of right as a basis for protection of civil right 
through change and termination of legal re-
lationship. The author analyses some cases of 
substantial breaches of civil rights, and also ex-
amines possibilities of protection of certain types 
of civil rights. The author uses both doctrinal 
sources and regulatory legal acts.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглядаються поняття пору-

шення права як підстави захисту цивільного 
права через зміну та припинення правовід-
ношення. Автор аналізує окремі випадки іс-
тотних порушень цивільних прав, а також 
досліджує можливості захисту окремих видів 
цивільних прав. Автор використовує як док-
тринальні джерела, так і нормативно-право-
ві акти.
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В статье проанализированы особенно-
сти и порядок предоставления разрешитель-
ных, регистрационных, консультационных 
и информационно-справочных услуг в преде-
лах публично-сервисной деятельности ДФС 
Украины.

Ключові слова: податкові послуги, публічно-сер-
вісна діяльність ДФС України, дозвільні послуги, реє-
страційні послуги, консультаційні послуги, інформа-
ційно-довідкові послуги.

публічних послуг у межах публічно-сервіс-
ної діяльності ДФС України. 
Дослідженню проблемних питань роз-

роблення та впровадження податкової 
політики, податкового регулювання та 
податкового адміністрування присвячено 
праці С. Алексєєва, О. Бандурки, А. Голо-
вача, Л. Маниліч, Л. Міцкевича, І. Мордвіна, 
О. Скакун, В. Теремецького, В. Тимощука, 
Ю. Тихомирова, В. Тильчика та ін. Разом 
з тим, наразі відсутні фундаментальні до-
слідження проблеми надання податкових 
послуг як виду публічних послуг у фінан-
совому праві.

Мета статті: розкрити особливості та 
порядок надання податкових послуг у 
межах публічно-сервісної діяльності ДФС 
України.

Основний виклад проблеми
Публічно-сервісна діяльність органів 

ДФС України передбачає такі податкові 
послуги, як: дозвільні, реєстраційні, кон-
сультаційні та інформаційно-довідкові по-
слуги. Дозвільні та реєстраційні податкові 
послуги здебільшого надаються фізичній 
чи юридичній особі як отримувачу послу-
ги, якщо він сам безпосередньо звертаєть-
ся до відповідного органу ДФС України. 
У той же час, інформаційно-довідкові по-
даткові послуги надаються цим органом 
поряд з традиційним способом також дис-
танційно, що передбачається в законодав-
стві України.

Актуальність дослідження
У зв’язку з розвитком ринку надан-

ня послуг в Україні та взяттям держави 
курсу на всебічне й своєчасне їх надання 
суспільству, виникає проблема закріплен-
ня порядку надання послуг у відповідних 
нормативно-правових актах. Однак, не-
зважаючи на поступову регламентацію 
тих чи інших послуг, які виникають та 
динамічно розвиваються у суспільних від-
носинах, все ж таки й досі у законодавстві 
держави не закріплене чітке поняття пу-
блічних послуг, до яких належать і подат-
кові послуги. Очевидно, що це зумовлює 
виникнення проблем у сфері їх застосу-
вання, нерозуміння їх правової природи, 
а також неодноманітне ставлення до сфе-
ри діяльності органів державної влади. А 
звідси – відсутність у громадян можливості 
належної реалізації та захисту своїх прав і 
свобод. Важливо, на нашу думку, у контек-
сті дослідження податкових послуг про-
аналізувати порядок та специфіку надання 
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Розпочинаючи вивчення порядку на-
дання податкових послуг ДФС України у 
межах дозвільного провадження, переду-
сім з’ясуємо зміст понять «дозвільна сис-
тема», «дозвільна діяльність», «дозвільні 
органи», «дозвільна процедура», «дозвіл» 
тощо. Зокрема, згідно з позицією О. Ко-
ренєва, дозвільною системою є сукупність 
правил, якими здійснюється регулювання 
порядку виготовлення, придбання, ви-
користання, зберігання, реалізації, тран-
спортування охоронюваних державою 
об’єктів для забезпечення суспільної без-
пеки, недопущення можливого викорис-
тання цих об’єктів зі злочинною метою [1, 
с. 338]. Як вважає Д. Бахрах, під дозвіль-
ною системою слід розуміти сукупність 
врегульованих правом суспільних відно-
син між суб’єктами адміністративної вла-
ди та громадянами й організаціями, які 
виникають у зв’язку з наданням дозволів 
на здійснення певних видів діяльності, що 
передбачало наступний нагляд за дотри-
манням умов і правил здійснення дозволе-
ної діяльності [2, с. 216].
Законодавче визначення «дозвіль-

на система» пропонується, наприклад, у 
Законі України «Про дозвільну систему 
у сфері господарської діяльності» від 6 
вересня 2005 року, згідно з яким під до-
звільною системою визначено сукупність 
урегульованих законодавством відносин, 
які виникають між дозвільними органами, 
адміністраторами та суб’єктами господа-
рювання у зв’язку з видачею документів 
дозвільного характеру, переоформленням, 
видачею дублікатів, анулюванням доку-
ментів дозвільного характеру. Окрім того, 
Законом також визначено поняття «до-
звільні органи», «дозвільна, погоджуваль-
на процедура», «документ дозвільного ха-
рактеру». Зокрема, дозвільними органами 
є органи виконавчої влади, державні коле-
гіальні органи, органи місцевого самовря-
дування, їх посадові особи, які є уповнова-
женими видавати документи дозвільного 
характеру у відповідності з чинним зако-
нодавством. З даного визначення випли-
ває, що органи ДФС України як суб’єкти 
публічно-сервісної діяльності є водночас 
і «дозвільними органами». «Погоджуваль-

на (дозвільна) процедура» є сукупністю 
дій, здійснюваних дозвільними органами, 
суб’єктами господарювання та державни-
ми адміністраторами у процесі розгляду 
(проведення) погодження, оформлення, 
надання відповідних висновків тощо, що є 
підставою для надання документа дозвіль-
ного характеру. Дане визначення можна 
застосовувати й до дозвільної системи в 
межах публічно-сервісної діяльності орга-
нів ДФС України. Разом з тим варто від-
значити, що у цьому Законі не конкрети-
зовано зміст поняття «дозвіл», натомість 
пропонується загальне значення – як до-
кумент дозвільного характеру [8]. 
Таким чином, публічно-сервісна діяль-

ність ДФС України з огляду надання до-
звільних послуг – це діяльність дозвільно-
го органу у дозвільній системі (зокрема, у 
сфері господарської діяльності), яка здій-
снюється у формі дозвільної, погоджуваль-
ної процедури, результатом якої постає 
«документ дозвільного характеру». 
Варто зазначити, що публічно-сервіс-

на діяльність ДФС України, спрямована, 
перш за все, на створення та забезпечен-
ня умов, необхідних для реалізації гро-
мадянином своїх суб’єктивних прав та 
інтересів. Нагадаємо, що під поняттям 
«суб’єктивні права» зазвичай розуміють 
міру дозволеної або можливої поведінки 
громадянина (суб’єкта правових відно-
син), що обов’язково гарантується держа-
вою. Таким чином, у ході надання публіч-
ної послуги, зокрема дозвільної, будь-який 
суб’єкт, отримуючи послугу, реалізує своє 
право, тобто міру поведінки. Слід цілком 
погодитися з Ю. Ільницькою, що, «реа-
лізуючи своє право на дозвільну адміні-
стративну послугу, зацікавлений суб’єкт 
створює для себе правове підґрунтя реа-
лізації своїх суб’єктивних прав» [3]. Міра 
можливої поведінки суб’єкта для реаліза-
ції свого права на отримання дозвільної 
публічної послуги від органів ДФС Укра-
їни розкривається у наступних формах. 
По-перше, суб’єкт може діяти особисто; 
по-друге, суб’єкт має право вимагати від-
повідну поведінку від зобов’язаних осіб; 
по-третє, суб’єкт має право звертатись до 
компетентних органів державної влади 
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заради застосування державного примусу 
в разі порушення суб’єктивних прав; по-
четверте, суб’єкт може користуватись на 
підставі акту дозвільного характеру пев-
ними благами.
Очевидно, що підставою надання до-

звільної послуги органами ДФС Украї-
ни постає заява зацікавленого суб’єкта. У 
зв’язку з цим варто нагадати одну із класи-
фікацій адміністративних проваджень, що 
останнім часом набула поширення, а саме: 
1) заявні провадження (за ініціативою 
приватних осіб); 2) втручальні проваджен-
ня (за ініціативою суб’єктів публічної ад-
міністрації). Аналіз чинного законодавства 
свідчить про наявність чіткого регламенту 
порядку (тобто процедури) надання відпо-
відних дозволів, разом з тим він вступає в 
силу лише після відповідної реєстрації за-
яви про надання дозволу. 
Обов’язково слід враховувати й те, 

що надання дозвільної послуги органами 
ДФС України завжди оформлюється інди-
відуальним правозастосовним актом. Ви-
ходячи із цього, дозвільні послуги, що на-
даються органами ДФС України, прийма-
ються у формі: 1) дозволу, 2) висновку,-
3) рішення, 4) погодження тощо. Узагаль-
нюючи, підкреслимо, що публічно-сервіс-
на діяльність, зокрема, дозвільна діяль-
ність органів ДФС України, забезпечує не-
обхідні умови для реалізації суб’єктивних 
прав фізичних та юридичних осіб завдяки 
прийняттю правозастосовного акту інди-
відуального характеру за заявою зацікав-
леної особи у формі дозволу, висновку, рі-
шення та погодження.
Визначне місце в неюрисдикційних ад-

міністративних провадженнях посідають 
реєстраційні провадження. Так, у рамках 
реєстраційного провадження в діяльності 
органів ДФС України здійснюється надан-
ня наступних реєстраційних податковий 
послуг: 1) надaння документів про взяття 
на облік платника податків; 2) унесення 
відмітки про наявність прaва здійснюва-
ти будь-які платежі за серією та номером 
паспорта; 3) надaння довідки про зміну 
реєстраційного номерa облікової картки 
платника податків; 4) реєстрація книг об-
ліку розрaхункових операцій; 5) надання 

кaртки платника податків та внесення 
до паспорта громадянина України дaних 
про реєстраційний номер облікової карт-
ки платника податків з Державного реє-
стру фізичних осіб-платників податків;-
6) видачa повідомлення про взяття на об-
лік відкритого плaтнику подaтків орга-
ном ДФС у фінансовій устaнові рахунку;            
7) надaння Свідоцтвa платника податку на 
додaну вартість [4, с. 12].
Так, наприклад, податкова послуга ви-

дачі документів про взяття на облік плат-
ника податків надається ДФС України 
на підставі Закону України від 15 травня 
2003 р. «Про державну реєстрацію юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань», а також на-
казу Міністерства фінансів України від 9 
грудня 2011 р. № 1588 «Про затверджен-
ня Порядку обліку платників податків і 
зборів». Терміни виконання замовленої 
послуги такі: для новостворених платни-
ків податків – наступного робочого дня з 
дня взяття на облік (при видачі довідки за 
формою № 4-ОПП або свідоцтва за фор-
мою № 4-УРП); упродовж двох робочих 
днів після здійснення запиту платником 
податку (щодо заміни довідки за формою 
№ 4-ОПП або свідоцтва за формою №4-
УРП, надання їх копій та дублікатів та для 
повідомлення за формою № 16-ОПП). 
Варто підкреслити, що результатом на-

дання податкової послуги завжди є пра-
возастосовний акт (це її відмінна ознака). 
Зокрема, впроваджено новий електро-
нний податковий сервіс – видача подат-
ковим органом платникові податків на 
основі його електронного запиту довідки 
в електронному вигляді про відсутність 
заборгованості з податків і зборів, що під-
лягають контролю з боку органів ДФС 
України (надалі – Довідка). Зазначимо, 
що у даному випадку якраз мова йде про 
адміністративну послугу, що започаткова-
на в електронному вигляді, адже послуга 
з надання Довідки у паперовому вигляді 
вже давно існує, при цьому схематично 
сам механізм надання такої послуги зали-
шився незмінним (як і раніше платником 
податків, який звертається з відповідною 
заявою до податкового органу, має бути 
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зроблено підтвердження бажання отри-
мати Довідку, а податковий орган, у свою 
чергу, зобов’язаний своєчасно відреагува-
ти на це: на основі перевірки факту відсут-
ності у цього платника податкового боргу 
в інформаційно-облікових системах ДФС 
України, оформляє відповідно до встанов-
лених вимог таку Довідку та надає її за-
мовникові). Звісно, що Довідка видається 
платникові податків тільки у випадку від-
сутності у цього платника податків подат-
кового боргу. Якщо у платника податків 
є податковий борг, то йому надсилається 
лист, що містить обґрунтовану відмову у 
наданні Довідки, яка може бути видана 
тільки після повного погашення наявно-
го податкового боргу. До речі, Довідку у 
паперовій формі платник податків може 
отримати, звернувшись до податкового 
органу за місцем обліку платника подат-
ків. Отже, платником податку може бути 
обраний один із запропонованих способів 
отримати Довідку (в електронному або па-
перовому вигляді). 
При виборі платником податків елек-

тронної форми Довідки, заява-запит на її 
отримання формується та передається за-
собами телекомунікаційного зв’язку до ор-
ганів ДФС за допомогою стандарту елек-
тронного документа звітності платників 
податків в електронному вигляді (елек-
тронний формат заяви можна знайти на 
офіційному сайті ДФС України у розділі 
«Електронна звітність»). Довідкову інфор-
мацію з даного приводу розміщено у під-
розділі «Допомога користувачам». Після 
того, як податковим органом буде отрима-
но електронну заяву (звичайно, за умови 
відсутності у платника податків податко-
вого боргу) електронна Довідка формуєть-
ся автоматично і надсилається на електро-
нну адресу платника податків [10].
Варто зазначити, що надання цієї по-

слуги нещодавно було вдосконалено – так 
тепер, отримавши електронну форму До-
відки, платник податків за його допомо-
гою може негайно отримати її в паперо-
вому вигляді безпосередньо в органі ДФС 
України. Надання цієї податкової послу-
ги забезпечується на основі спеціально 
створених для певних цілей сервісних 

служб податкових органів – центрів об-
слуговування платників податків. Вважа-
ємо за необхідне підкреслити, що Закон 
України «Про адміністративні послуги» 
є невід’ємною складовою правових засад 
надання дозвільних та реєстраційних по-
даткових послуг органами ДФС України. 
Статті 16 та 17 цього Закону визначають 
можливість, за допомогою Реєстру адміні-
стративних послуг та Єдиного державного 
порталу адміністративних послуг, надава-
ти ці послуги в електронній формі та мати 
доступ суб’єктів звернення до інформації 
про адміністративні послуги з використан-
ням мережі Інтернет. 
У складі ДФС України працює Інфор-

маційно-довідковий департамент, про-
відними функціями якого є: 1) надання 
інформаційно-довідкових та консультацій-
них податкових послуг; 2) організація ро-
боти сервісу «Пульс податкової»; 3) орга-
нізація роботи з надання послуг електро-
нного цифрового підпису [5].
Завданнями, виконання котрих за-

безпечують надання інформаційно-довід-
кових та консультаційних послуг ДФС, є: 
1) за допомогою Єдиної бази податкових 
знань надання податкових консультацій 
платникам податків у письмовій формі; 
2) надання платникам податків інформа-
ційно-довідкових послуг за допомогою 
комп’ютерної правової системи «Ліга-За-
кон», Єдиної бази податкових знань, а та-
кож офіційних друкованих видань; 3) на-
дання органам ДФС та платникам податків 
інформації на веб-сайті ДФC України про 
особливості використання Єдиної бази по-
даткових знань; 4) за бажанням платників 
податків інформування електронною по-
штою про прийняття законодавчих актів 
з питань оподаткування та зміни до них; 
5) надання інформації від платників подат-
ків про неузгодженості у законодавстві про 
здійснення оподаткування до відповідних 
структурних підрозділів ДФС України; 
6) наповнення необхідною інформацією 
Єдиної бази податкових знань та підтри-
мання її в актуальному стані шляхом вза-
ємодії зі структурними підрозділами ДФС 
України; 7) розроблення порядків та ме-
тодичних рекомендацій щодо організації 
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роботи з підготовки та надання інформа-
ційно-довідкових та консультаційних по-
даткових послуг.
Варто звернути увагу на запровадження 

нового електронного податкового сервісу 
– «Інформаційне повідомлення про забор-
гованість з податків, зборів (обов’язкових 
платежів)», який передбачає направлен-
ня платнику податків на його електронну 
адресу (e-mail) електронного повідомлен-
ня про наявність у нього податкового бор-
гу. Такий сервіс постає прикладом надан-
ня саме інформаційно-довідкової послуги 
за допомогою мережі Інтернет.
Інформаційні податкові послуги мо-

жуть бути супутніми або уявляти собою 
початковий етап здійснення інших пу-
блічних послуг. Наприклад, для того, щоб 
отримати ліцензію на право оптової торгів-
лі тютюновими виробами, особі необхідно 
отримати спочатку інформаційно-довід-
кову послугу з Реєстру адміністративних 
послуг, в яку включено інформацію про 
законодавчі підстави, на основі яких здій-
снюється надання цієї послуги, а також ад-
міністративний орган, котрим вона нада-
ється, розмір плати за дану послугу (якщо 
послуга надається на платній основі), пе-
релік документів і відповідні форми заяв, 
що є необхідними для отримання адміні-
стративної послуги, форму рішення про 
надання послуги. При цьому, Держатель 
Реєстру має забезпечувати постійний без-
платний доступ користувачів до Реєстру 
через Єдиний державний портал адміні-
стративних послуг [6]. Слід також зазначи-
ти, що надання податкових послуг в елек-
тронній формі та доступ фізичних та юри-
дичних осіб до інформації про ті чи інші 
електронні послуги має забезпечуватися 
Єдиним державним порталом адміністра-
тивних послуг. Наразі функціонує пілотна 
версія Єдиного державного порталу адмі-
ністративних послуг, створеного на вимо-
гу Закону України «Про Адміністративні 
послуги» для того, щоб спростити способи 
отримання адміністративних послуг для 
громадян і бізнесу. Завданнями пілотного 
проекту Порталу є: упорядкування та на-
дання вичерпної інформації про наявні ад-
міністративні послуги; удосконалення ме-

ханізмів надання адміністративних послуг 
через функціональні елементи Порталу. 
Функціональними елементами Порталу є 
особистий кабінет (створюється для одер-
жувачів послуг та використовується як ме-
ханізм спілкування між заявником та на-
давачем послуг), ідентифікація (процедура 
розпізнавання особи за допомогою елек-
тронного цифрового підпису, подача доку-
ментів (форми заяв та документи подають-
ся в електронному вигляді. Електронний 
підпис засвідчує автентичність докумен-
тів), отримання послуги (відбуватиметь-
ся в особистому кабінеті шляхом надання 
результату послуги в електронному вигля-
ді), зворотній зв’язок (здійснюється через 
електронну пошту заявника). Водночас, 
вважаємо за необхідне підкреслити, що, 
незважаючи на те, що електронна форма 
надання інформації має бути у майбутньо-
му основною, сьогодні слід враховувати 
той факт, що доступ до Інтернет у нашій 
країні мають не всі користувачі послуг. 
Згідно з підп. 17.1.1 п. 17.1 ст. 17 По-

даткового кодексу України платники по-
датків мають право безоплатно отримува-
ти у контролюючих органах, у тому числі 
і через мережу Інтернет, інформацію про 
податки та збори і нормативно-правові 
акти, що їх регулюють тощо.
Стаття 52 Кодексу надає право плат-

нику податків звернутися за допомогою 
до контролюючого органу щодо надання 
йому безоплатної податкової консульта-
цій з питань практичного застосування 
окремих норм податкового законодавства. 
У підп. 14.1.172 п. 14.1 ст. 14 Кодексу по-
даткову консультацію визначено як допо-
могу контролюючого органу конкретному 
платнику податків. Тому така консульта-
ція має індивідуальний характер і може 
використовуватися винятково платником 
податків, якому її надано (п. 52.2 ст. 52 Ко-
дексу). За вибором платника податків кон-
сультація надається в усній, письмовій або 
електронній формі. Наприклад, податкові 
консультації, які не потребують додатко-
вого вивчення змісту вимог закону, можуть 
надаватися також в усній формі [11, с. 42].
Такі консультації надаються, як прави-

ло, з питань, з якими платники податків 
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звертаються найчастіше: оформлення де-
кларацій, переліку необхідних докумен-
тів, строків та порядку подання звітності 
тощо.
Податкові консультації можуть надава-

тися не лише в індивідуальному порядку 
(тобто містити конкретні відповіді на за-
пит конкретного платника), але і невизна-
ченому колу платників податків. Йдеться, 
насамперед, про узагальнюючі податкові 
консультації, підлягаючі висвітленню в 
офіційних виданнях. Так, згідно з пп. 52.6 
1 ст. 52 Податкового кодексу України цен-
тральний орган виконавчої влади, яким 
забезпечується формування та реалізація 
державної податкової і митної політики, 
проводить періодичне узагальнення по-
даткових консультацій, котрі стосуються 
істотного числа платників податків або 
значної частини податкових зобов’язань, 
та затверджує наказом узагальнюючі по-
даткові консультації, які підлягають опри-
людненню (також за допомогою Інтер-
нет-ресурсів). Крім того, у підп. 14.1.173 
п. 14.1 ст. 14 Кодексу вказано, що узагаль-
нююча письмова податкова консультація – 
це оприлюднення позиції контролюючого 
органу, що склалася за результатами уза-
гальнення податкових консультацій, нада-
них платникам податків.
Також контролюючі органи у сфері 

оподаткування надають так звані масові 
податкові консультації або консультації в 
порядку масово-роз’яснювальної роботи. 
Така робота проводиться з метою нагаду-
вання платникам про спосіб, строки і по-
рядок виконання податкового обов’язку, 
роз’яснення окремих норм податкового за-
конодавства та у разі внесення суттєвих змін 
до податкового законодавства [11, с. 45]. 
Особливою формою масового консульту-
вання є організація публічних виступів (у 
формі інтерв’ю, круглих столів, гарячих 
телефонних ліній, оприлюднення аналі-
тичних оглядів тощо) фахівців податкових 
органів через засоби масової інформації 
(телебачення, радіо, пресу, мережу Ін-
тернет), в яких надається інформація про 
правила (порядок) виконання окремих по-
ложень податкового законодавства.

Висновки
Таким чином, сфера надання податко-

вих послуг в Україні обумовлюється спе-
цифікою публічно-сервісної діяльності 
ДФС України, а саме: здійснення єдиної 
державної податкової політики щодо адмі-
ністрування податків і зборів, забезпечен-
ня формування та реалізації законодавства 
з питань сплати єдиного внеску, забезпе-
чення формування та реалізації законо-
давства з питань обліку платників подат-
ків – фізичних і юридичних осіб тощо.
Підсумовуючи, відзначимо, що міс-

це ДФС України у системі суб’єктів на-
дання публічних послуг в Україні визна-
чається тими функціями та завданнями, 
котрі покладені чинним законодавством 
на податкові органи у сфері надання по-
даткових послуг. Поліпшення механізму 
надання податкових послуг є одним із прі-
оритетних аспектів податкової політики 
в Україні, яке має відповідати сучасним 
принципам демократичного державного 
управління, європейським стандартам та 
принципам системи надання податкових 
послуг. 
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SUMMARY 
The article is analyzed the special features 

and procedure for licensing, registration, coun-
seling, information and inquiry services within 
the public-service activities DFS of Ukraine.

АНОТАЦІЯ 
У статті проаналізовано особливості та 

порядок надання дозвільних, реєстраційних, 
консультаційних та інформаційно-довідкових 
послуг у межах публічно-сервісної діяльності 
ДФС України.
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ïðàâîçíàâñòâà ²íñòèòóòó äåðæàâè ³ ïðàâà ³ì. Â. Ì. Êîðåöüêîãî ÍÀÍ Óêðà¿íè

В памфлете освещается раздражительное 
для общества понятие «сексуальная ориента-
ция», которое полноправно вошло в законода-
тельство Украины и вызвало немало разно-
гласий на уровне парламента, общественных 
и религиозных организаций. На пороге имеем 
угрозу традиционной семье, христианским 
ценностям и вековой культуре. Защищать их 
в правовом поле все сложнее с точки зрения 
на гей-парад 2016 в Киеве под конвоем 6000 
полицейских, поэтому автор избрал публици-
стически-саркастичный жанр.

Ключові слова: європейська камасутра, ЛГБТ, 
сексуальна орієнтація, міжнародне право, зоосек-
суали, права людини, Конституція України, Святе 
Письмо.

ступ людства. Схоже воно форсовано прагне 
до міжнародної ліги сексуальних реформ, 
про яку зголошував ще Остап Бендер. 
Пригадую опублікований в 1924 році 

фейлетон Остапа Вишні «Полова проблема». 
«Ідеш вулицею – і так тобі з усіх парканів, з 
усіх афішних стовпів і стрибає: «Тайни любо-
ві», «Гігієна половой жизні», «Свєт і тєні по-
ловой проблєми», «Свободная любов», «Гігі-
єна брака»... І московські, і ленінградські, і 
місцеві, і професори, і доктори медицини, і 
просто собі «відомі» лектори захопили Хар-
ків «половою проблемою», що ні проїхати 
тобі, ні пройти... Ну, є та «полова проблема», 
є закони всілякі, з нею сполучені, так, поми-
луйте ж ви мою душу, – навіщо ж «до без-
чувстія»?.. Я оце думаю: що, якби і лекторів, 
і слухачів прип’яв днів на два за сіялкою по-
бігати, або снопи на гарбу погирити, або в 
котельному цеху годин вісім поклепати, зна-
ли б вони, що то за «Тайни любові» й «Гігієна 
половой жизні» [2].
Виходить, що за «непівськими мірка-

ми» ще добре живемо, не перетруджуємося. 
Складається враження, що ми живемо в не-
повторний час, коли гомосексуалісти сво-
єю наростаючою чисельністю намагаються 
спростувати бородатий анекдот «армянсько-
го радіо», слухач якому задав запитання:

– Чи може мужик завагітніти від мужика?
– Теоретично ні, – відповів диктор, – але 

практично експерименти наполегливо про-
довжуються.
Небезнадійно, що при такому настирли-

вому сумлінні, коли секстехнології не стоять 

«…і не введи нас у спокусу,
але визволи від лукавого»

Із молитви Господньої

Поети та сіамські близнюки
Глибоко неправі ті опоненти, які запере-

чують, що у нас в Україні не йдуть реформи. 
Можна з упевненістю сказати, що сексуаль-
на реформація, яка набирає ходу, мабуть, є 
другою за поліцейською. Є вже флагмани і 
виконроби, пропагандисти і законотворці 
імплементації гомосексуально-лесбійсько-
го ренесансу далекої зачахлої доби Нерона 
і Калігули1, без якого людське суспільство 
ніби зупиниться в своєму розвитку і нація 
почне вимирати. Це подається євроапологе-
тами не як надбання Заходу і нав’язування 
його дипломатією, а як цивілізаційний по-
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на місці, вони зачнуть хоч один ембріон. За 
споминами І. Еренбурга, ще при непі над-
мірно напудрений з лорнетом у руці поет 
Д. Бурлюк, коли піднімався на естраду мос-
ковського «Кафе поетів», читав: «Мне нра-
вится беременный мужчина…»3.
Як свідчить «Інформація до розгляду 

питання про внесення сексуальної орієнта-
ції до нової Конституції в якості захищеної 
ознаки», яка підготовлена Правозахисним 
ЛГБТ Центром «Наш світ»: «Точно оцінити 
чисельність ЛГБТ в Україні неможливо че-
рез відсутність статистичних даних та закри-
тість цієї соціальної групи. За даними сучас-
ної науки, сексуальна орієнтація та гендерна 
ідентичність людини не залежить від куль-
тури, в якій вона існує, тому відсоток ЛГБ і 
трансгендерів приблизно однаковий у будь-
якому суспільстві. …Беручи для розрахунку 
середній показник 5 % ЛГБТІ в суспільстві, 
можна грубо оцінити їхню кількість в Украї-
ні як біля 2 мільйонів осіб»4.
Де ж їх стільки наплодилося неаристо-

кратів голубої крові? Можливо, настав час 
нової генерації – гомосек індиго? Ніщо так 
не прояснить витоки питання, як його іс-
торія. Заглянув я в цікаву і змістовну кни-
гу майже столітньої давності Л. Фридланда 
«За закрытой дверью. Записки врача вене-
ролога». У передмові професор медицини 
Б. Н. Хольцов оцінив її так: «…с удовлет-
ворением констатирую, что с научно-меди-
цинской точки зрения все изложенные в 
ней клинические данные и этиологические 
моменты соответствуют действительности»5. 
Ось як автор з наукової позиції того часу 

висловлюється: «Известно, что однополая 
связь широко распространена в тюрьмах и 
среди матросов. Понятно почему. Ограниче-
ние физиологической нормы ведет к извра-
щениям.
Но отчего в театральной среде мы встре-

чаемся с тем же самым явлением, с огромным 
числом адептов гомосексуализма? …Напра-
шивается такое объяснение: извращение от 
пресыщения. Нервы требуют остроты ощу-
щений. С этой точки зрения педерастия счи-
талась проявлением дурной воли, и во мно-
гих государствах уголовный кодекс отводил 
этим преступлениям против нравственности 
особый ряд статей.

Современная наука не совсем согласна с 
этим взглядом. Вернее, она совсем с ним не 
согласна.
Гомосексуалистом, оказывается, может 

быть не каждый. Конечно, можно воспитать 
и привить какие угодно вкусы. Но в огром-
ном, подавляющем большинстве случаев го-
мосексуалистом надо родиться как поэтом 
или как сиамскими близнецами6 (підкресле-
но мною. – В. А.).

...«Там же, где вкусы привиты дурным воз-
действием, – підсумовує лікар, – сексуальные 
неправильности должны лечиться по обще-
му принципу: рациональным воспитанием и 
оздоровлением среды. Среды даже в самом 
широком смысле.
Социальной среды»7.
У нас же в Україні соціальне середовище, 

яке створює відповідний моральний клімат 
поведінки в суспільстві, яке суттєво деформо-
ване в умовах здичавілого капіталізму, термі-
ново перезавантажують під єврогейські стан-
дарти, створюючи для їх адептів режим най-
більшого сприяння від пропаганди їх життя 
до законодавчої політики. Голова Верховної 
Ради В. Гройсман умовляв народних депу-
татів проголосувати за так звану «антиди-
скримінаційну» поправку щодо сексуальної 
орієнтації до ст. 21 КЗпП України8, запевня-
ючи, що у нас ніколи не буде одностатевих 
шлюбів. Не дай Бог, щоб це відбулося, себто 
папа 1 і папа 2, мама 1 і мама 2. Ми ніколи не 
будемо цього підтримувати. Після тривалих 
спроб 234 нардепи капітулювали – проголо-
сували, відкриваючи гомосексуальні шлюзи 
на шляху до безвізової Європи. Найважче 
зробити перший крок, а далі піде як по нака-
таній доріжці. Знайдеться одностатева паро-
чка і не одна, які перебувають у цивільному 
шлюбі, звернуться до Європейського суду з 
прав людини, що не реєструєте їх «священ-
ний союз» і знову покірно імплементує офі-
ційна Україна його безапеляційний вердикт.
Перший крок у цьому напрямі вже зро-

бив уряд Яценюка, який поставив за мету у 
ІІ кварталі 2017 року затвердити законопро-
ект про легалізацію одностатевого (цивіль-
ного) партнерства. Як правило, така можли-
вість надається одностатевим парам, які не 
бажають або не мають підстав по закону за-
реєструвати шлюб.
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Отже, Рубікон перейдено – перед укра-
їнцями завдяки геям, лесбіянкам, транс-
веститам і т. д. і т. п. буде зелене світло на 
автобанах Європи, от тільки для більшості 
громадян проблема, де взяти грошей на кви-
ток. Все ж цю історичну подію для України, 
мабуть, слід відзначити як цивілізаційний 
поступ жити за Європейською камасутрою. 
Можливо ввівши до календаря професійне 
чи аматорське свято для цієї ульрасексуаль-
но орієнтованої категорії людей. За традиці-
єю найбільш підходить парад геїв і геянок, 
як це має місце в Берліні та інших містах 
Європи і Америки. Адже в Базових рекомен-
даціях Ради Європи у цій інтимній сфері за-
кликається кожну державу-учасницю вжива-
ти «належних заходів для захисту учасників 
мирних демонстрацій на захист прав люди-
ни для лесбіянок, геїв, бісексуалів і трансген-
дерів від будь-яких спроб незаконного зриву 
або перешкоджанню ефективному здійснен-
ню їхнього права на свободу вираження по-
глядів і мирних зборів» (п. 15)9.
Таке дійство кілька років тому на вули-

цях столиці України намагалися втілити в 
життя. Однак не підготовлена і шокована 
публіка не сприйняла цю марш-ходу і навіть 
пустила криваву юшку демонстрантам-пе-
дерастам. Прикро, нецивілізовано пускати 
в хід кулаки та інший інструмент на свого 
ближнього, хоча сексуально віддаленого.
Не заладилося з нещодавнім гей «Фести-

валем рівності “Львів-2016”», цього разу були 
проти місцева влада, суд і громадськість, як 
зговорилися. Не знаю, але можливо, більш 
прийнятними були б майстер-класи не на 
мирній території, а в АТО. На майбутнє 
чому б не спробувати компромісний пілот-
ний проект забіг з биками, як у Мадриді, ву-
лицями Києва геїв і лесбіянок разом з бажа-
ючими глядачами, їх візаві.
Динамічне і гібридне видовище було б 

захоплююче адреналінним і внесло б емо-
ційну розрядку, зняло напругу і, дивись, 
учасники змагання, якщо й не побраталися, 
знаходили б підкови на щастя, коли не по-
трапили під копита.
Може надто гіперболізую? Не скажіть. 

У вже згаданій «Інформації до розгляду 
питання про внесення сексуальної орієнта-
ції до нової Конституції в якості захищеної 

ознаки» читаємо: «Гомосексуальність і бі-
сексуальність є природними явищами (вони 
зафіксовані у більш ніж 500 видів тварин) і 
спостерігаються в людському суспільстві з 
самого початку його існування»10.
Відчуваєте, як ці апологети в ХХІ ст. 

оскотиніють суспільство як овечок, вірніше 
баранів, опускають своїми аргументами до 
рівня інстинктів первісної людини. Нагадаю 
їм слова І. Еренбурга, що «приклади підне-
сеної любові, як Ромео і Джульєтти, свідчать 
як людство відійшло далеко від злучки не-
андертальців»11.
Коли вже таке нестерпне бажання збе-

рігати і продовжувати сексуальні традиції 
тварин і первісних людей, то це ваше пра-
во на хтивість і на здоров’я. Але навіщо цим 
публічно хизуватися, травмувати і намагати-
ся опустити суспільство нижче ватерлінії ін-
тимної охайності. Не дають відповіді, лише 
качають права і розмивають навіть мораль 
з цією метою. Розмивають навіть вживані 
поняття їхньої ознаки, змісту, якщо хочете. 
Цитую в черговий раз «Інформацію до роз-
гляду питання...»: «Не варто вживати по суті 
помилкові журналістські штампи «нетра-
диційна орієнтація», «нетрадиційна сім’я», 
тощо. Чи це не гібридний термінологічний 
викрутас для розповзання поняття-явища, 
як гомосексуальної епідемії в людському сус-
пільстві? І далі «стосовно ЛГБТ (ЛГБТІ) не 
варто вживати термін «сексуальні меншини» 
через те, що цей термін не має чіткого ви-
значення». 
Як раз він є усталеною і відмітною дефіні-

цією. Щоб зрозуміти, де тут «собака зарита», 
нагадаю одну телепередачу гомосексуально-
го характеру. До 20-ти річного гея-студента, 
якого вигнав із дому батько, у телестудії по-
ставилися не те що доброзичливо, а співчут-
ливо. Молоді і літні, хлопці і дівчата вселяли 
йому віру і надію, що прийде час, батько про-
зріє і прийме в обійми свого блудного сина.
Завершуючи ефір, ведучий запитав юнака:
- Чи задоволені ви, як ми без упередже-

ності поставилися до вашого сексуального 
вподобання?
На що той насуплено відказав:
- Так нас же ще мало серед людей!?
Не меншинами, більшинами хочуть бути, 

щоб глобально впливати на життя людсько-
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го суспільства і перекодовувати його на свій 
копил.
Чи не є це маніпуляцією свідомістю в сус-

пільстві, відволікання від гострих соціаль-
но-економічних проблем, коли йде тотальне 
зубожіння населення, війна (АТО), падіння 
народжуваності і скорочення чисельності 
населення в Україні. Адже деградованим 
суспільством значно легше управляти.

Коректа Святого Письма
Гомосексуальне перезавантаження в за-

конодавстві йде так фронтально, що тільки 
встигай переосмислювати. Так, в ухвалі Вер-
ховного Суду України від 18 липня 2000 року 
про призначення убивці «гомосексуаліста» 
покарання за ст. 95 КК України зазначено, 
що «гомосексуальні домагання» потерпілого 
(себто вбитого) «глибоко образили» вбив-
цю: «те що потерпілий, який у нічний час 
знаходився поруч із М. повністю оголеним, 
зняв з нього нижню білизну та торкався ін-
тимних частин тіла, було несподіваним для 
обвинуваченого, котрий довіряв потерпіло-
му, значно старшому за віком, і не могло не 
викликати у нього як у особи з нормальною 
сексуальною орієнтацією тяжкої образи, що 
принижувала його людську гідність і травму-
вала психіку»12. 

«Слід зазначити, що процитовану ухвалу 
було прийнято понад 15 років тому, лише 
через рік після переходу України на МКХ-
10, коли в Україні тільки-но розпочиналося 
укорінення розуміння гомо- та бісексуаль-
ності як нормативних проявів сексуальності; 
фактично, гомофобна реакція вбивці на дії 
вбитого трактувалася 2000 року як обстави-
на, що пом’якшує покарання. Натомість за-
раз стоїть питання про долання гомофобії та 
трансфобії до вже визначених Криміналь-
ним кодексом України трьох мотивів нетер-
пимості, які обтяжують покарання (расова, 
національна, релігійна нетерпимість)»13.
Отже, виходить, що тепер на хтиве замі-

ряння голубого самця, ви не зможете гідно 
постояти за свою чоловічу честь, і щоб, чого 
доброго, не потрапити за грати, мабуть, до-
ведеться приймати його неплатонічне флір-
тування або хутко накивати п’ятами.
Надто вже круто диктує прийнята 31 бе-

резня 2010 року Комітетом Міністрів Ради 

Європи чинна для України Рекомендація 
СМ (Rec(2010)5 «Про заходи з боротьби 
проти дискримінації за ознаками сексуаль-
ної орієнтації або гендерної ідентичності», у 
якій, зокрема, відзначено «принцип, відпо-
відно до якого жодні культурні, традиційні 
або релігійні цінності, а також норми “панів-
ної культури” не можуть використовуватися 
задля виправдання […] будь-яких […] форм 
дискримінації, включаючи дискримінацію 
за ознаками сексуальної орієнтації або ген-
дерної ідентичності»14.
Це явно суперечить принципу недис-

кримінації, сутністю якого є заборона різ-
ного ставлення до однакових ситуацій та 
однакового ставлення до різних ситуацій… 
Отже, є неприйнятною, а то й дискриміна-
ційною в Європейській камасутрі тенденція 
нав’язливості тільки свого гендерно-гомо-
сексуального реноме, яка не бере до ува-
ги – зневажає духовно-культурні і моральні 
цінності народу. Але ж як в унісон трактують 
наші європейські правники, що не будь-
які, а надто чутливі гомосексуальні права 
людини не слід вирішувати більшістю на 
референдумі, опитуванні тощо. Це ніби те 
саме, що обговорювати таким чином гаран-
тії і пільги немічним людям для існування. 
Вдумайтесь: президента України і нардепів 
можна обирати на виборах більшістю, як і 
приймати найважливіші владні закони, а тут 
у лесбі-гейському промислі навіть консульта-
тивному опитуванню зась – велике цабе!
Чи не пора звернутися до Святого Пись-

ма і з’ясувати, як християнське вчення роз-
глядає і оцінює це неординарне статеве яви-
ще. Так, «Новый завет господа нашего Иису-
са Христа на славянском и русском языках» 
(1898 г.). Первое соборное послание святого 
апостола Петра, глава 4, стих 3 гласит: «Ибо 
довольно, что вы в прошедшее время жиз-
ни поступали по воле языческой, предаваясь 
нечистотам, похотям, мужеложству, ското-
ложству, помыслам, пьянству, излишеству 
в пище и питии и нелепому идолослуже-
нию»15.
У Біблії, виданій Всесоюзним совєтом 

євангельських християн-баптистів16 анало-
гічний текст цього послання, як і в Новому 
Завіті Асоціації Евангельских християн «Ге-
деон»17.
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Водночас у багатьох сучасних виданнях 
Святого Письма як російською, так і укра-
їнською мовами, які надходять із Заходу 
на Україну цей вірш апостола Петра пере-
кладається вже зовсім по-іншому. Зокрема, 
в Новому Завіті (Восстановительный пере-
вод), виданому в Анахаймі США, читаємо: 
«Ибо достаточно вам прошедшего времени 
для исполнения желания язычников, когда 
вы шли все дальше в разврате, вожделениях, 
попойках, разгулах, пьянстве и беззаконном 
идолослужении»18.
Відчуваєте різницю? Це при тому, що 

у вступі наголошено: «Восстановительный 
перевод Нового Завета берет за основу на-
иболее распространенные и авторитетные 
переводы и использует эти переводы как 
точку отсчета, однако он не только вбирает 
в себя уроки, извлеченные при исследова-
нии того, что было сделано другими, но и 
пытается избежать проявлений предвзятос-
ти и неточных суждений»19.
Теж саме маємо з українськими перекла-

дами цього тесту. Цитуємо: «Бо досить, що 
в минулому ви чинили волю інших народів: 
віддавалися розгнузданості й нестримній по-
хоті, напивалися, влаштовували буйні гулян-
ки, п’яні вечірки та займались беззаконним 
ідолопоклонством»20.
Що це випадковий недогляд при пере-

кладі чи свідоме опущення термінів гріхо-
падіння мужолозтва і скотолозтва? А може, 
цим розчищається простір і угноюється 
ґрунт, щоб у черзі за мужолозцями стали 
скотолозці за визнанням свого правового 
статусу? Звичайно, так званого антидискри-
мінаційного.
Кілька років тому на політичному теле-

шоу у Савіка Шустера зібралися гомосексу-
алісти. Серед них виділявся красивий моло-
дий чоловік, як виявилося, оперний співак із 
Ізраїлю. Саме йому небезвідомий журналіст 
Д. Корчинський задав питання такого зміс-
ту: «Ви ж не будете заперечувати, що сексу-
альний прогрес на вас, гомосексуалістах, не 
зупиниться, а буде розвиватися далі. Чи го-
тові ви прийняти в свої ряди скотолозців?».
Тенор аж ніяк не знітився і спокійно від-

повів, що «такі сексуальні уподобання поки 
що не передбачені у переліку ООН». Мож-

ливо, він мав на увазі ВООЗ, а там хто його 
знає, що в нього було на умі.
Звернемося до західних наукових авто-

ритетів у цій скотоінтимній сфері. Як ствер-
джують західні вчені (Мастерс, Милетські, 
Вайнберг, Битз21 та інші), у нинішній час сус-
пільство введено в значну оману щодо про-
блеми зоофілії і потребує перегляду погля-
дів на неї, оскільки вона не відрізняється від 
будь-яких любовно-сексуальних відносин і 
розглядаються як вид сексуальної орієнтації 
людини. Тому пропонують у сексології вжи-
вати термін зоосексуал, замість застарілого – 
зоофіл.
За їхніми дослідженнями тварини також 

здатні до формування справжніх інтимних 
відносин, які можуть продовжуватися від-
носно тривалий час і не відрізнятися від 
будь-яких, навіть взаємних, любовно-сексу-
альних відносин (Битз, Мастерс).
Доктор юридичних наук Г. Б. Дерягін 

(Росія) зазначає, що за даними його дослі-
джень «реальні сексуальні контакти з твари-
нами мали 2,9 % студенток і 1,4 % студентів 
випускних курсів університетів»22. Що ж до 
інших категорій населення, то можна сподіва-
тися, що вони так просто лідерства у цій уль-
трасексуальній сфері не віддадуть. У тому ж 
дослідженні зазначено, що у таких осіб не спо-
стерігається розумової деградації, не поміча-
лося більших, ніж у контрольної групи, рівня 
проблем, пов’язаних із сімейним життям. Вік 
початку сексуального життя також не вище і 
не нижче типового для соціальних груп.
Так що вперед, тільки вперед по дорозі 

сексуального прогресу і реформ законодав-
ства.

Конституційні ідеї єврогейства
Наші європеїзовані правники нині пе-

реймаються, як занести до низки названих 
у проекті Конституції підстав, за якими за-
боронена дискримінація таких ознак, як сек-
суальна орієнтація і гендерна ідентичність. 
Як зазначає національний експерт проекту 
Ради Європи «Рівний доступ жінок до право-
суддя», кандидат юридичних наук О. Уваро-
ва, що неправі ті вчені мужі і нардепи, які 
заперечують такі сексуальні новації прав лю-
дини в Конституції, коли в країні йде війна і 
потрібна консолідація нації.
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«Ті, хто роблять такі твердження, забу-
вають, – продовжує експерт, – що… Консти-
туція ухвалюється на десятиріччя, а то й на 
століття, визначаючи ті цінності, за якими 
буде жити наше суспільство. І серед таких 
базових засад…»23, звичайно, повага до ген-
дерної ідентичності і сексуальної орієнтації, 
які за своєю «значимістю» намагаються стати 
ледве не врівень з конституційною рефор-
мою децентралізації влади.
Симптоматичною у цьому контексті є 

інформація, яка нещодавно прозвучала на 
українському радіо, про повоєнну конститу-
цію Німеччини, яку шанують її громадяни, 
незважаючи, що до неї внесено понад сто 
змін, наступним доповненням до якої буде 
визнання правового статусу одностатевих 
шлюбів. Повідомлення запущено в ефір ніби 
між іншим. Але ж ця одностатева євроідея, 
як орієнтир реформування основного зако-
ну, пропагується і поступово вживляється у 
свідомість українського суспільства.
Звичайно, Конституція України не догма 

на всі часи і до неї вносяться відповідні змі-
ни, як того вимагає життя. Якось я звернув-
ся до одного з не останніх реформаторів із 
пропозицією:

– Пора б уже нам назвати нашу країну 
Русь-Україна. Себто повернутися до одві-
чної назви, яку в нас насильницьки прибра-
ла Московія за імператора Петра І, яка те-
пер заявляє світу, що Росія має тисячолітню 
історію, а ми бездержавний народ взагалі. 
Ніби й не було в нас державної тяглості від 
Київської Русі. Адже при необхідності країни 
міняють назви, навіть Бірма відновила істо-
ричну справедливість – стала М’янма.
Знаєте, що він сказав?
– Так це ж треба Конституцію міняти.
Всім зрозуміло, які тепер конституційно-

реформаторські пріоритети переважають.
При обговоренні їх в межах робочої гру-

пи Конституційної комісії у грудні 2015 року 
інші експерти звертали увагу, що в універ-
сальних міжнародних документах (Загальна 
декларація прав людини 1948 року, Кон-
венція про захист прав людини та осново-
положних свобод 1950 року, Міжнародний 
пакт про громадянські та політичні пра-
ва 1966 року, тощо) не названо відповідні 
гендерно-гомосексуальні дискримінації. «А 

отже, і ми, – ніби заперечує О. Уварова, – 
не зобов’язані цього робити. Але знов-таки: 
коли ухвалювали ці документи, таку підста-
ву справді не називали, оскільки проблема 
мала прихований характер (підкреслено 
мною. – В. А.). Важливо відстежувати сучас-
ні тенденції в сфері захисту прав людини 
(підкреслено О. Уваровою. – В. А.). А вони в 
останні 10 років є очевидними»24.
За такою логікою в суспільстві маємо та-

кож іншу приховану проблему щодо захисту 
прав громадян із зоосексуальною орієнтаці-
єю. Працюючи на випередження законот-
ворчості, можливо, слід подати правовий ім-
пульс європейським структурам розширити 
стандарти сексуальної орієнтації у ХХІ ст.? 
Ніж поспішати переформатовувати права 
людини в Конституції України всупереч за-
рубіжним науковим дослідженням, які, по 
суті, спрямовують антидискримінацію зоо-
сексуалів у чинний перелік прав інших видів 
сексуальної орієнтації.
Не все одразу в цьому неосексуальному 

проекті піде без сучка і зачіпки. Адже в кра-
їнах Європи спочатку теж протидіяли одно-
статевим шлюбам, усиновленню (удочерінню) 
такими парами дітей. Перемогла гейсько-лес-
біянська ідеологія, останньою пала католиць-
ка Італія, яка довго протистояла законодавчо-
му визнанню цього неподобства. Приховані 
проблеми зоосексуалів в Україні чи не пови-
нні бути охарактеризовані у Щорічній допові-
ді Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини за 2015 рік, як це має місце щодо 
всієї спільноти ЛГБТ25? Чисельність скотолоз-
ців можна орієнтовно визначити на око назва-
ною методикою гомосексуалів. Пройти тер-
нисту стезю визнання їм непросто, треба мати 
неабияку сміливість, щоб постати в суспільстві 
як тато і мама або усиновителів скотинячого 
чада, щоб вийти на антидискримінаційні зо-
осексуальні перспективи прав людини.
Отут я знаходжу відповідь дописувачці 

у Фейсбуці, яка запитує, що «не через геїв 
розпадаються сім’ї, роблять аборти, кидають 
дітей в інтернатах; не через геїв у сім’ях на-
силля і алкоголізм. Чому така гомофобія?».
Мабуть, тому, щоб не була на черзі зоофо-

бія.
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На європорозі зоосексуали
Як свідчить європейський досвід, любов 

зла, полюбиш і козла, не в переносному, а в 
прямому значенні. До останнього часу ско-
толозтво було легалізоване в Німеччині (до 
2012 року), в Швеції (до 2013 року), Норвегії 
(до 2011 року), Данії (до 2015 року), терміно-
во заборонили в Нідерландах, Бельгії, Фран-
ції… На 2015 рік країнами ЄС, де зоосекс-
контакти не були заборонені, залишилися 
Румунія, Угорщина, Фінляндія.
Загалом законодавство західних країн, 

яке регламентує статус зоосексуальних від-
носин людини з «братами і сестрами нашими 
меншими», невпинно змінюється, то воно їх 
карає, то декриміналізує.
Як розповіла чиновниця щодо захис-

ту прав тварин в уряді землі Гессен Мад-
лін Мартін в інтерв’ю газеті Frankfurter 
Rundschau «мода на секс з тваринами захо-
пила Німеччину, відкривається все більше 
борделів для зоофілів, які в казну платять 
податки»26. Коли бундестаг прийняв закон 
про заборону сексуальних контактів людей 
з тваринами (штраф 25 тис. євро), скотолоз-
ці, яких у Німеччині нараховується понад 
100 тис., почали їздити до Швеції. Коли там 
содомію заборонили, організували зоосек-
стури з усієї Європи до Данії.
Такий стан перетворив Данію на центр 

скупчення європейських скотолозців, що 
негативно позначилося на іміджі країни. 
Данцям заборонили вдаватися до плот-
ських утіх з тваринами, оскільки ті, за сло-
вами міністра сільського господарства Ден 
Йоргенсена, не можуть зоосексуалам від-
мовити – сказати «ні!»27 (за перший випадок 
правопорушення – 1 рік, рецидив – 2 роки 
позбавлення волі).
Проте данська рада за етичне ставлення 

до тварин заперечувала проти накладання 
такої заборони. Загалом у Європі 25 відсо-
тків населення вважає, що не варто вводити 
«мораторій» на зоосексуальні утіхи. «Про-
сто неймовірно, що будь-який статевий акт 
з твариною буде каратися без доказів того, 
що тварина будь-яким чином постражда-
ла», – заявив бібліотекар Міхаель Клок, який 
очолює в Німеччині групу «Зоофіли за толе-
рантність і інформованість». І додав, що «ми 
вважаємо тварин своїми партнерами, а не 

засобом задоволення своєї похоті. Ми ні до 
чого їх не примушуємо. Тварин зрозуміти 
значно простіше, ніж жінок»28.
В якому стані скотолозтво в Україні, сус-

пільство не відає, як не має відповідного 
законодавства. Але коли зоосекстури пере-
адресуються з Європи до нас, постане загро-
за поголів’я худоби, якої у нас і так небагато 
– втратимо, розтягнуть по борделях.

Бути чи не бути... нам
Здається пристали до іронії причалу, 

пора завершити свій опус на серйозній ноті. 
Звернемося знову до статті національного 
експерта О. Уварової, яка віддзеркалює всі 
метастази гей-ідеології як у правовому полі, 
так і суспільстві. Авторка процитувавши сло-
ва Луїз Арбур, Верховного комісара ООН 
з прав людини у 2004–2008 роках: «Відсут-
ність таких підстав, як сексуальна орієнтація 
й гендерна ідентичність, у переліку підстав 
дискримінації – це ганебне мовчання, яке є 
відмовою від фундаментального принципу 
універсальності прав людини», риторично 
ставить питання руба: «І перед Україною 
зараз стоїть вибір – ганебно промовчати чи 
ні»29.
А мовчати якраз не треба, бо дійсно по-

стає шекспірівське питання «бути чи не 
бути» жінці і чоловіку, традиційній сім’ї, 
національній культурі, моралі і духовності 
українського народу. В ім’я його майбутньо-
го кожен має зробити свій громадянський 
вибір і відстоювати свою позицію, у тому 
числі й правознавці.
Видатний правник О. Ф. Коні наголо-

шував на тому, щоб майбутнім юристам ще 
на студентські й лаві прививалися висо-
кі моральні ідеали, з якими «як з надійною 
зброєю, як з точним компасом, треба ввійти 
в життя»30.
Однак по Старому і Новому світах іде го-

мосексуальний й дещо прихований зоосек-
сульний льодохід, які проривають мораль-
ний і духовні греблі, за якими понад дві ти-
сячі років жило і цивілізаційно розвивалося 
людство. Як писав родоначальник німецької 
класичної філософії І. Кант (1724–1804 рр.), 
«дві речі наповнюють душу все новим і все 
зростаючим захопленням і благоговінням, 
щочастіше і щотриваліше я про них розмір-
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ковую: зоряне небо наді мною і моральний 
закон в мені»31. Тепер цей моральний посту-
лат не годиться, застарів? І який одноокий 
велет-циклоп стоїть за вселенською лесбі-го-
мосексуальною маніпуляцією людства, атеїс-
там невідомо.
Але «ніколи любов не перестає!»32– гово-

рить апостол Павло у І послані до коринтян 
(13:8), «бо Бог є любов!»33 – підсумовує в І со-
борному посланні св. апостол Іван (4:8). Чи 
не тому на схилі свого життя, переглядаю-
чи свої атеїстичні погляди і відповідаючи на 
злободенні питання, які постали перед лю-
диною як виклики часу в Україні, видатний 
вчений-хірург М. Амосов сказав: «Не давати-
му порад, права не маю. Треба жити за хрис-
тиянськими заповідями»34. Ніхто із нас, ка-
жучи словами пана Возного Тетерваковсько-
го із «Наталки Полтавки», навіть «когда би я 
іміл – теє-то як його – столько язиков, сколь-
ко артикулов в Статуті ілі сколько зап’ятих 
в Магдебурському праві, ...»35, не повинен 
зневажати те, що іменується моральними за-
садами. Совістю, як моральною відповідаль-
ністю перед собою, суспільством і Богом. Не 
тільки тому, що це – сутність людської душі, 
але й через те, що зашкалює негативний 
стан української юриспруденції з огляду на 
нинішню криміногенну і моральну спусто-
шеність суспільства в цілому і служителів 
правосуддя, зокрема.
Тож чи своєчасно і відповідально імпле-

ментовано так звані антидискримінаційні єв-
ропейські стандарти сексуальної орієнтації 
та гендерної ідентичності в національне за-
конодавство України? Адже вимоги мораль-
ності значно ширші рамок закону і новації 
української законотворчості мають не тільки 
відповідати міжнародним зобов’язанням, 
але й бути морально бездоганними. Варто 
уникати всього сумнівного і неприйнятного 
як пасток «лукавого», якою б не була для де-
кого велика спокуса жити за ноу-хау – Євро-
пейською камасутрою.
Не віриться, що всі наші правники (на-

уковці і практики), особливо відомі, що пу-
блічно підтримують європейські гейсько-
лесбіянські цінності, в душі схвалюють їх, 
погоджуються, щоб їхні діти і онуки насліду-
вали їх за інерцією. Складається враження, 
що вони з політичних мотивів побоюються 

залишитися в ар’єргарді новітніх штучних 
юридичних приписів, ніби відстати від євро-
тотальної моди і бути білою вороною серед 
елітно-продвинутих. Достоїнством кожної 
особистості завжди була і є її самобутність і 
неповторність, як паросток української нації 
з тисячолітньою культурою і християнською 
духовністю, які не мають нівелюватися серед 
міжнародної спільноти. Прийде час, вона 
перехворіє і одужає фізично і морально, як 
не раз траплялося на історичному шляху її 
цивілізаційного поступу.
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SUMMARY 
The author of this pamphlet illuminates the 

notion of sexual orientation which is touchy for 
the society because of the attempts to include it 
fully into legislation of Ukraine, and stimulates 
many ardent debates at the level of the Parlia-
ment, Public and religious organization. There-
fore, at the threshold we have a danger for the 
traditional family, Christian values, and the 
world culture. To defend them in the fi eld of law 
is a real problem taking into consideration the 
gay – parade in Kiev in 2016 under defence of 
six thousands policemen. That is why author has 
chosen a publicistic-sarcastie genre.

АНОТАЦІЯ 
У статті-памфлеті висвітлюється дра-

тівливе для суспільства поняття «сексуальної 
орієнтації», яке повноправно ввійшло в законо-
давство України і викликало чимало суперечок 
на рівні парламенту, громадських і релігійних 
організацій. На порозі маємо загрозу тради-
ційній сім’ї, християнським цінностям і ві-
ковій культурі. Захищати їх у правовому полі 
все далі проблематично з погляду на гей-парад 
2016 у Києві під конвоєм 6000 поліцейських, 
тому автор обрав публіцистично-саркастич-
ний жанр.
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Статья посвящена рассмотрению тео-
ретико-правовых проблем в сфере взаимодей-
ствия реализации права и правоприменения, 
а также выделения особенностей правоприме-
нительной деятельности при этом.

Ключові слова: реалізація права, правозастосов-
на діяльність.

Мета і завдання дослідження З огляду 
на те, що правозастосовна діяльність є су-
купністю дій, пов’язаних з реалізацією пра-
вових норм, необхідно розглянути співвід-
ношення застосування та реалізації права, 
виявити відмінності цих явищ, підкреслити 
особливості правозастосування.

Стан дослідження
Суттєвий внесок у розгляд зазначеної 

проблеми зробили вчені, які займались про-
блемами реалізації права, зокрема пробле-
мами правозастосування: Васьківський Є.В., 
Кістяківский О.Ф., Кістяківський Б.О., Дні-
стрянський С.С., Люблінський П.І., Шер-
шеневич Г.Ф. - періоду кінця ХІХ – початку 
ХХ ст. Західними юристами, які згодом ста-
ли вважати стрижневою характеристикою 
і важливим проявом права не нормативну 
систему, а правозастосування та правозас-
тосовні акти були: Є. Ерліх, К. Ллевеллін, 
Р. Паунд, О. Холмс, Ж. Карбоньє.
Серед вітчизняних вчених, котрі дослі-

джували поняття правореалізації та право-
застосування були В.В. Лазарєв, І.Я. Дю-
рягін, А.С. Піголкін, М.Н. Ніколаєва, 
С.М. Братусь, С.С. Алексєєв, Ю.С. Решетов, 
П.М. Рабінович, О.Ф. Скакун, В.Д. Ткачен-
ко та багато інших. Однак, якщо у з’ясуванні 
ознак та природи реалізації права ними 
було зроблено ряд загальних висновків, то 
щодо поняття правозастосування, є деякі 
розбіжності та неточності. 

Постановка проблеми
Застосування права досить часто висту-

пає гнучкою та дієвою частиною масштаб-
ного та складного механізму, який певною 
мірою забезпечує здійснення реалізації пра-
ва, як такого. З огляду на те, що правозас-
тосування є організаційно-правовим видом 
здійснення державно-владної діяльності, в 
багатьох випадках. воно може виступати у 
вигляді складного комплексу матеріально-
правових, процесуальних, організаційних, 
інформаційних, психологічних зв’язків і від-
носин. Також, у правозастосуванні не тільки 
вагомо, а й очевидно виявляються різного 
роду фактори: і соціальні, і політичні, й еко-
номічні, що дозволяє суб’єктам правозасто-
сування їх відчувати, сприймати, оцінювати 
та, в свою чергу, узагальнювати для інших 
суб’єктів суспільства. Вагома роль зазначе-
ної діяльності в державних та суспільних 
відносинах зумовлює необхідність подаль-
шого дослідження співвідношень понять 
правореалізації та правозастосування, а та-
кож, виокремлення особливостей правозас-
тосування при цьому.
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Виклад основних положень
З огляду на об’єктивну зумовленість 

правозастосування, доцільно звернути увагу 
на різновиди та методику правозастосовної 
діяльності. 
Незаперечним є на наш погляд розмеж-

ування, яке за формами правозастосовну ді-
яльність поділяє на оперативно-виконавчу, 
правоохоронну і правосуддя [1, c. 364]. 
Оперативно-виконавча діяльність пе-

редбачає виконання приписів правових 
норм з метою позитивного результативного 
впливу на суспільні відносини (наприклад, 
реєстрація шлюбу і народження, видання 
наказу про зарахування на навчання, вида-
ча документів на право власності на прива-
тизований об’єкт та ін). 
Правосуддя – це форма державної ді-

яльності, яка полягає у розгляді і вирішен-
ні судом віднесених до його компетенції 
цивільних, кримінальних та інших справ. 
Здійснюється вона тільки загальними і спе-
ціалізованими судами.
Правозастосовну діяльність можна кла-

сифікувати також за способами визначен-
ня (або пізнання) змісту правовідносин [2, 
с.28-29]. За результатами застосування цьо-
го критерію отримують пізнавальну діяль-
ність, правову класифікацію, конкретизацію 
змісту правовідносин, розсуд.
Пізнання відбувається як у сфері здій-

снення теоретичної діяльності, так і у сфері 
практичної. 
Правова кваліфікація – специфічний 

спосіб пізнання, особливий вид пізнаваль-
ної діяльності, під час якої відбувається по-
шук регулятора для певної ситуації.
Діяльність із конкретизації змісту пра-

вовідносин – це також своєрідний спосіб 
пізнання змісту останніх, завдяки чому 
індивідуалізується загальна модель пове-
дінки щодо конкретних осіб, узгодження 
суб’єктивних прав та юридичних обов’язків. 
І останній вид – розсуд суб’єкта право-

застосовної діяльності в межах параметрів 
та компетенції, встановлених нормою пра-
ва, коли надається право вирішення ситуа-
ції, але не вказується на шляхи, форми або 
засоби. 
Відповідно до особливостей кожного 

виду правозастосовної діяльності, можна 

виділити наступні функції. В юридичній лі-
тературі питання щодо функцій правозасто-
сування розглядалося багатьма авторами [3, 
с. 32–38].
Загальне призначення застосування 

права різноманітне. Але головним чином 
воно пов’язане зі створенням особливих 
правових актів, які покликані продовжити 
загальне нормативне регулювання і допо-
внити його індивідуальним, що виражаєть-
ся в конкретизації правового становища 
суб’єктів у реальній суспільній ситуації.
Так, І.Я. Дюрягін розглядав застосуван-

ня права як засіб державно-правового впли-
ву на суспільні відносини і виділяв дві його 
основні функції: правозабезпечувальну та 
функцію індивідуального (казуального) ре-
гулювання.
Сутність правозабезпечувальної функції 

полягає в тому, що застосування правових 
норм має забезпечити їх реалізацію, реаль-
не втілення у фактичній поведінці суб’єктів 
[4].
Варто погодитися з критичною оцін-

кою І.Б. Шахова щодо подібної класифікації 
функцій правозастосування. Допускаючи 
можливість такої функціональної характе-
ристики, він зазначає, що автор ставить в 
один ряд однорівневі характеристики. Тому 
використання терміна «правозабезпечу-
вальна», на нашу думку, є не зовсім вдалим.
Насправді у процесі застосування забез-

печується не право, а його реалізація. Забез-
печення правореалізації – є сутністю право-
застосовної діяльності в будь-яких проявах і 
в цьому розумінні може застосовуватися до 
будь-яких її функцій. 
І.Б. Шахов виділяє правонадільну і пра-

воохоронну функції застосування права за-
лежно від того, які обставини (позитивні чи 
негативні) передували правозастосовній ді-
яльності [5,с.58, 6, с.173].

 Прихильники соціологічного підходу 
щодо аналізу правозастосування виділяють 
так звану дисфункцію правозастосовної ді-
яльності [7, с. 60]. Дисфункція – це форму-
вання і створення судами права у процесі за-
стосування права. Незважаючи на те, що ор-
ган, який застосовує право, не є законодав-
чим, тлумачення ним правової норми може 
перетворитися у правотворчість. Окрім цьо-
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го, до дисфункцій вони відносять випадки, 
коли правозатосовний орган дотримується 
буквального тексту норми, не враховуючи 
при цьому суспільних відносин і реального 
життя. Такий напрям дії, як зазначає А. То-
маш, не обов’язково є негативним явищем. 
[8, с. 60].

 З цього ж питання, І.Я. Дюрягін об-
ґрунтовує точку зору, відповідно до якої за-
перечує можливість конкретизації правових 
норм у ході правозастосовної діяльності, від-
стоює тезу, що конкретизація права є пре-
рогативою правотворчих органів, а право-
застосування здійснює в кращому випадку 
конкретизацію прав і обов’язків [8, c. 42].
В.В.Лазарев допускає конкретизацію 

права пов’язану із застосуванням в умовах 
навмисної неповноти закону, за допомогою 
якої законодавець залишає за правозасто-
совною практикою право самостійно ви-
рішувати деякі питання, що виникають у 
зв’язку з індивідуальним правовим регулю-
ванням [10, c. 16].
Ми вважаємо, що на сьогоднішній день, 

така точка зору, є сумнівною. У контексті пи-
тання, що досліджується, найбільш доціль-
ним, на нашу думку, є виділення ширшого 
кола функцій правозастосовної діяльності, а 
саме: загальносоціальних і спеціально-юри-
дичних.
Загальносоціальні функції відображають 

зв’язок правозастосування із суспільними 
процесами, характеризують його як най-
важливіший засіб впливу на окремі соціаль-
ні сфери з урахуванням специфіки кожної 
з них. Слід виділити такі соціальні функції 
застосування норм права: економічна, полі-
тична, екологічна, ідеологічна тощо. Також, 
до загальносоціальних функцій варто наш 
погляд віднести: виховну, значення якої 
очевидно, та інформаційну. Правозастосу-
вання, як і правове регулювання, є проце-
сом управління за принципом зворотного 
зв’язку. У процесі правозастосування нако-
пичується інформація, що передається зако-
нодавцю, який оцінює її і вносить необхідні 
зміни у правову систему. У цьому розумін-
ні правозастосовна діяльність є найбільш 
ефективним й оперативним засобом вияву 
суспільних потреб у правовому регулюван-
ні. Правозастосовник першим стикається в 

процесі здійснення своєї діяльності зі змі-
ною суспільних відносин і безпосередньо 
відчуває наслідки соціальної еволюції. Тому, 
за сучасних умов важливого значення набу-
ває інформаційна функція.
До основних спеціально-юридичних 

функцій належать: пізнавальна, яка має міс-
це на всіх стадіях правозастосовної діяль-
ності; функція індивідуального регламенту-
вання суспільних відносин, правонаділяю-
ча, правоохоронна та регулятивна функції.
Таким чином, ми вважаємо, що право-

застосовна діяльність займає особливе місце 
у загальному механізмі правового регулю-
вання, і у відповідності до цього на відміну 
від дотримання, виконання і використання, 
має низку особливостей, специфічних влас-
тивостей, які розкривають його зміст, ха-
рактер, внутрішню структуру, призначення, 
коло суб’єктів і форму. 
В літературі до характерних рис право-

застосування відносять такі, як:
- у передбачених законодавством ви-

падках правозастосування є необхідною ор-
ганізаційною передумовою реалізації пра-
вових норм, внаслідок чого його соціальним 
призначенням є організація певних суспіль-
них відносин;

- є діяльністю державних органів і 
уповноважених на це державою громад-
ських об’єднань, оскільки має державно-
владний характер;

- набуває юридично значущого ха-
рактеру насамперед тому, що відносини, які 
виникають, змінюються або припиняються 
у результаті такої діяльності, мають вигляд 
взаємних юридичних прав і обов’язків пев-
них суб’єктів;

- такі відносини, зв’язки яких вста-
новлюються шляхом ухвалення (на основі 
правових норм і відповідно до конкретних 
життєвих ситуацій) індивідуальних фор-
мально обов’язкових рішень (велінь, при-
писів) щодо персоніфікованих суб’єктів. 
Прийняття таких рішень є визначальним 
елементом, серцевиною змісту правозасто-
совної діяльності;

- правозастосування є юридично зна-
чимою діяльністю ще й тому, що відбуваєть-
ся тільки на підставі юридичних норм і в по-
рядку, передбаченому ними;
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- це своєрідний процес (процедура), 
який регламентований спеціальними (про-
цедурно-процесуальними) нормами і скла-
дається з певних послідовних стадій;

- підпорядковується певним загаль-
ним вимогам, які забезпечують її правомір-
ність, справедливість та ефективність;

- інтелектуально-юридичні резуль-
тати правозастосування, тобто відповідні 
владні рішення, фіксуються, виявляються 
зовні у певній встановленій законодавством 
формі – в актах застосування права (право-
застосовних актах) [11, c.133-135; 12, с. 388; 
13, с. 118].
Досліджуючи систему ознак, необхідно 

детальніше розглянути три основні критерії 
правозастосування, що розкривають специ-
фіку цього правового феномена, оскільки 
вони в сучасних соціально-політичних умо-
вах зазнають найбільш критичного аналізу, 
а саме: державно-владний характер застосу-
вання права, спеціальні суб’єкти правозас-
тосовної діяльності і наявність процесуаль-
ної форми.
У радянській науці ще в 50-ті роки точи-

лася дискусія щодо основних специфічних 
ознак правозастосовної діяльності [14; 15; 
16]. Підсумком цієї дискусії був визнаний 
висновок про державно-владний характер 
застосування права і вказівка на спеціаль-
них суб’єктів, які уповноважені здійснювати 
цей вид діяльності. У подальшому владний 
характер правозастосування неодноразово 
ставився під сумнів, хоча суттєвих аргумен-
тів, на яких ґрунтувалася б інша концепція 
застосування права, не було вироблено [17, 
с. 33 – 34].
Так П.Е. Недбайло заперечував владний 

характер актів застосування права, вважаю-
чи, що суб’єктами застосування права поряд 
з державними органами, громадськими ор-
ганізаціями і посадовими особами виступа-
ють окремі громадяни, так як застосування 
правових норм відбувається не тільки в тих 
правовідносинах, в яких одним із суб’єктів 
неодмінно виступає державний орган, [18, с. 
130]. Ю.Х. Калмиков також вказує на мож-
ливість здійснення правозастосовної діяль-
ності громадянами як особливість застосу-
вання норм цивільного законодавства [19, 
с. 14].

Подібні погляди піддавалися обґрунто-
ваній критиці. Так, А.В. Наумов заперечує 
можливість виокремлення як суб’єктів пра-
возастосування навіть громадських орга-
нізацій і органів, розглядаючи особливості 
застосування кримінально-правових норм, 
які здійснюють кримінальне судочинство 
і не є суб’єктами застосування норм кримі-
нального права [20, с.39]. Проаналізувавши 
зміст кримінального законодавства в період 
написання роботи А.В. Наумовим, а також 
специфіку розглянутої сфери правозастосов-
ної діяльності, можна погодитися з таким 
підходом. Проте за сучасних умов зазначена 
теза, на нашу думку, є надмірно категорич-
ною. Так, наприклад, сучасне законодавство 
визначає досить широку сферу владної пра-
возахисної діяльності органів місцевого са-
моврядування, які за своєю сутністю є дер-
жавними, але застосовують право в найріз-
номанітніших суспільних відносинах.
Характерною рисою, яка привертає до 

себе увагу, є думка В.М. Карташова про те, 
що держава володіє монополією, в якій ви-
являються основні властивості державного 
суверенітету і здійснення будь-якої юридич-
ної діяльності, є прерогативою державних 
органів [21, c. 12].
З цим, на нашу думку, можна погодитися 

певною мірою, враховуючи владний потен-
ціал усієї системи правоохоронних органів 
держави, а також її контрольні повноважен-
ня щодо ліцензування окремих видів юри-
дичної діяльності. Водночас, якщо проана-
лізувати умови, порядок, рівень якості здій-
снення юридичної діяльності в недержав-
ному секторі, то в такому разі слід визнати 
пріоритет громадського та корпоративного 
контролю над державним. Окрім контролю 
важливими чинниками, що вказують на від-
носну самостійність, є самоврядування та 
самофінансування недержавних об’єднань, 
що дозволяє виокремити економічний фак-
тор, який має зовнішній вплив на правозас-
тосовну діяльність. 
Інші вчені, які підтримують держав-

но-владне трактування застосування норм 
права, визначають коло суб’єктів правозас-
тосовної діяльності більш «лояльно». І.Я. 
Дюрягін, Л.А. Луць, П.М. Рабінович, О.Ф. 
Скакун, наприклад, як самостійних суб’єктів 



203

Êîâàëü Í.Ò. - Îñîáëèâîñò³ ïðàâîçàñòîñîâíî¿ ä³ÿëüíîñò³...

застосування норм права виділяють громад-
ські організації, акцентуючи увагу на осо-
бливостях їх правозастосовної діяльності 
[22, с. 19; 23; 24].
Ю.С. Решетов зазначає, що хоча грома-

дяни не застосовують правових норм, але 
цим аж ніяк не заперечуються демократич-
ні засади правозастосування, оскільки без 
чітко вираженої ініціативи громадян засто-
сування права зазвичай взагалі не здійсню-
ється [25, с. 102].
В.Д.Ткаченко вважає, що право може 

застосовуватися з ініціативи громадян (на-
приклад, подання заяви про скоєне право-
порушення, позовної заяви до суду, та ін.). 
Правозастосовна діяльність здійснюється 
вказаними суб’єктами в «чужому інтересі», в 
порядку і процесуальних формах, встанов-
лених законодавством [26, c. 365].
В.В. Лазарєв справедливо стверджує, 

що безпосереднього зв’язку між визнанням 
громадян суб’єктами правозастосування і за-
переченням цієї властивості може і не бути. 
Варто враховувати можливість делегування 
державно-владних повноважень окремим 
громадянам за чітко визначеними питання-
ми. За таких умов громадянин може здій-
снювати владну діяльність стосовно посадо-
вої особи [27, с. 21].
На нашу думку, така позиція теж потре-

бує уточнення й доповнення. Як уже було 
зазначено, соціально-політичні процеси, які 
відбуваються в сучасній Україні, зумовили 
необхідність уточнення деяких принципо-
вих положень концепції правозастосування.
Аналізуючи зміст новітнього українсько-

го законодавства, спостерігається стійка 
тенденція щодо делегування правозастосов-
ної діяльності та розширення кола недер-
жавних суб’єктів застосування права, впро-
вадження нових міжнародних соціально-
політичних інститутів. Розширюється сфера 
застосування норм права, наприклад, орга-
нами місцевого самоврядування, профспіл-
ками, третейськими судами, які наділяють-
ся правозастосовними функціями як допо-
міжний елемент єдиної системи державних 
органів. Збільшується кількість випадків 
застосування норм права суб’єктами, яким 
делеговані такі повноваження. Цілеспря-
моване введення міжнародних стандартів в 

соціально-політичні інститути без врахуван-
ня особливостей того середовища, де вони 
мають діяти, може призвести до негативних 
наслідків. За сьогоднішніх умов, з розви-
тком ринкових відносин, зміною пріорите-
тів державної політики в різних суспільних 
сферах, появою нових соціальних інститу-
тів, зростає роль автономних, незалежних 
від держави форм регулювання суспільних 
відносин (перш за все, економічних і соці-
альних), розширюється коло суб’єктів пра-
возастосування приватного характеру. Змі-
на організаційно-правових форм юридичної 
особи, поява значної кількості підприємств 
із приватною формою власності зумовило 
визнання фактично фізичної особи (дирек-
тор) суб’єктом правозастосовної діяльності з 
досить широкими повноваженнями у сфері 
застосування норм права. 
В.Д Ткаченко, вважає, що потреба у пра-

возастосовній діяльності при регулюванні 
індивідуальних відносин пов’язана з наяв-
ністю відповідних державних інтересів. Ці 
інтереси адекватно відображають функції, 
які виконує держава, які не зменшують об-
сягу індивідуального правозастосовного ре-
гулювання або підкорення державою гро-
мадянського суспільства. В деяких випадках 
воно може навіть обмежувати реалізацію 
прав і свобод особистості (особи). Найчас-
тіше це відбувається у відносинах між осо-
бою (юридичною, фізичною) і державними 
органами (іноді державними підприємства-
ми, державними іноземними компаніями). 
Якщо держава нав’язує громадянському 
суспільству опікунські функції в політичній, 
економічній, соціальній, культурній та ін-
ших сферах життя, тоді очікуваний резуль-
тат правового регулювання може не настати. 
Роль державно-владного втручання полягає 
в посиленні його охоронної функції, зміні 
гарантій, методів, форми правозастосування 
при звуженні кола суб’єктів цієї діяльності 
і розширенні їхньої відповідальності. Отже, 
як зазначає, В.Д. Ткаченко, сфери правозас-
тосовної діяльності в регулятивних відноси-
нах для держав соціально – демократичної 
орієнтації повинні поступово звужуватись 
[28, c. 365]. 
Проте, на нашу думку, розширення сфе-

ри саморегулювання поведінки учасниками 
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суспільних відносин не може зовсім виклю-
чити державний контроль за цим процесом. 
Навпаки, за подібних умов першочерговою 
є діяльність держави щодо забезпечення 
реалізації суб’єктивних прав і юридичних 
обов’язків відповідно до правових приписів. 
Правореалізуюча саморегуляція лише тоді 
буде ефективною, коли забезпечить можли-
вість владної правозастосовної діяльності. 
Саме така діяльність дозволяє уникнути не-
гативного впливу різних факторів та умов. 
Таким чином, характеристика особли-

вих суб’єктів застосування права повинна 
базуватися не стільки на належності того чи 
іншого органу або особи до держави, скіль-
ки на їх владних повноваженнях у правозас-
тосовній сфері.
Владність як прояв одностороннього во-

левиявлення повноважень влади характе-
ризується низкою ознак: а) правозастосов-
ною діяльністю займаються в межах своєї 
компетенції органи і особи, які здебільшо-
го виступають представниками держави; 
б) правозастосовна діяльність здійснюється 
при односторонньому волевиявленні ком-
петентних органів; в) виконання правозас-
тосовних актів є обов’язковим; г) за необ-
хідності ці акти забезпечуються державним 
примусом [29, с. 77].
Так, за допомогою індивідуальних ак-

тів спрямовується діяльність міністерств та 
інших центральних органів, місцевих ор-
ганів виконавчої влади, об’єднань, підпри-
ємств, здійснюється добір кадрів, розподіл 
матеріальних ресурсів, конкретизуються 
планові завдання, а також розв’язуються 
інші питання [1, с. 193]. Подібні відміннос-
ті процедури правоохоронної, правосудної 
й оперативно-виконавчої правозастосовної 
діяльності певною мірою обумовлюють не-
обхідність вирішення питання щодо про-
цесуальної форми.
Справа в тому, що класична модель пра-

возастосування і її відповідна процесуальна 
форма, розроблені в теорії права, є типови-
ми для сфери загальноохоронних відносин 
[31]. Що ж стосується застосування права у 
сфері загальнорегулятивних відносин, то 
використання «класичної» форми щодо ін-
ших видів цієї діяльності не завжди виправ-
дано і коректно, оскільки право застосову-

ється не тільки в судах і правових установах, 
а й кожним керівником підприємства.
У деяких випадках процес застосування 

норм права може потребувати проведення 
додаткових процедур (узгодження рішення, 
його затвердження, облік інформації більш 
загального соціального порядку тощо). На-
явність чіткої процесуальної форми дозво-
ляє зменшити негативний вплив зовніш-
нього середовища на результати правозас-
тосовної діяльності. Правозастосовна прак-
тика настільки різноманітна, що навряд чи 
доцільно поєднувати різні її види та форми 
і обмежувати їх жорсткими рамками єдиних 
процесуальних стадій.
Досягти поставлених у статті мети та за-

вдань, можливо за умови дослідження мето-
дологічних підходів щодо природи право-
застосовної діяльності. 
У правовій науці на сьогоднішній день 

не існує єдиного підходу щодо визначен-
ня природи правозастосування. Очевидно, 
саме цим поясняється наділення застосу-
вання норм права факультативним харак-
тером [32, с. 359–369], заперечення його 
існування як самостійної категорії, враху-
вання матеріально-правових відносин при 
застосуванні норм процесуального права. 
Такі спроби критикуються через невідпо-
відність практичній діяльності [33, с. 18–
20]. 
У загальнотеоретичних дослідженнях 

правозастосування розглядається як само-
стійне явище концепції соціального управ-
ління [34, с. 198] і теорії правопорушень [35, 
с. 222–245].
Діяльність суб’єктів права – юридично 

значима соціальна діяльність, яка разом з 
іншою соціальною діяльністю складає зміст 
суспільних відносин [36, с. 57]. При цьому, 
«пронизуючи» своєю дією всю соціальну 
систему, право регулює відносини не тільки 
всередині об’єкта управління, а й усередині 
свого суб’єкта – держави і її органів [37, c. 
16]. 
В науці існує систематичний функціо-

нальний (позитивний) підхід, що підкрес-
лює юридичний характер правозастосуван-
ня, та соціологічний (поведінковий) підхід. 
Кожний з них має декілька різновидів, які 
доповнюють один одного. 
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Як елементи системного підходу зазви-
чай виділяють юридичну надбудову і фор-
ми взаємодії правових актів, які характе-
ризуються ознаками законності. Цей підхід 
традиційно розкривається через механізм 
правового регулювання, а саме: регламенту-
вання суспільних відносин (юридичні нор-
ми); дії юридичних норм (правовідносини); 
реалізація суб’єктивних прав і юридичних 
обов’язків (акти реалізації і правозастосу-
вання). При цьому правосвідомість і закон-
ність визнаються основою реалізації права. 
Використовуючи даний підхід в досліджен-
ні факторів впливу на правозастосовну ді-
яльність, можемо виокремити такі фактори, 
як: система норм права, дія яких регулює 
правовідносини та формує певний право-
порядок в державі; стан правосвідомості та 
законності в державі, що відповідає за якість 
прийняття та застосування нормативних ак-
тів. 
Отже, дія вищезазначених процесів 

впливає на юридичний зміст правозастосов-
ної діяльності - класична модель застосуван-
ня норм права «ламається», що приводить 
до виникнення суперечностей. Аналіз юри-
дичної природи правозастосовної діяльнос-
ті дозволяє врахувати лише один з аспектів 
дії права, зокрема норм права. У дійсності 
право невіддільне від інших явищ, і тому 
практичне застосування правових норм 
обумовлене низкою факторів, які мають со-
ціальну природу, тому юридичний підхід 
щодо дослідження правозастосовної діяль-
ності варто доповнити соціологічним.

Висновки
Складність та різноманітність факторів 

правозастосовної діяльності, наявність у 
них як зовнішньої, так і внутрішньої приро-
ди зумовлює необхідність використання різ-
них методологічних підходів у їх сукупнос-
ті, оскільки тільки в цьому випадку можна 
отримати цілісне уявлення. Щодо методики 
у правозастосуванні , ми вважаємо, що це 
вчення про сукупність підходів, прийомів, 
способів і організацію застосування методів 
наукового пізнання. Іншими словами мето-
дика правозастосування – технологія науко-
вого пізнання, що здійснюється з допомо-
гою певних підходів та методів.
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SUMMARY 
The article is devoted to the consideration of 

theoretical and legal problems in the sphere of 
interaction between the implementation of law 
and law enforcement, as well as highlighting the 
features of law enforcement activity in this.

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена розгляду теоретико-

правових проблем в сфері взаємодії реалізації 
права та правозастосування, та виділення 
особливостей правозастосовної діяльності при 
цьому.
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 ÏÎËÒÀÂÅÖÜ Àíäð³é Àíàòîë³éîâè÷ - çäîáóâà÷ Äîíåöüêîãî þðèäè÷íîãî 
³íñòèòóòó ÌÂÑ Óêðà¿íè

В статье раскрыто место военно-граж-
данских администраций в системе органов 
публичного управления. Проанализирован 
административно-правовой статус воен-
но-гражданских администраций, одним из 
главных признаков которого выступает ком-
петенция органа государственной власти. По-
следняя,   по мнению автора, указывает на: 
сферу общественной жизни, является объек-
том деятельности этого органа; государствен-
ную функцию, которую орган должен осущест-
влять в определенной области общественной 
жизни и которая проявляется в ряде от-
дельных вопросов, входящих в сферу его ком-
петенции; конкретные полномочия, которые 
служат средством успешного осуществления 
указанной функции в упомянутой области 
общественной жизни. Констатировано, что 
в условиях проведения операции объединенных 
сил в отдельных районах Донецкой и Луган-
ской областей положительной выглядит идея 
концентрации в деятельности одного органа 
государственной власти (военно-гражданской 
администрации) функций представительных 
и исполнительных органов власти, а также 
функций правоохранительных органов. Рас-
крыта специфика полномочий военно-граж-
данских администраций, которая заключает-
ся в их условном разделении на две категории: 
общие, присущие деятельности местных орга-
нов государственной власти и органов местно-
го самоуправления и специальные, связанные с 
деятельностью правоохранительных органов 
в сфере обеспечения общественного порядка и 
безопасности. Однако, главная особенность 

Ключові слова: адміністративно-правовий ста-
тус, військово-цивільна адміністрація, компетен-
ція, повноваження, операція об’єднаних сил, анти-
терористична операція, орган державної влади, 
публічне управління.

организационно-правового статуса военно-
гражданских администраций заключается в 
их двойном подчинении. Указанные органы 
власти действуют в составе Антитеррори-
стического центра при Службе безопасности 
Украины (в случае их образования для выпол-
нения полномочий соответствующих органов 
в районе проведения антитеррористической 
операции), а также в составе Объединенного 
оперативного штаба Вооруженных Сил Укра-
ина (в случае их образования для выполнения 
полномочий соответствующих органов в рай-
оне осуществления мероприятий по обеспече-
нию национальной безопасности и обороны, 
отпора и сдерживания вооруженной агрессии 
Роси ский Федерации в Донецкой и Луганской 
областях).

Актуальність теми дослідження
Організація управління різними сфе-

рами суспільного життя виступає в якості 
найважливішої функції будь-якої публіч-
но-правової системи. У цьому процесі бе-
руть участь всі суб’єкти єдиної державної 
влади. Державна влада завжди єдина у 
своїх основних проявах – законодавчому, 
виконавчому, правоохоронному (судово-
му). Вона не може належати одній осо-
бі або одному державному органу, бо це 
створює загрозу встановлення антидемо-
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кратичного тоталітарного режиму, тому 
державна влада повинна будуватися на 
основі певної організаційно-компетентіс-
ної спеціалізації.

Військово-цивільні адміністрації є 
тимчасовими органами державної влади, 
адміністративно-правовий статус яких яв-
ляє собою складну організаційно-право-
ву конструкцію. Її унікальність полягає в 
тому, що один державний орган поєднує в 
собі управлінські та правоохоронні функ-
ції. Виходячи з цього, для повного і всебіч-
ного розкриття його змісту доцільно вио-
кремити головні ознаки органу державної 
виконавчої влади як суб’єкта управління 
та, на цій основі, розкрити зміст та особли-
вості адміністративно-правового статусу 
військово-цивільних адміністрацій. З цією 
метою слід звернутися до положень, виро-
блених наукою адміністративного права.

Орган виконавчої влади, будучи лан-
кою державного апарату, здійснює в меж-
ах своєї компетенції виконавчу і розпо-
рядчу діяльність з метою реалізації функ-
цій держави. На практиці за допомогою 
правових засобів необхідно забезпечити 
його основні позиції (правовий статус) як 
суб’єкта державного управління. У цьому 
полягає одна з гарантій якості і ефектив-
ності діяльності органів виконавчої влади.

Таким чином, спробуємо визначити 
місце військово-цивільних адміністрацій 
в системі органів публічного управління, 
спираючись на судження провідних на-
уковців у галузі адміністративного права. 

Стан дослідження
Значний внесок в теорію адміністра-

тивного права щодо визначення ролі й міс-
ця органів державної влади в структурі пу-
блічного управління зробили Г.В. Атаман-
чук, О.М. Бандурка, І.Л. Бачило, В.Д. Ба-
куменко, Д.О. Безносенко, Л.М. Гогіна, 
В.П. Горбатенко, В.Г. Вішняков, Р.В. Вой-
тович, І.В. Козюра, В.О. Котюк, В.М. Кня-
зєв, В.В. Кравченко, С.О. Кравченко, 
Б.І. Кожохін, Ю.М. Козлов, Б.М. Лазарєв, 
А.С. Луньов, М.Н. Марченко, О.А. Маш-
ков, Н.Г. Плахотнюк, В.Ф. Погорілко, 
В.П. Рубцов, О.В. Скрипник, Ю.М. Стари-

лов, І.І. Тищенко, В.В. Цвєтков, В.М. Ша-
повал, Г.І. Щокін та ін.

Однак, окремі питання функціону-
вання військово-цивільних адміністрацій, 
визначення їх ролі та місця в системі міс-
цевих органів виконавчої влади, розкриті 
в роботах зазначених авторів доволі по-
біжно. Потребують якнайшвидшого вирі-
шення питання щодо визначення адміні-
стративно-правового статусу цих органів, 
механізму їх взаємодії із місцевими дер-
жадміністраціями та органами місцевого 
самоврядування тощо.

Мета дослідження полягає у необхід-
ності з’ясування особливостей адміністра-
тивно-правового статусу військово-цивіль-
них адміністрацій та визначення на цій 
підставі їх місця в системі органів публіч-
ного управління.

Виклад основних положень
Зміст і призначення правового стату-

су органу державної виконавчої влади як 
суб’єкта управління і права, в літературі 
визначається по-різному.

У Великому енциклопедичному юри-
дичному словнику за редакцією академіка 
Ю. С. Шемшученка, правовий статус юри-
дичної особи визначається як компетен-
ція, тобто права та обов’язки, зафіксовані 
в чинному законодавстві [1, с. 71].

Л. Р. Михайлишин у дисертаційному 
досліджені «Удосконалення системи міс-
цевого управління в Україні з використан-
ням зарубіжного досвіду» наводить зару-
біжний досвід взаємодії на місцевому рівні 
органів державної виконавчої влади та ор-
ганів місцевого самоуправління. Зокрема 
науковець зазначає, що «органи місцевого 
самоврядування не поодинокі суб’єкти на 
певній території щодо надання послуг на-
селенню, оскільки у більшості зарубіжних 
держав управління місцевими справами 
здійснюється також і через призначені з 
центру органи державної адміністрації на 
місцях, а відтак, взаємодіючи ці суб’єкти 
формують систему місцевого управління, 
яку на сьогодні досліджено не достатньо» 
[2, с. 14].



209

Ïîëòàâåöü À.À. - Ì³ñöå â³éñüêîâî-öèâ³ëüíèõ àäì³í³ñòðàö³é...

М. Г. Глобінець, у дисертаційному 
дослідженні «Адміністративно-правовий 
статус суб’єктів контрольних проваджень 
в діяльності нотаріусів» дуже вдало, на 
нашу думку, виокремила головну ознаку 
правового статусу, якою, за її тверджен-
ням є виступає правосуб’єктність. «Вона 
(правосуб’єктність) є основою для набуття 
фізичною чи юридичною особою правово-
го статусу та входить до його складу», - за-
значає автор [3, с. 72].

Професор В. Б. Авер’янов розрізняє 
два самостійних поняття правового стату-
су: у широкому та вузькому розумінні (спів-
відношення цілого та частини) [4, с. 156-
162]. Він, зокрема, вказав, що компетенція 
(права і обов’язки) є головною складовою 
змісту правового статусу кожного органу, 
яка доповнюється такими важливими еле-
ментами, як: завдання, функції, характер 
взаємозв’язків з іншими органами (як по 
«вертикалі», так і по «горизонталі»), місце 
в ієрархічній структурі органів виконавчої 
влади, порядок вирішення установчих і 
кадрових питань тощо [4, с. 156-162].

Під час аналізу змісту адміністратив-
но-правового статусу органів виконавчої 
влади, академік С. В. Ківалов визначає 
їх види, які, за його думкою, виступають 
підставою для характеристики першого. 
Адміністративно-правовий статус органу 
виконавчої влади включає в себе такі еле-
менти: функції, завдання, компетенцію [5, 
с. 82-94].

Аналізуючи судження провідних уче-
них-адміністративістів щодо сутності ад-
міністративно-правового статусу органів 
державної влади можна дійти висновку 
про схожість поглядів на досліджувану 
проблему. Цей факт випливає з існування 
у наведених судженнях деяких спільних 
рис щодо сутності питання, що розгляда-
ється. Ми погоджуємося з позицією тих 
учених, які до однієї з головних ознак ад-
міністративно-правового статусу органів 
державної влади відносять компетенцію. 
Враховуючи те, що дослідження компе-
тенції військово-цивільних адміністрацій є 
одним з ключових питань наукового пошу-
ку нашої дисертаційної роботи, спробуємо 
більш докладно зупинитися на з’ясуванні 

теоретичних аспектів окресленої пробле-
матики. 

Компетенція органу виконавчої вла-
ди є складною правовою конструкцією. 
Визначення її поняття і правильне ви-
користання при розробці нормативних 
правових актів, що регламентують адмі-
ністративно-правовий статус органів ви-
конавчої влади, має істотне значення для 
підвищення ефективності діяльності цих 
органів як на центральному, так і місце-
вому рівні. Тому для повного і всебічного 
розкриття змісту даного поняття доцільно 
проаналізувати його основні елементи та 
визначити їх співвідношення.

Серед багатьох наукових робіт, що 
присвячені дослідженню компетенції та 
повноважень органів виконавчої влади 
заслуговують на увагу ті з них, які безпо-
середньо стосуються теми нашої роботи, 
тобто пов’язані із вивченням специфіки ді-
яльності місцевих органів виконавчої вла-
ди.

У дисертаційній роботі Т. О. Карабін 
«Співвідношення повноважень місцевих 
органів виконавчої влади та органів міс-
цевого самоврядування: теоретичні та 
практичні питання» автор вдало розкрив 
проблемні аспекти співвідношення повно-
важень місцевих органів державної вико-
навчої влади. Науковець дослідив сутність 
понять «компетенція», «повноваження», 
виокремив найхарактерніші правові спо-
соби встановлення співвідношення повно-
важень досліджуваних органів, а також 
з’ясовується значення розмежування їх 
повноважень. Здобувач розкрив поняття 
та ознаки принципів і критеріїв, які пови-
нні бути покладені в основу розмежування 
повноважень зазначених органів. Автор 
сформулював аргументовані рекомендації, 
спрямовані на вдосконалення співвідно-
шення повноважень аналізованих органів 
влади в Україні [6, с. 43].

Найхарактерніші властивості повно-
важень місцевих органів виконавчої влади 
розкрив Г. В. Бублик у монографічному 
дослідженні на тему «Делегування повно-
важень місцевими органами влади: органі-
заційно-правовий аспект». Автор дослідив 
юридичну природу делегованих повнова-
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жень місцевими органами влади, а також 
проблем, що виникають в процесі делегу-
вання повноважень місцевими органами 
влади. В роботі проаналізовано стан реа-
лізації та перспективи розвитку інституту 
делегованих повноважень в Україні, роз-
крито наукове поняття делегованих по-
вноважень через місце і роль делегованих 
повноважень у діяльності місцевих орга-
нів публічної влади; виявлено характерні 
ознаки делегованих повноважень. Автор 
на високому науковому рівні розглянув 
проблеми порядку та умов делегування 
повноважень, узагальнив класифікацію 
видів делегованих повноважень, запропо-
нував авторську модель класифікації деле-
гованих повноважень [7, с. 1-2].

Не менш значимою роботою в кон-
тексті підвищення ефективності реалізації 
повноважень місцевих органів державної 
виконавчої влади та їх взаємодії з орга-
нами місцевого самоврядування вважає-
мо дослідження А. Л. Сухорукова на тему 
«Структурно-функціональна оптимізація 
системи місцевих державних адміністра-
цій в Україні». Серед іншого автор теоре-
тично обґрунтував об’єктивну необхідність 
та сформулював пропозиції щодо напря-
мів модернізації моделі взаємодії місцевих 
державних адміністрацій з органами міс-
цевого самоврядування в умовах розвитку 
демократії. Науковець виробив практичні 
рекомендації щодо шляхів удосконалення 
управлінських взаємовідносин місцевих 
державних адміністрацій з іншими орга-
нами виконавчої влади [8, с. 11].

Підбиваючи проміжний підсумок до-
слідження, зазначимо, що компетенція 
місцевих органів виконавчої влади являє 
собою сукупність функцій і повноважень 
(прав і обов’язків) відповідно до визна-
чених об’єктів управління. Відповідно до 
сформульованого визначення компетенція 
державного органу вказує на:

1) сферу суспільного життя, що є 
об’єктом діяльності цього органу;

2) державну функцію, яку орган пови-
нен здійснювати в певній галузі суспільно-
го життя і яка проявляється в ряді окре-
мих питань, що входять до сфери його ві-
дання;

3) конкретні повноваження, що слу-
жать засобом успішного здійснення зазна-
ченої функції в згаданій області суспільно-
го життя.

Причому важливо підкреслити, що 
компетенція органу – це не сукупність її 
елементів, а їх система. Разом з тим, слід 
зазначити, що кожен елемент має відносну 
самостійність.

Так, стаття 1 Закону України «Про 
військово-цивільні адміністрації» визна-
чає військово-цивільні адміністрації як 
«тимчасові державні органи у селах, се-
лищах, містах, районах та областях, що 
діють у складі Антитерористичного цен-
тру при Службі безпеки України (у разі 
їх утворення для виконання повноважень 
відповідних органів у районі проведення 
антитерористичної операції) або у складі 
Об’єднаного оперативного штабу Зброй-
них Сил України (у разі їх утворення для 
виконання повноважень відповідних ор-
ганів у районі  здійснення заходів із забез-
печення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії Ро-
сійської Федерації у Донецькій та Луган-
ській областях)» [9]. Виходячи зі змісту 
коментованого законодавчого акту можна 
зробити висновок, що військово-цивільні 
адміністрації розподіляються на дві ка-
тегорії, одна з яких передбачає функці-
онування ВЦА населених пунктів, які є 
тимчасовими державними органами, що 
здійснюють на відповідній території по-
вноваження сільських, селищних, міських 
рад, районних у містах рад, виконавчих 
органів сільських, селищних, міських, ра-
йонних у містах рад та голів, а інша – ВЦА 
областей і районів, які визначені в якості 
тимчасових державних органів, що здій-
снюють на відповідній території повно-
важення районних, обласних рад, дер-
жавних адміністрацій тощо [9]. Крім того, 
дуалістична природа військово-цивільних 
адміністрацій проявляється у їх функціо-
нуванні або в складі Антитерористичного 
центру при Службі безпеки України, або 
у складі Об’єднаного оперативного штабу 
Збройних Сил України.

З приводу закріплених за військово-
цивільними адміністраціями повноважень 
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спробуємо висловити деякі міркування, 
основою яких виступив аналіз Конституції 
України та Закону України «Про військо-
во-цивільні адміністрації».

По-перше, стаття 1 Закону вказує на 
тимчасовий характер діяльності цих орга-
нів, проте а ні в коментованому Законі, а 
ні в інших нормативно-правових актах не 
зазначається термін їх дії або підстави, за 
яких строк виконання повноважень ВЦА 
може розпочатися або припинитися. Так, 
у частині 2 статті 3 коментованого Закону 
зазначено, що «військово-цивільні адміні-
страції населених пунктів утворюються в 
одному чи декількох населених пунктах 
(селах, селищах, містах), в яких сільські, 
селищні, міські ради та/або їх виконавчі 
органи не здійснюють покладені на них 
Конституцією та законами України по-
вноваження, у тому числі внаслідок фак-
тичного саморозпуску або самоусунення 
від виконання своїх повноважень, або їх 
фактичного невиконання». Проте, Закон 
України «Про військово-цивільні адміні-
страції» не деталізує такі поняття як «фак-
тичний саморозпуск», «самоусунення від 
виконання своїх повноважень», «фактичне 
невиконання повноважень». Більше того, 
коментований законодавчий акт не міс-
тить чіткого механізму складення повно-
важень зазначеними органами, посилаю-
чись лише на обов’язковість їх припинен-
ня у зв’язку з набуттям чинності акту Пре-
зидента України про утворення військово-
цивільної адміністрації (частина 1 статті 3 
Закону України «Про військово-цивільні 
адміністрації»).

По-друге, ретельний аналіз компетен-
ції військово-цивільних адміністрацій, ви-
значених у статті 4 Закону України «Про 
військово-цивільні адміністрації» дає під-
стави для висновку, що вони наділені спе-
цифічними повноваженнями, які Закон 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» [10] поклав на органи місцевого 
самоврядування, зокрема, повноваження, 
передбачені ст. ст. 26, 36, 43 тощо. Про-
те, частина вказаних повноважень органів 
місцевого самоврядування випливають з 
конституційних приписів ст. 143 Консти-
туції України [11]. Таким чином, повно-

важення, якими наділені місцеві державні 
адміністрації згідно статті 119 Конституції 
України, а також компетенція органів міс-
цевого самоврядування, визначена у стат-
тях 140, 143 Основного закону не може на-
лежати іншим державним органам.

По-третє, частиною 2 статті 1 Закону 
передбачено закріплення за ВЦА конкрет-
но визначеного юридичного статусу, що 
створює певні особливості їх функціону-
вання. Зокрема, зазначається, що військо-
во-цивільні адміністрації є юридичними 
особами публічного права і наділяються 
цим та іншими законами повноваження-
ми, у межах яких діють самостійно і несуть 
відповідальність за свою діяльність відпо-
відно до закону. Військово-цивільні ад-
міністрації населених пунктів набувають 
прав та обов’язків з дня внесення запису 
про їх державну реєстрацію як юридич-
них осіб до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприєм-
ців та громадських формувань.

У той же час в Законі України «Про 
військово-цивільні адміністрації» не ви-
значений докладний порядок утворення, 
організації та ліквідації цих державних ор-
ганів, особливості їх державної реєстрації, 
порядок участі військово-цивільних адмі-
ністрацій у цивільних відносинах в якості 
юридичних осіб публічного права тощо.

По-четверте, особливість організа-
ційно-правового статусу військово-ци-
вільних адміністрацій полягає у тому, що 
вони діють у складі Антитерористичного 
центру при Службі безпеки України (у 
разі їх утворення для виконання повно-
важень відповідних органів у районі про-
ведення антитерористичної операції) або 
у складі Об’єднаного оперативного штабу 
Збройних Сил України (у разі їх утворен-
ня для виконання повноважень відповід-
них органів у районі здійснення заходів 
із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій 
та Луганській областях). Для більш повно-
го з’ясування цього положення спробуємо 
дослідити більш докладно специфіку ор-
ганізації та функціонування Антитерорис-
тичного центру при Службі безпеки Укра-
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їни та особливості його взаємодії з військо-
во-цивільними адміністраціями. 

Таким чином, в умовах проведення 
операції об’єднаних сил в окремих райо-
нах Донецької та Луганської областей, на 
нашу думку, позитивною виглядає ідея 
концентрації в діяльності одного органу 
державної влади (військово-цивільної ад-
міністрації) функцій представницьких та 
виконавчих органів влади, а також функ-
цій правоохоронних органів. 

В даному випадку особливості органі-
заційно-правового статусу військово-ци-
вільних адміністрацій полягають у такому:

1. Специфіка повноважень військово-
цивільних адміністрацій дозволяє здій-
снити їх умовний поділ на дві категорії: 
а) загальні, тобто ті, що властиві діяльності 
місцевих органів державної влади та орга-
нів місцевого самоврядування (наприклад, 
підготовка та затвердження програм соці-
ально-економічного та культурного роз-
витку відповідних адміністративно-тери-
торіальних одиниць, цільових програм з 
інших питань місцевого самоврядування; 
забезпечення збалансованого економічно-
го та соціального розвитку відповідної те-
риторії, ефективного використання при-
родних, трудових і фінансових ресурсів і 
т.д.) і б) спеціальні, що властиві діяльності 
правоохоронних органів у сфері забезпе-
чення публічного порядку та безпеки (на-
приклад, встановлення охорони важливих 
об’єктів національної економіки України, 
які забезпечують життєдіяльність насе-
лення; сприяння Державній прикордон-
ній службі України у підтриманні відпо-
відного режиму на державному кордоні і 
т.д.). Тобто можна зробити висновок про 
дуалістичну природу компетенції військо-
во-цивільних адміністрацій. Цей висно-
вок також підтверджується й порядком 
укомплектування вакантних посад ВЦА: 
якщо в районних та обласних військово-
цивільних адміністраціях посади держав-
них службовців можуть заміщатися пред-
ставниками воєнізованих формув ань та 
правоохоронних органів (частина 5 статті 
3 Закону України «Про військово-цивільні 
адміністрації»), то військово-цивільні ад-
міністрації населених пунктів формуються 

виключно з військовослужбовців військо-
вих формувань, утворених відповідно до 
законів України, осіб рядового і началь-
ницького складу правоохоронних органів, 
які відряджаються до них у встановленому 
законодавством порядку для виконання 
завдань в інтересах оборони держави та її 
безпеки із залишенням на військовій служ-
бі, службі в правоохоронних органах без 
виключення зі списків особового складу, а 
також працівників, які уклали з Антитеро-
ристичним центром при Службі безпеки 
України (у разі утворення для виконання 
повноважень відповідних органів у районі 
проведення антитерористичної операції) 
або з Об’єднаним оперативним штабом 
Збройних Сил України (у разі утворення 
для виконання повноважень відповідних 
органів у районі здійснення заходів із за-
безпечення національної безпеки і оборо-
ни, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Лу-
ганській областях) трудовий договір. (час-
тина 4 статті 3 Закону України «Про вій-
ськово-цивільні адміністрації»).

2. Законодавче закріплення розмежу-
вання управлінських функцій в залежності 
від категорії повноважень (загальні чи спе-
ціальні). Якщо загальне керівництво ді-
яльністю військово-цивільних адміністра-
цій населених пунктів, районних військо-
во-цивільних адміністрацій здійснюють 
керівники відповідних обласних військо-
во-цивільних адміністрацій, а у разі якщо 
відповідні обласні військово-цивільні ад-
міністрації не утворені - керівник Антите-
рористичного центру при Службі безпеки 
України, а в разі утворення військово-ци-
вільних адміністрацій населених пунктів, 
районних військово-цивільних адміністра-
цій для виконання повноважень відпо-
відних органів у районі здійснення захо-
дів із забезпечення національної безпеки 
і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій 
та Луганській областях - Командувач 
об’єднаних сил, то керівництво діяльніс-
тю обласних військово-цивільних адміні-
страцій у сфері забезпечення громадсько-
го порядку і безпеки здійснює виключно 
керівник Антитерористичного центру при 
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Службі безпеки України, а в разі утворен-
ня військово-цивільних адміністрацій для 
виконання повноважень відповідних ор-
ганів у районі здійснення заходів із забез-
печення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії Ро-
сійської Федерації у Донецькій та Луган-
ській областях - Командувач об’єднаних 
сил. (частина 9 статті 3 Закону України 
«Про військово-цивільні адміністрації»).

3. Доцільним також вважаємо внести 
зміни до деяких законодавчих актів щодо 
вдосконалення організаційно-правового 
забезпечення діяльності військово-цивіль-
них адміністрацій. Зокрема, пропонуємо 
а) доповнити частину 1 статті 106 Консти-
туції України п. 28-1 наступного змісту: 
«утворювати тимчасові державні органи 
для виконання повноважень місцевих ор-
ганів виконавчої влади та органів місце-
вого самоврядування»; б) Закон України 
«Про військово-цивільні адміністрації» по-
требує розширення понятійного апарату, 
у зв’язку з чим пропонуємо доповнити час-
тину 1 статті 1 цього Закону наступними 
визначеннями: 

керівник військово-цивільної адміні-
страції району, області голова районної, 
обласної державної адміністрації, який на-
буває відповідного статусу у разі прийнят-
тя рішення Президентом України про 
утворення районних, обласних військово-
цивільних адміністрацій;

керівник військово-цивільної адмі-
ністрації населеного пункту (населених 
пунктів) посадова особа військово-цивіль-
ної адміністрації, яка призначається на 
посаду та звільняється з посади керівни-
ком відповідної обласної військово-ци-
вільної адміністрації за погодженням з 
керівником Антитерористичного центру 
при Службі безпеки України, а у разі якщо 
відповідна обласна військово-цивільна ад-
міністрація не утворена - керівником Ан-
титерористичного центру при Службі без-
пеки України;

самоусунення від виконання повно-
важень сільської, селищної, міської ради, 
їх виконавчих органів – фактичне неви-
конання повноважень сільської, селищної, 
міської ради, їх виконавчих органів, по-

кладених на них Конституцією та закона-
ми України;

фактичний саморозпуск сільської, се-
лищної, міської ради, їх виконавчих орга-
нів – добровільне спільне рішення, при-
йняте відповідною сільською, селищною, 
міською радою та оформлене у визначено-
му законом порядку.
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SUMMARY 
The article reveals the place of military-

civilian administrations in the system of public 
administration bodies. The administrative-legal 
status of military-civilian administrations is 
analyzed, one of the main features of which is 
the competence of the state authority. The lat-
ter, according to the author, points to: the sphere 
of public life, which is the object of the activ-
ity of this body; the state function that the body 
must carry out in a particular fi eld of public life 
and which manifests itself in a number of sepa-
rate issues within its sphere of competence; spe-
cifi c powers that serve as a means of successful 
implementation of this function in the area of   
public life. It was stated that in the conditions 
of the operation of the joint forces in certain re-
gions of Donetsk and Luhansk regions, the idea 
of   concentration in the activities of one govern-
ment body (military-civilian administration) of 
the functions of representative and executive au-
thorities, as well as functions of law enforcement 
bodies, is positive.

АНОТАЦІЯ 
У статті розкрито місце військово-цивіль-

них адміністрацій в системі органів публічно-
го управління. Проаналізовано адміністра-
тивно-правовий статус військово-цивільних 
адміністрацій, однією з головних ознак якого 
виступає компетенція органу державної вла-
ди. Остання, на думку автора, вказує на: сфе-
ру суспільного життя, що є об’єктом діяльнос-
ті цього органу; державну функцію, яку орган 
повинен здійснювати в певній галузі суспільно-
го життя і яка проявляється в ряді окремих 
питань, що входять до сфери його відання; 
конкретні повноваження, що служать засо-
бом успішного здійснення зазначеної функції 
в згаданій області суспільного життя. Кон-
статовано, що в умовах проведення операції 
об’єднаних сил в окремих районах Донецької 
та Луганської областей позитивною виглядає 
ідея концентрації в діяльності одного органу 
державної влади (військово-цивільної адміні-
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У статті визначено, що підвищити рівень 
запобігання крадіжкам в сільській місцевос-
ті можна шляхом як усунення безпосередньо 
детермінантів майнової злочинності, так 
і через підвищення рівня життя в сільській 
місцевості. Зазначені заходи сприятимуть 
не тільки виправленню девіантної поведінки 
у осіб, які вже мають судимість за вчинення 
майнових злочинів, а й дозволять упередити 
антисуспільну орієнтацію осіб, які мають 
схильність до протиправної поведінки.
Доведено, що окрема роль в межах спеці-

ального запобігання крадіжкам в сільській 
місцевості має віддаватися дільнічим офі-
церам поліції. Завданнями останніх мають 
стати: своєчасне реагування на звернення 
громадян щодо вчинення у їх відношенні кра-
діжки; прогнозування імовірних сценаріїв 
розвитку потенційних крадіжок; реалізація 
запобіжних заходів; боротьба з латентністю 
злочинів в сільській місцевості; якісна взаємо-
дія із відділами поліції тощо.
Ключові слова: крадіжка, сільська місцевість, 

запобігання, спеціальний захід, прогнозування

функціонують на єдиній політичній, право-
вій, науковій основі; вона включає в собі не 
тільки власне діяльність, а й організаційні, 
матеріальні та інші основи цієї діяльності, 
тобто її зовнішню структуру та матеріально-
ресурсну базу, що дозволяє розглядати про-
філактику як підсистему соціального регу-
лювання; спеціальна профілактика злочинів 
потребує затрат певних соціальних ресур-
сів, що спрямовані в кінцевому підсумку на 
усунення негативних і розвиток позитивних 
явищ; цей вид профілактики пов’язаний із 
використанням спеціальних навиків і знань; 
спеціальна профілактика злочинів здійсню-
ється з урахуванням особливостей реальної 
соціальної обстановки [1, с. 57].
Як видається з наукової літератури, мож-

ливі класифікації спеціально-криміноло-
гічних заходів і за іншими критеріями: за-
лежно від масштабу: ті, які здійснюються на 
всій території країни (загальнодержавні); 2) 
регіональні (галузеві); 3) ті, що здійснюють-
ся у масштабі об’єкту; 4) розраховані на гру-
пи конкретних осіб; 5) розраховані на певну 
особу (індивідуальні); виходячи із моменту 
їх застосування (початку реалізації) − раннє 
спеціальне запобігання (заходи з виявлення 
та усунення несприятливих умов формуван-
ня особистості у сімейно-побутовому та на-
вчальному середовищі того, як вони впли-
нуть на конкретну особу. Сюди відносяться, 
зокрема: заходи з влаштування, надання до-
помоги, виховної роботи, поліпшення умов, 
мікросередовища та соціального контролю; 
заходи, які полягають у виявленні та усу-

Спеціальній профілактиці злочинів при-
таманні такі харак терні риси: цей вид про-
філактики здійснюється на основі суворого 
до тримання принципу законності; єдиною 
метою спеціальної профілактики злочинів 
виступає забезпечення дотримання правил 
поведінки, які регулюються кримінальним 
законом; спеціальна профілактика злочи-
нів є комплексною за своєю природою, по-
єднуючи в собі різноманітні елементи, що 
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ненні явищ, що можуть безпосередньо фор-
мувати антигромадську позицію особистос-
ті. Це − заходи для припинення чи нейтра-
лізації дії джерел негативних явищ; заходи, 
які включають припинення розпочатого 
процесу неправильного формування осо-
бистості, забезпечення її корекції та оздо-
ровлення мікросередовища), безпосереднє 
запобігання, запобігання рецидиву (заходи, 
що утримують від вчинення злочинів осіб, 
поведінка і зв’язки яких вказують на наяв-
ність такої можливості, та заходи, що забез-
печують подальшу корекцію особистості, 
оздоровлення мікросередовища); залежно 
від об’єкта: усунення криміногенних факто-
рів у середовищі формування та діяльності 
особистості, тобто її життя та виховання; 
усунення обставин, які сприяють прояву 
вище перерахованих факторів чи обставин, 
що безпосередньо сприяють створенню си-
туації для злочину; безпосереднього профі-
лактичного та коригуючого впливу на особу 
[2, с.182−189]. Залежно від особливостей за-
стосування заходів профілак тичного впливу 
на різних етапах спеціальної профілактики 
ви діляють ранню, безпосередню і посткри-
мінологічну профілактику [4, с.178-179].
Рання спеціальна профілактика. Засто-

совується перед вчиненням особою суспіль-
но небезпечного діяння. Полягає у поперед-
женні злочину особами, які мають девіантну 
поведінку, яка може мати негативні наслід-
ки. Ранні профілактичні заходи включають 
в себе: проведення бесід із неповнолітніми, 
які вчинили адміністративні або криміналь-
ні правопорушення, підлітками, які мають 
неповні або неблагонадійні родини (в тому 
числі – з представниками таких родин); у 
дитячих будинках та інтернатах тощо.
Безпосередня спеціальна профілактика. 

Застосовується безпоседеньо до осіб, які 
продемонстрували свою антисуспільну (мар-
гінальну поведінку). Профілактичні заходи 
включають в себе: роботу із представниками 
різних антигромадських угруповань, осо-
бами які звільнилися з місць позбавлення 
волі, особами, які планують вчинення зло-
чину тощо. Аналіз застосування спеціально-
кримінологічних заходів запобігання 
рецидивним злочинам в зарубіжних 
країнах свідчить про позитивні наслідки 

застосування пробаційних форм роботи до 
засуджених тощо [4, с. 233].
Посткримінологічна спеціальна профі-

лактика. Застосовується до осіб, які вчини-
ли злочини та винність яких підтверджена 
обвинувальним вироком. Цей вид профі-
лактики можна умовно назвати норматив-
ною профілактикою, оскільки саме на цьому 
етапі провідне значення має кримінально-
правовий вплив на особу за допомоги засто-
совуваного покарання та демонстрації жор-
сткості репресії кримінальних норм.
Серед російських науковців висловлю-

ється точка зору щодо того, що спеціаль-
но-кримінологічне запобігання злочинам 
можна вважати діяльністю спеціальних дер-
жавних і недержавних органів, а також їх 
представників, спрямовану на виявлення і 
усунення детермінантів злочинів, здійснен-
ня позитивного корегуючого впливу на осіб 
з кримінально-орієнтованим способом жит-
тя і поведінки, з метою добровільної відмо-
ви на замах, готування чи припинення неза-
кінченого, триваючого чи продовжуваного 
злочину [5, c.11-14].
Особливе місце серед спеціального кри-

мінологічного запобігання займають заходи 
боротьби із найрозповсюдженим видом зло-
чинів – майновими злочинами в сільській 
місцевості. Відтак, запобіжні заходи в цьому 
випадку мають не тільки бути спрямовані на 
усунення детермінант, а й боротьбу із вікти-
мізацію населення в селі, оскільки частими 
є випадки вчинення крадіжки із проник-
ненням у житлове або інше приміщення, 
що пов’язано з недостатньою захищеністю 
останнього.
Запобігання крадіжкам, скоєним із про-

никненням у помешкання громадян, здій-
снюється, головним чином, шляхом прове-
дення заходів, спрямованих на виявлення 
та усунення причин та умов, що сприяли їх 
скоєнню, виявлення осіб, що ведуть парази-
тичний спосіб життя, і організацію опера-
тивного спостереження за ними, а також по-
кладення краю злочинній діяльності на ста-
дії приготування і замаху на злочин. Крім 
проведення цих заходів оперативні праців-
ники сектору кримінальної поліції постійно 
займаються виявленням осіб, життя і пове-
дінка яких дають підстави вважати, що вони 
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можуть скоїти вказані злочини. Такі особи 
виявляються серед: раніше судимих, які від-
були покарання за майнові злочини, а також 
серед осіб, засуджених за аналогічні злочини 
до заходів, не пов’язаних із позбавленням 
волі; осіб, які ухиляються від суспільно ко-
рисної праці і не мають інших джерел при-
бутку, але у той же час ведуть бездіяльний 
спосіб життя; важковиховуваних підлітків 
[6, с.197]. Всі вищевказані заходи доцільно 
використовувати у профілактиці крадіжок 
не тільки у місті, але й у сільській місцевості. 
Функцію працівників сектору кримінальної 
поліції на селі, як правило, виконує дільнич-
ний офіцер поліції. Останні повинні щомі-
сячно проводити аналіз криміногенної си-
туації на ввірених їм територіях, своєчасно 
доповідати керівництву про виявлені кри-
мінальні правопорушення (з метою знижен-
ня рівня латентності майнових злочинів), 
своєчасно реагувати на звернення громадян 
щодо вчинення у їх відношенні злочинів, 
перевіряти за місцем мешкання осіб, які не-
щодавно звільнились з місць позбавлення 
волі, проводити профілактичні бесіди у сіль-
ських школах (для упередження злочиннос-
ті неповнолітніх).
При обстеженні житлового сектора у 

містах дільничні офіцери поліції мають ви-
являти та інформувати зацікавлених осіб 
про необхідність зміц нення дверей квар-
тир, взяття їх під охорону, встановлення ко-
дових замків на дверях під’їздів, домофонів, 
організації чергування в під’їздах та інших 
заходів і засобів захисту приватної власнос-
ті громадян від злочинних посягань у жит-
лових будинках. З’ясуванню причин і умов 
крадіжок можуть сприяти особисті обсте-
ження місць і об’єктів, де вони сталися або 
можуть статися в майбутньому [7, c.54-55]. 
Такі обстеження дозволяють краще вивчи-
ти обслуговувану територію і використову-
вати знання її особливостей у профілактиці 
крадіжок.
Здійснюючи профілактику, дільничні 

офіцери поліції також мають інформувати 
населення про способи і засоби правомір-
ного захисту від злочинних посягань на їх 
приватну власність шляхом проведення 
роз’яснювальної роботи, виступів у засо-
бах масової інформації, розповсюдження 

пам’яток. Такі форми роботи дільничні офі-
цери поліції повинні використовувати і в 
сільській місцевості для профілактики кра-
діжок майна сільських жителів. Якщо об-
становка на місці події свідчить про те, що 
злодій без особливих труднощів потрапив 
до приміщення через відкриті двері, вікно, 
скористався неуважністю вахтера, чергово-
го, надмірною довірою потерпілого, зали-
шеним ключем і т.д. або викрав майно, за-
лишене без догляду, тоді можна з відомою 
часткою вірогідності судити, що крадіжка 
стала можливою через недоліки в охороні 
або внаслідок недбалого ставлення потерпі-
лого до свого майна.
Однією з головних функцій дільничних 

офіцерів поліції є індивідуальна профілак-
тична робота з особами, які перебувають на 
профілактичному обліку, у тому числі своє-
часне виявлення громадян, від яких можна 
очікувати вчинення злочинів проти приват-
ної власності, систематичне спостереження 
за їх поведінкою та способом життя, вжи-
вання необхідних заходів щодо недопущен-
ня злочинних діянь з їх сторони. До профі-
лактичної та попереджувальної діяльності 
широко залучається населення, громадські 
формування та позаштатні співробітники 
поліції.
З метою посилення протидії криміналь-

ним проявам в аграрному секторі економі-
ки, своєчасного збирання врожаю, забез-
печення його збереження, недопущення 
зловживань, пов’язаних з ринком зерна, у 
тому числі реалізацією його за межі держа-
ви, бюджетними коштами, що виділяються 
на ремонт та закупівлю сільгосптехніки, за-
собів захисту рослин та інших матеріально-
технічних ресурсів сільськогосподарського 
призначення, щороку Департаментом про-
тидії злочинності у сфері економіки МВС 
України вживається низка організаційних 
заходів. Однак не дивлячись на всі застосо-
вувані заходи рівень майнової злочинності в 
селі залишається стабільно високим. Зрозу-
міло, що в силу зазначених обставин сільські 
дільничні офіцери повинні якнайбільше 
спиратися на допомогу трудових колекти-
вів, адміністрації сільськогосподарських під-
приємств та громадян задіяних аграрному 
секторі економіки. Окреме місце в цьому 
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контексті має займати взаємодія поліції із 
громадянами щодо своєчасного інформу-
вання про факт вчинення злочинів, а також 
інформації про осіб, що їх вчинили; доціль-
ним є також забезпечення якісного обміну 
інформацією між сільськими та міськими 
відділами поліції.
На думку І. І. Забродського, повсякден-

на профілактична діяльність в органах вну-
трішніх справ повинна одержати поширен-
ня проведення в сільській місцевості одно-
разових сумісних профілактичних заходів. 
Приблизно раз на місяць варто здійснювати 
так званий «День профілактики». Суть цьо-
го заходу полягає у тому, що у визначені дні 
в села виїжджають спеціальні групи співро-
бітників поліції, і разом із представниками 
громадськості здійснюють наступні заходи: 
проводять огляд схоронності майна (насін-
ного фонду, кормів, сільськогосподарського 
інвентарю й устаткування, худоби і тощо); 
перевіряють технічний стан об’єктів, де ма-
ються матеріальні цінності, забезпеченість 
їх сигналізацією, хімічними пастками і тощо; 
виявляють і беруть на облік осіб, здатних 
стати на протиправний шлях; відвідують 
удома чи за місцем роботи конкретних осіб, 
що допускають правопорушення, розмовля-
ють з ними, їхніми родичами; здійснюють 
прийом громадян. Коли ж йдеться про те, 
щоб шляхом застосування різних поперед-
жувальних заходів не допустити вчинення 
злочину конкретною особою, котра таким 
чином зможе уникнути кримінальної відпо-
відальності, покаран ня, то мається на увазі 
копітку індивідуальну роботу з цією особою 
[8, с.24-32].
Варто зазначити, що питаннями індиві-

дуальної профілактики злочинів займалися 
такі вчені як: А. П. Закалюк, О. В. Філімо-
нов, А. М. Яковлев та деякі інші. Внаслідок 
кропіткої дослідницької праці вченими було 
резюмовано, що найбільш ефективним шля-
хом досягнення підвищення рівня індивіду-
альної профілактики злочинів є, по-перше, 
усунення чи нейтралізації криміногенних 
чинників, які можуть призвести до форму-
вання антисуспільної орієнтації особи та до 
її протиправної поведінки; по-друге, змі-
ни спотворених потреб, інтересів, погля-
дів, прагнень та схильностей особи. Отже, 

об’єктом індивідуально-профілактичного 
впливу у цьому сенсі може бути конкретна 
особа, яка схильна до правопорушень. Слід 
враховувати й фактори негативного впливу 
на неї. Умовно індивідуально-профілактич-
ну діяльність можна поділити на декілька 
стадій, нерозривно пов’язаних між собою. 
Вони також доповнюють одна одну. Ці ста-
дії передбачають: а) своєчасне виявлення 
осіб, схильних до правопорушень, усунення 
факторів негативного впливу на їх поведін-
ку; б) вивчення антисуспільної поведінки 
осіб з метою належного проведення індиві-
дуально-профілактичних заходів; в) взяття 
осіб на профілактичний облік; г) організа-
ція і вжиття адекватних заходів, спрямова-
них на запобігання в подальшому розвитку 
злочинної діяльності, контроль поведінки; 
вза ємодія з працівниками інших підроз-
ділів з метою отримання належної інфор-
мації та ефективного запобіжного впливу; 
е) прогнозування можливої антигромад-
ської поведінки і планування відповідних 
інди відуально-профілактичних заходів; є) 
зняття з профілактичного обліку осіб та ви-
значення результатів індивідуально-профі-
лактичної роботи.
Метою індивідуальної профілактики є 

позитивна корекція особистості, що зумов-
лює зміну її поведінки з антигромадської 
на лояльну, прийнятну для суспільства. 
Досягнення цієї мети потребує вирішення 
конкретних завдань: виявлення осіб, чия 
поведінка свідчить про реаль ну можливість 
учинення злочинів; вивчення соціально-
психологічних особливостей цих осіб, а та-
кож зовнішніх джерел негативного впливу; 
прогнозування ймовірності вчинення особа-
ми різ них антигромадських і протиправних 
дій; планування з урахуванням суспільної 
небезпеки особи заходів індивідуальної про-
філактики; застосування позитивних захо-
дів впливу та корекції. Для виконання цих 
завдань необхідна чітка регламентація інди-
відуальної профілактики правовими акта-
ми, щоб виключити можливість втручання 
в приватне життя з можливим обмеженням 
прав і свобод. Крім того, необхідно обмеж-
ити коло суб’єктів, які можуть займатися 
постановленням на облік, збиранням інфор-
мації щодо фігурантів, а головне, приймати 
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правове рішення про застосування заходів 
індивідуального впливу. Питання про зби-
рання інформації щодо об’єктів профілак-
тичної діяльності можна вирішити в рамках 
існуючих у МВС України автоматизованих 
інформаційно-пошукових систем. Необхід-
но здійснювати цілеспрямова не збирання 
відповідних відомостей, починаючи з учи-
нення першого правопорушення, залежно 
від характеру і небезпеки вчинених особою 
діянь одержувати дедалі об’ємнішу інфор-
мацію.
У Скандинавських країнах уже протягом 

30 років діє комісія з профілактики злочинів 
і обстеження низькооплачуваних груп насе-
лення. Ця комісія складає оглядові оціночні 
таблиці кожного делінквента, починаючи 
з того моменту, коли він потрапив до поля 
зору поліції, і до моменту його виправлення. 
При цьому здійснюється збирання інформа-
ції про особисте життя, склад сім’ї, захворю-
вання, психічний стан тощо. У цих країнах 
розроблено правила доступу державних 
службовців до такої інформації, а також ме-
ханізм своєчасного вилучення цих відомос-
тей у випадку виправлен ня. Наприклад, у 
Німеччині при використанні сучасних роз-
роблень створено комп’ютерну програму, 
що дозво ляє здійснювати автоматичний 
контроль за правильним і своєчасним вилу-
ченням з оперативної пам’яті ЕОМ матеріа-
лів, де минув строк давності.
Злочини, що вчиняються в сільській міс-

цевості мають бути, в першу чергу, пов’язані 
із індивідуальною роботою з особами, які 
звільнились з місць позбавлення волі. Така 
робота має полягати у допомозі в ресоціалі-
зації, забезпеченні гідним місцем та умова-
ми праці, та іншому сприянні у відновлен-
ні статусу правослухняної особи. Особливу 
увагу необхідно приділяти боротьбі з про-
явами алкоголізму та наркоманії, які є осно-
вними детермінантами крадіжок в сільській 
місцевості. Доцільним є створення програм 
з реабілітації таких осіб.
Важливим аспектом у профілактичній 

діяльності органів внутрішніх справ є до-
тримання принципів, які визначають осно-
вні завдання профілактики: законність, 
тобто дотримання під час проведення про-
філактичної роботи прі нормативних актів; 

гуманізм, тобто моральне, людяне ставлен-
ня до об’єкта профілактики. Недопущення 
під час проведення профілактичної роботи 
застосовування до осіб фізичне насильства, 
приниження людської гідності тощо; індиві-
дуальний підхід. Цей принцип означає, що 
під час проведення профілактичної роботи 
слід враховувати індивідуальні вольові, пси-
хічні, професійні та інші особливості особи, 
оскільки заходи, дієві для однієї особи, мо-
жуть бути шкідливими (протипоказаними) 
для іншої; комплексність. Найбільш дієвий 
результат приносить не окремий засіб про-
філактики, а їх комплекс, гармонійне по-
єднання. Якщо один із них виявиться не-
ефективним, тоді можуть спрацювати інші 
профілактичні заходи; своєчасність, тобто 
профілактична робота повинна здійснюва-
тися своєчасно, щоб не дати злочинному на-
міру перерости в конкретні дії, злочинний 
або адміністративно деліктний акт [9, c.154]. 
Що стосується індивідуальної профілактики 
правопорушень, то в цьому випадку важли-
ве місце займає також поліція в особі діль-
ничного офіцера, оскільки останній бере 
безпосередню участь у житті населення, во-
лодіє інформацією про населення та знахо-
диться в безпосередній близькості до віро-
гідних об’єктів, на які може здійснюватись 
злочинний вплив.
Практикою доведено, що ефективність 

індивідуально-профілактичної роботи, пе-
редусім, залежить від професійних навичок 
суб’єкта профілактики та правильної органі-
зації такої роботи. безумовно, великі завдан-
ня покладаються на дільничних офіцерів 
поліції, які за родом своєї діяльності посіда-
ють чи не центральне місце серед суб’єктів 
профілактичної діяльності ОВС. Це пояс-
нюється тим, що на відміну від інших пра-
цівників поліції, які, як правило, виконують 
вузько визначені завдання, робота дільнич-
них офіцерів поліції має різноплановий ха-
рактер. За неофіційними підрахунками, на 
дільничного інспектора покладено майже 
90 обов’язків [10, с.64]. Таке посадове стано-
вище у багатьох випадках зумовлює універ-
сальний характер його діяльності, вимагає 
високого професіоналізму, знань оператив-
ної обстановки на дільниці обслуговування, 
ретельного вибору та вмілого використання 
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у своїй діяльності не лише арсеналу полі-
цеських засобів і методів, а й психолого-пе-
дагогічні навички. Саме завдяки цьому, на 
наш погляд, і полягає головна особливість 
цього інституту у проведенні індивідуально-
профілактичної роботи.
Під формою профілактики правопору-

шення дільничними офіцерами поліції слід 
розуміти зовнішнє вираження змісту їх ді-
яльності щодо запобігання правопорушен-
ня, організаційно-правове вираження од-
норідної за своїм характером та правовою 
природою групи дій. Під методами про-
філактики правопорушення дільничними 
офіцерів поліції слід розуміти способи, при-
йоми, засоби, які використовуються ними в 
процесі здійснення діяльності щодо запобі-
гання правопорушенням і становлять зміст 
цієї діяльності. Доцільним є ведення діль-
ничними офіцерами поліції обліку всіх пра-
вопорушень на дільниці, організація індиві-
дуально-виховної роботи з правопорушни-
ками, підтримання зв’язку з адміністрацією 
підприємств та установ. В сільській місце-
вості дільничний офіцер повинен підтриму-
вати зв’язки з місцевими органами влади, 
школою [11, с.149]. Підтримання зв’язків зі 
школою є також вадливим в цьому контек-
сті, оскільки своєчасна реакція на неправо-
мірну поведінку учнів з боку педагогічного 
колективу та доведення такої інформації до 
відома поліції дозволить упередити вчинен-
ня злочинів підлітками.
Як показує статистика, здебільшого ін-

формація про правопорушників надходить 
безпосередньо від громадян. Тому дільнич-
ні офіцери поліції повинні якомога більше 
залучати до співпраці населення, опиратися 
на підтримку громадських формувань, що 
сприятиме належному забезпеченню гро-
мадського порядку. В цьому плані значний 
ефект дають виступи поліції в навчальних 
закладах, трудових колективах, на зборах 
громадян за місцем їх проживання, де об-
говорюється поведінка конкретних право-
порушників. Такі виступи, як правило, під-
вищують соціальну активність громадян і 
сприяють виправленню правопорушників. 
Важливим фактором в індивідуально-профі-
лактичній роботі є вибір методики індивіду-
ального профілактичного впливу відносно 

певної особи, який визначається з урахуван-
ням стану її моральної запущеності, рівня 
розвитку та характерних особливостей по-
ведінки. Проте, слід відмітити, що успішно-
му виконанню завдань індивідуально-профі-
лактичної роботи в діяльності дільничного 
офіцера поліції перешкоджає великий обсяг 
роботи, що не сприяє належному виконан-
ню заходів профілактичного характеру. Їм 
доводиться виконувати функції працівни-
ків сектору кримінальної поліції, дозвільної 
системи, займатися питаннями організації 
роботи громадських формувань, забезпе-
чувати безпеку дорожнього руху на авто-
мобільних шляхах, здійснювати нагляд за 
технічним станом автомототранспорту та 
вирішувати багато інших питань, які вихо-
дять за межі їх обов’язків тощо. Особливо 
складне положення в сільській місцевості, 
коли через обмежену кількість посад самих 
дільничних, працівникам цієї служби дово-
диться обслуговувати п’ять-шість населених 
пунктів. Це не тільки позначається на низь-
кій ефективності їх роботи, а й певним чи-
ном фізично виснажує людину. 
До основних методів профілактики пра-

вопорушень дільничними офіцерами полі-
ції також належать переконання та примус, 
однак виділяються й інші методи, а саме: 
надання допомоги, позитивного прикладу, 
нейтралізації негативного впливу навко-
лишнього середовища та спостереження. 
Метод надання допомоги спрямований на 
зміну способу життя, навколишнього ото-
чення особи, яка вчинила правопорушення, 
і може здійснюватись у формі працевлашту-
вання, влаштування на навчання, зацікав-
ленні в активній суспільній діяльності. Для 
виявлення причин і умов вчинення право-
порушення найчастіше застосовується ме-
тод спостереження, що має такі форми, як 
контроль або нагляд. Необхідно зазначити, 
що всі методи, які дільничні офіцери полі-
ції використовують у процесі профілактики 
правопорушення, повинні поєднуватись 
один з одним для ефективного досягнення 
результатів такого впливу [11, с. 150]. Од-
ним із найбільш прийнятних є переконан-
ня, оскільки воно допомагає здійснювати 
саме виховну функцію як кримінології, так 
і кримінального права. За допомоги пере-
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конання дільничні офіцери поліції можуть 
не вимусити злочинця побоюватися існую-
чої загрози опинитися у місцях позбавлення 
волі, а донести йому, що суспільно небезпеч-
на поведінка не є виправданою, а бажаного 
можна досягти за допомоги правомірної по-
ведінки та праці.
Взагалі, переконання як метод про-

філактики − це комплекс виховних, 
роз’яснювальних заходів, який здійснюєть-
ся з метою перетворення антигромадської 
спрямованості профілактованнх і закріплен-
ня позитивної соціальної орієнтації. Пере-
конання служить формуванню у громадян 
внутрішньої потреби та стійкої звички пра-
вомірної поведінки. Метод переконання 
реалізується в наступних формах: профілак-
тичні бесіди; правове виховання; правова 
освіта; правова пропаганда; обговорення 
поведінки за місцем роботи, навчання чи 
проживання; критика певної поведінки. 
Профілактична бесіда, на перший погляд, 
позбавлена ефективності, але при враху-
ванні самого змісту розмови, тону, в якому 
вона може бути проведена, і того, що вона 
повинна проводитись дільничними офіце-
рами поліції, вона стає надзвичайно ефек-
тивним засобом. Ефективність профілактич-
ної бесіди залежить багато в чому від уміння 
дільничних офіцерів поліції застосовувати 
психолого-педагогічні прийоми виховного 
впливу: роз’яснення, порівняння, заохочен-
ня, виявлення довіри. Профілактична бесі-
да включає в себе також і правове вихован-
ня учасників конфлікту. Дільничний офіцер 
поліції попереджає винну особу про мож-
ливі наслідки протиправної поведінки, про 
адміністративну, кримінальну та цивіль-
но-правову відповідальність [11, с. 150]. На 
сьогоднішній день в нашій країні, нажаль, 
склалась ситуація, в якій більшість людей 
не усвідомлюють меж своєї відповідальнос-
ті. Особливо це стосується жителів сільської 
місцевості та поселень міського типу. Все це 
пояснюється тим, що на уроках з правознав-
ства школярів навчають тільки азам норма-
тивної культури держави, іншими словами, 
– діти отримуть інформацію, здебільшого, 
лише про державний устрій та основні нор-
мативно-правові акти, які регулюють діяль-
ність органів державної, виконавчої та судо-

вої влади. Окремі моменти кримінального, 
адміністративного, цивільного права зали-
шаються без розгляду.
Про необхідність загально-профілактич-

ної правової освіти населення свідчать дані 
Академії правових наук України, за якими 
більша частина цього населення не воло-
діє значною інформацією щодо своїх прав 
та обов’язків. Знання законів, що регулю-
ють цивільні, трудові, сімейні, господарські, 
кримінально-правові та інші відносини, да-
ють можливість уникнути долі постражда-
лих від протиправних посягань, реалізувати 
свої пра ва, сприяти розвитку особистості. 
Правова пропаганда сприяє розумінню гро-
мадянами вимог правових норм і добровіль-
ному їх виконанню, дотриманню. До най-
більш поширених форм правового вихован-
ня населення належать: виступи дільничних 
офіцерів поліції з доповідями і лекціями на 
правові теми перед населенням (у трудових 
колективах, по телебаченню і радіо, на збо-
рах мешканців будинків тощо) [11, с.150]. В 
сільській місцевості дільничий офіцер полі-
ції також може використовувати дані форми 
роботи серед сільського населення. Звичай-
но для виконання завдань правового вихо-
вання сільського населення офіцер повинен 
взаємодіяти з місцевими органами виконав-
чої влади, працівниками культури, школою. 
У своїх виступах він повинен дати основи 
правових знань з адміністративного та кри-
мінального права. Громадяни повинні усві-
домити, що незнання законів не звільняє від 
покарання. Що стосується досліджуваного 
нами злочину, дільничному доцільно розпо-
вісти сільським жителям, особливо молоді, 
які санкції передбачені за вчинення крадіж-
ки.
Підвищити рівень запобігання крадіж-

кам в сільській місцевості можна шляхом 
як усунення безпосередньо детермінантів 
майнової злочинності (проведення профі-
лактичних бесід із учнями загальноосвітніх 
закладів, створення психологічних курсів 
реабілітації алко- та наркозалежних осіб, 
закладів ресоціалізації осіб, що звільни-
лися з місць позбавлення волі тощо), так і 
через підвищення рівня життя в сільській 
місцевості (забезпечення населення міс-
цями роботи, гідною заробітною платнею, 
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SUMMARY 
The article stipulates that raising the lev-

el of prevention of theft in rural areas can be 
achieved through the elimination of direct de-
terminants of property crime, as well as through 
improving living standards in rural areas. The 
said measures will contribute not only to the 
correction of deviant behavior in persons who 
already have a criminal record for committing 
property crimes, but also to prevent antisocial 
orientation of persons who have a tendency to-
ward unlawful behavior.

It is proved that a separate role within the 
special prevention of theft in the countryside 
should be given to the detachment of police of-
fi cers. The tasks of the latter should be: timely 
response to citizens’ requests for committing 
theft; forecasting of potential scenarios for po-
tential theft; implementation of precautionary 
measures; the fi ght against the latency of crimes 
in the countryside; qualitative interaction with 
police departments, etc.

створення місць проведення дозвілля, за-
безпечення неповнолітніх шкільними при-
належностями, створенням обліків осіб, які 
мають різного роду залежності). Зазначені 
заходи сприятимуть не тільки виправленню 
девіантної поведінки у осіб, які вже мають 
судимість за вчинення майнових злочинів, а 
й дозволять упередити антисуспільну орієн-
тацію осіб, які мають схильність до проти-
правної поведінки.
Доведено, що окрема роль в межах спе-

ціального запобігання крадіжкам в сільській 
місцевості має віддаватися дільнічим офіце-
рам поліції. Завданнями останніх мають ста-
ти: своєчасне реагування на звернення гро-
мадян щодо вчинення у їх відношенні кра-
діжки; прогнозування імовірних сценаріїв 
розвитку потенційних крадіжок (засновую-
чись на існуючій інформації про типові спо-
соби вчинення крадіжок, характеристиках 
осіб злочинців тощо); реалізація запобіжних 
заходів; боротьба з латентністю злочинів в 
сільській місцевості; якісна взаємодія із від-
ділами поліції тощо.
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У статі проаналізовано ретроспекти-
ву правового регулювання кадрової роботи в 
судовій системі України. Кадровий менед-
жмент – це самостійна функція в системі 
організації судової гілки влади, яка охоплює як 
поточні hr-завдання (добір, підготовку, ста-
новлення, розвиток, оцінку професійних ком-
петентностей, звільнення), так і стратегічну 
мету (підвищення рівня правової захищеності 
шляхом підвищення якості підправлення 
правосуддя) у сфері управління людськими ре-
сурсами. Характер сучасного правового забез-
печення кадрової роботи в обумовлений на-
ступними чинниками: судовою реформою та 
посиленням громадської участі у формуванні 
якісного суддівського корпусу; підвищенням 
вимог до дисциплінарної поведінки суддів; 
підвищенням антикорупційних стандартів 
в державі стосовно державних службовців 
та патронатної служби. Прослідковується 
модернізація кадрової діяльності в судових 
органах про що свідчить поява законодавчих 
норм щодо розширенням кадрових процедур 
на етапі відбору суддів та розширенням кола 
суб’єктів залучених до кадрових процесів.

Ключові слова: кадрова діяльність, суд, доброчес-
ність, Вища рада правосуддя, Державна судова адмі-
ністрація, громадська участь.

формування від здобуття Україною незалеж-
ності і до нині, оскільки саме через реформи, 
що є загальновідомим, реалізується перелом 
усталених процесів, у тому числі й у здійснен-
ні адміністративно-правового забезпечення 
кадрових процедур судової системи.
У свою чергу, у правовій доктрині єдино-

го підходу до етапів реформування судової 
системи України немає.
Так, дослідниця Н.В. Охотницька вва-

жає, що розвиток судової системи в період з 
1991 року до 2012 року можна поділити на 
такі три періоди:

1) доконституційний період, що тривав з 
1991 року до 1996 року;

2) період прийняття Конституції України 
та реформування судової системи відповідно 
до Конституції протягом 1996-2010 років, зо-
крема на виконання положень Конституції 
України в 2001 році було проведено «малу» 
судову реформу та вже у лютому 2002 року 
прийнято Закон України «Про судоустрій 
України», що набув чинності з 01 червня 
2002 року;

3) період подальшого вдосконалення су-
дового законодавства відповідно до європей-
ських стандартів, під час якого у 2010 році 
було прийнято Закон України «Про судо-
устрій і статус суддів» [2], що змінив судову 
систему на чотирьох ступеневу та прийнято 
ряд інших нормативно-правових актів [3, с. 
182-183].
Слід зазначити, що в подальшому 

більшість положень цього закону в установ-
леному порядку було визнано не конститу-

Загалом, формування судової системи 
у кожній країні здійснюється поступово під 
впливом конкретно-історичних умов [1, с. 
80]. У свою чергу, ретроспективу становлен-
ня судової системи України, на нашу думку, 
слушно розглянути крізь призму етапів її ре-
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ційними. Отже, беручи до уваги наведені 
вище етапи реформування судової системи 
та дискусію науковців з цього питання, для 
розгляду ретроспективи адміністративно-
правового забезпечення кадрових процедур 
судової системи, вважаємо за доцільне про-
вести аналіз основних нормативно-правових 
актів, що стали визначальними для запрова-
дження відповідних змін.
Судова реформа 2010 року істотно зміни-

ла порядок обіймання посади судді.
По-перше, змінено систему органів, які 

здійснюють добір кандидатів на посаду суд-
ді, – ліквідовано територіальні кваліфікацій-
ні комісії, а їх повноваження передано Ви-
щій кваліфікаційній комісії суддів України. 
Остання почала діяти на постійній основі, 
а її склад було сформовано за новими пра-
вилами. Вища кваліфікаційна комісія суддів 
України направляє рекомендацію про при-
значення кандидата на посаду судді Вищій 
раді юстиції, яка у разі прийняття позитив-
ного рішення вносить Президенту відповід-
не подання про призначення конкретного 
кандидата на посаду судді. Для підготовки 
кадрів для судової системи було створено На-
ціональну школу суддів України (Академію 
суддів України, яка функціонувала до цього, 
ліквідовано) [5, с. 37].
По-друге, чітко встановлено порядок 

призначення на посаду судді вперше, який 
включає у себе одинадцять стадій (від роз-
міщення Вищою кваліфікаційною комісією 
суддів України на своєму веб-порталі оголо-
шення про проведення добору кандидатів 
на посаду судді до прийняття Президентом 
рішення про призначення особи на посаду 
судді) [5, с. 37].
По-третє, передбачено проходження 

кандидатами на посаду судді анонімного тес-
тування, обов’язкової спеціальної підготовки 
кандидатів на посаду судді та проведення 
конкурсу на заміщення вакантної посади суд-
ді [5, с. 37].
По-четверте, на рівні закону регламен-

товано термін, протягом якого Президент 
зобов’язаний вирішити питання про призна-
чення на посаду судді – протягом 30 днів з 
дня отримання подання Вищою радою юс-
тиції. Призначення на посаду судді здійсню-
ється Президентом на підставі та в межах 

подання Вищої ради юстиції, без перевірки 
додержання встановлених вимог до канди-
датів на посаду судді та порядку проведення 
добору кандидатів у судді [5, с. 37].
По-п’яте, істотно звужено повноваження 

Парламенту в питаннях, пов’язаних з обран-
ням і звільненням суддів, обраних безстроко-
во (проведення перевірок, розгляд звернень 
фізичних та юридичних осіб та ін.) [5, с. 37].
Реформування системи правосуддя че-

рез конституційні зміни, з одного боку, стало 
спробою привести судову систему у відповід-
ність з європейськими стандартами, а з іншо-
го, – заклало основу для оновлення суддів-
ського. Зокрема, прийняті зміни до Консти-
туції України, що були відображені у Законі 
України від 02 червня 2016 року № 1401-VIII 
«Про внесення змін до Конституції України 
(щодо правосуддя)» [6], серед іншого, перед-
бачали:

 скасування інституту «призначення 
судді на посаду вперше» та передбачення, що 
судді обійматимуть посади безстроково;

 підвищення вікового та професійного 
цензів до кандидатів на посаду судді;

 встановлення нового порядку форму-
вання Вищої ради правосуддя, відповідно до 
якого більшість у її складі становитимуть суд-
ді, обрані суддями;

 встановлення порядку, відповідно до 
якого суди утворюватимуться та ліквідовува-
тимуться законом;

 звуження меж імунітету судді від аб-
солютного до функціонального;

 закладення передумов для оновлен-
ня суддівського корпусу тощо [7].
У свою чергу Законом України від 02 

червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоу-
стрій і статус суддів» [4] запропоновано такі 
новели:

1) перехід до триланкової системи судів: 
місцеві суди, апеляційні суди та Верховний 
Суд;

2) утворення нового Верховного Суду 
шляхом ліквідації Верховного Суду України, 
який розглядатиме справи як суд касаційної 
інстанції, а у випадках передбачених про-
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цесуальним законодавством – як суд першої 
та апеляційної інстанції. Склад Верховного 
Суду становитиме не більше 200 суддів. У 
цього Суду діятимуть: Велика палата, Каса-
ційний адміністративний суд, Касаційний 
господарський суд, Касаційний криміналь-
ний суд і Касаційний цивільний суд. Верхо-
вний Суд утворюється протягом шести мі-
сяців з дня набрання чинності Законом та 
розпочинає роботу за умови призначення 
щонайменше шістдесяти п’яти суддів;

3) припинення діяльності та ліквідація 
вищих спеціалізованих судів з дня початку 
роботи Верховного Суду у новому складі;

4) утворення в системі судоустрою нових 
вищих спеціалізованих судів: Вищого суду з 
питань інтелектуальної власності та Вищого 
антикорупційного суду, які будуть діяти як 
суди першої інстанції з розгляду визначених 
законом категорій справ;

5) впровадження нових механізмів для 
стимулювання забезпечення доброчесної по-
ведінки суддів із залученням громадськості. 
Зокрема, з метою сприяння Вищій кваліфі-
каційній комісії суддів України у встановлені 
відповідності судді (кандидата на посаду суд-
ді) критеріям професійної етики та доброчес-
ності утворюється Громадська рада добро-
чесності;

6) закріплення обов’язку судді (кандидата 
на посаду судді) подавати, зокрема, деклара-
цію родинних зв’язків, декларацію доброчес-
ності;

7) запровадження відкритих конкурсів на 
зайняття посади суддів апеляційних, вищих 
спеціалізованих судів та Верховного Суду з 
допуском до них осіб, що не мають суддів-
ського стажу;

8) здійснення перерозподілу повноважень 
між Вищою кваліфікаційною комісією суддів 
України та Вищою радою правосуддя [7].
Також необхідно зазначити, що 21 груд-

ня 2016 року Верховною Радою України 
прийнятий Закон України «Про Вищу раду 
правосуддя» [7], який набрав чинності 05 
січня 2017 року. Згідно з положеннями вка-
заного Закону, до повноважень Вищої ради 
правосуддя належать:

 внесення подання про призначення 
судді на посаду;

 повноваження щодо розгляду скарги 
на рішення відповідного органу про притяг-
нення до дисциплінарної відповідальності 
судді;

 ухвалення рішення стосовно порушен-
ня суддею вимог щодо несумісності;

 ухвалення рішення про звільнення 
судді з посади;

 надання згоди на затримання судді чи 
утримання його під вартою;

 ухвалення рішення про тимчасове від-
сторонення судді від здійснення правосуддя 
[7].
За результатами аналізу низки норма-

тивно-правових та правових актів, констато-
вано, що за увесь час реформування, з 1992 
року до нині, як судової системи в цілому, так 
і адміністративно-правове забезпечення ка-
дрових процедур зокрема, зазнали значних 
змін.
На нашу думку, можна виокремити такі 

етапи реформування адміністративно-право-
вого забезпечення кадрових процедур судо-
вої системи:
перший етап – від прийняття Деклара-

ції про державний суверенітет України 16 
липня 1991 року до прийняття Конституції 
України 28 червня 1996 року – етап форму-
вання адміністративно-правового забезпе-
чення кадрових процедур судової системи 
України;
другий етап – прийняття Основного За-

кону України 28 червня 1996 року – закрі-
плення основ адміністративно-правового за-
безпечення кадрових процедур судової сис-
теми України в Основному Законі України;
третій етап – проведення «малої судової 

реформи», що тривав з 21 червня 2001 року 
до травня 2006 року – приведення інших 
нормативно-правових актів у відповідність 
до Основного Закону України;
четвертий етап розпочався з розроблен-

ням Концепції вдосконалення судівництва 
для утвердження справедливого суду в Укра-
їні відповідно до європейських стандартів 10 
травня 2006 року та тривав до прийняття За-
кону України «Про судоустрій і статус суддів» 
27 липня 2010 року – вибір та фіксація на за-
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конодавчому рівні євроінтеграційного спря-
мування України;
п’ятий етап – від прийняття Закону Укра-

їни «Про судоустрій і статус суддів» 27 лип-
ня 2010 року до 2015 року – незважаючи на 
задекларований євроінтеграційний напрям 
подальшого розвитку судової системи Укра-
їни, прийнятим законом встановлювалося 
чимало політичних важелів впливу на судову 
систему в цілому, й у тому числі на здійснен-
ня адміністративно-правового забезпечення 
кадрових процедур зокрема;
шостий етап – розпочався із схваленням 

Указом Президента України від 12 січня 
2015 року № 5/2015 Стратегії сталого розви-
тку «Україна – 2020» та тривав до серпня 2019 
року – під час цього етапу було задекларова-
но необхідність реалізації судової реформи 
та прийнято низку нормативно-правових та 
правових актів спрямованих на впроваджен-
ня євроінтеграційних процесів та оновлення 
суддівського корпусу.
Узагальнюючи викладене вище, слід за-

значити, що протягом усіх етапів реформу-
вання судової системи, зміни до адміністра-
тивно-правового забезпечення кадрових 
процедур судової системи були розпорошені 
у різних нормативно-правових та правових 
актах. На нашу думку, кадрові процедури 
та їх адміністративно правове забезпечення, 
мають бути чітко визначеними на рівні зако-
ну та бути прозорими і відкритими.
У зв’язку із цим вважаємо за доцільне 

внести зміни до Закону України «Про судоу-
стрій і статус суддів», зокрема додати статтю 
18-1 «Кадрові процедури та їх адміністратив-
но-правове забезпечення» у якій визначити 
конкретні кадрові процедури, суб’єктів їх ре-
алізації та чіткий механізм здійснення.
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SUMMARY 
Personnel management is an independent 

function in the system of organization of the 
judicial branch, covering both current hr-tasks 
(selection, preparation, formation, development, 
assessment of professional competence of dismiss-
al), as well as a strategic goal (improving the 
level of legal protection by improving the quality 
of justice) in the fi eld of human resources man-
agement. The nature of the current legal support 
for staffi ng is due to the following factors: judi-
cial reform and increased public participation in 
the formation of a quality judicial body; increas-
ing requirements for the disciplinary behavior 
of judges; raising of anti-corruption standards 
in the state regarding the civil servants and the 
patronage service. The modernization of human 
resources in the judicial bodies is being traced, as 
evidenced by the emergence of legislative norms 
on the extension of personnel procedures at the 
stage of selection of judges and the expansion of 
the range of subjects involved in human resourc-
es processes, enhancement of the institutional 
capacity of the SCA in the organizational and 
human resources of justice.
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У статті аналізується стан цивільно-
правового захисту прав фізичних осіб – 
позичальників у кредитних відносинах на 
сучасному етапі розвитку вітчизняного 
законодавства. Аргументується, що 
диференціація системи засобів захисту 
проводиться за критерієм їх «ресурсної 
та організаційної слабкості» боржників 
у досліджуваних правовідносинах. Дово-
диться необхідність надання фізичній 
особі – споживачу фінансових послуг пев-
них додаткових засобів захисту, що призведе 
фактичної рівності учасників кредитуван-
ня. Встановлюється наявність підвищеної 
відповідальності боржника у порівнянні з 
мірами обтяження, що покладаються на їх 
недобросовісних контрагентів. Пропонується 
приведення національного законодавства до 
найкращих стандартів європейської практи-
ки у цій сфері. 
Ключові слова: Позика, кредит, захист цивільних 

прав, міри цивільно-правової відповідальності, спо-
живачі фінансових послуг.

інститутів. Найважливішим питанням, що 
ставиться перед законодавством і стосуєть-
ся усіх видів кредитування є ефективний 
захист прав і охоронюваних законом інтер-
есів учасників кредитних правовідносин, 
як один з найважливіших факторів підтри-
мання стабільності економіки країни в ці-
лому.
Наразі в Україні на низькому рівні 

ефективності та дієвості знаходяться меха-
нізми захисту прав споживачів фінансових 
послуг, водночас невирішеними лишають-
ся питання стосовно меж їхньої відпові-
дальності за невиконання умов кредитного 
договору. Варто зауважити, що на сьогод-
ні, внаслідок зменшення доходів учасників 
цивільного обороту, значно зросла кіль-
кість судових справ, пов’язаних з порушен-
нями прав кредиторів. Складність полягає 
і в тому, що позичальники фактично висту-
пають слабшою стороною у досліджуваних 
договірних відносинах оскільки внаслідок 
необізнаності у багатьох фахових питаннях 
кредитування, вони зазвичай приєднують-
ся до запропонованих фінансовими уста-
новами умов кредитного договору, що у 
свою чергу може призвести до зловживань 
з боку недобросовісних контрагентів. Звід-
си випливає необхідність пошуку балансу 
співвідношення справедливих мір цивіль-
но-правової відповідальності споживачів 
фінансових послуг та способів захисту їхніх 
прав, як слабшої сторони у таких правовід-
носинах.

Постановка проблеми
У сучасних умовах розвитку країни ві-

тчизняна економіка потребує принципо-
вих змін у формуванні а також правовому 
регулюванні кредитних відносин. Кризові 
явища, що відбуваються протягом остан-
ніх років на фінансовому ринку України, 
передумовами яких стали політична ситу-
ація та дестабілізація економічної актив-
ності суб’єктів господарського обороту, не-
гативно вплинули на діяльність кредитних 
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Аналіз літератури
Питаннями захисту цивільних прав та 

законних інтересів учасників цивільних від-
носин займалося багато видатних вітчиз-
няних науковців, таких, як: Н. П. Бондар, 
І. В. Венідиктова, І. О. Дзера, О. О. Кот, 
О. Д. Кузнєцова, В. В. Луць, Я. М. Шевчен-
ко, В. Л. Яроцький та ін., утім, питання спе-
цифіки та особливостей захисту прав в сфері 
кредитних відносин лишилося поза увагою 
цивілістичної доктрини.

Метою статті є дослідження стану ци-
вільно-правового захисту прав фізичних 
осіб – споживачів фінансових послуг в Укра-
їні, а також меж їх цивільно-правової відпо-
відальності.

Виклад матеріалу
Відповідно до ч. 1 ст. 509 ЦК України, 

зобов’язання – це правовідношення, за яким 
одна сторона (боржник) зобов’язується вчи-
нити на користь іншої сторони (кредитора) 
певну дію (передати майно, виконати робо-
ту, надати послугу, сплатити гроші тощо) 
або утриматися від її вчинення, а кредитор 
має право на вимагати таке виконання [1]. 
Із визначення можна зробити висновок про 
законодавче встановлення певної пріори-
тетності становища кредитора перед борж-
ником, оскільки останній зобов’язується 
переважно виконувати обов’язки перед 
кредитором. Таким чином, різний статус 
учасників кредитних відносин має оцінюва-
тись не лише з урахуванням їх соціального 
стану (де, очевидно боржники і кредитори 
можуть мати різну ступінь доступу до ресур-
сів та інструментів захисту) але й особли-
востей класичних цивілістичних підходів у 
сфері зобов’язального права. Захист інтер-
есів кредитора і фактично і концептуально 
превалює над інтересом зобов’язаної особи. 
Такий дисбаланс інтересів і відповідно пра-
вових ресурсів їх захисту потребує належної 
оцінки.
Незважаючи на суспільний запит ство-

рення відповідного інструментарію, сучасна 
цивілістична модель захисту прав боржни-
ка, як «слабкого учасника» кредитних відно-
син знаходиться тільки у стадії формування. 
Наразі необхідним є належне правове забез-

печення та відмежування інтересів фізичної 
особи – боржника, що не пов’язані зі здій-
сненням професійної чи підприємницької 
діяльності й спрямовані на задоволення осо-
бистих, сімейних та інших соціальних по-
треб, як умови саморозвитку особистості. У 
таких відносинах досить складно знайти за-
гальну формулу балансу інтересів боржника 
та кредитора, відповідно – балансу доступ-
них засобів захисту. Водночас безперечною 
є важливість існування спеціальних норма-
тивних (законодавство) і позанормативних 
(договірні умови) інструментів, в яких би 
презюмувалась фактична рівність засобів 
правового захисту учасників із різним ста-
тусом. Останнє свідчить про необхідність 
створення в Україні деталізованого, спеці-
ального законодавства у сфері споживчого 
кредитування (Законів «Про споживче кре-
дитування» та «Про захист прав споживачів 
фінансових послуг»), що передбачає вста-
новлення нормативних засад для підвищен-
ня можливостей використання боржниками 
різних засобів правового захисту.
Диференціація системи засобів захисту 

прав та інтересів учасників кредитних від-
носин за критерієм їх «ресурсної та орга-
нізаційної слабкості» є одним із ключових 
принципів спеціального законодавства про 
статус споживачів фінансових послуг. Зага-
лом все законодавство про захист прав спо-
живачів базується на «презумпції слабкості 
споживача» і необхідності запровадження 
спеціальних додаткових засобів захисту. Од-
нак, у сфері кредитних відносин (як і в дея-
ких інших сферах) реалізація цього підходу 
потребує відходу від ключового принципу 
цивільного законодавства – рівності прав 
учасників цивільних відносин. Хоча така 
«позитивна нерівність» у підсумку має ком-
пенсаційний характер, надає слабкій сторо-
ні певні додаткові засоби (права) або покла-
дає на кредитора додаткові зобов’язання і 
приводить до фактичної рівності учасників. 
Утім, аналіз положень сучасного вітчизняно-
го законодавства свідчить про наявність під-
вищеної відповідальності боржника у порів-
нянні з мірами обтяження, що покладають-
ся на їх недобросовісних контрагентів. Так, 
на сьогодні у вітчизняних нормативно-пра-
вових актах належним чином не врегульова-
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ні підстави та порядок застосування санкцій 
до кредитних установ за порушення прав 
споживачів фінансових послуг. Фактично, 
останні можуть користуватися загальними 
способами захисту, передбаченими цивіль-
ним законодавством (сплата неустойки, від-
шкодування збитків). Якщо фінансова уста-
нова не погоджується добровільно сплати-
ти суму неустойки та відшкодувати збитки, 
споживачеві доведеться звертатися до суду. 
Утім, спеціальних засобів захисту вітчизня-
не законодавство не передбачає: не встанов-
лено ні адміністративної відповідальності, 
ні фінансових санкцій за порушення прав 
споживачів у сфері кредитування.
Що стосується відповідальності фізичних 

осіб – позичальників, це питання потребує 
більш детального вивчення.
Обов’язковою складовою правової ха-

рактеристики будь-якого цивільно-право-
вого договору виступає аналіз відповідаль-
ності за його невиконання. Як зазначав О. 
С. Йоффе, цивільно-правова відповідаль-
ність є санкцією за правопорушення, що 
тягне за собою настання для порушника 
негативних наслідків у вигляді позбавлення 
суб’єктивних прав або покладання нових чи 
додаткових цивільно-правових обов’язків 
[2, с. 25].
На сьогодні, спеціальною правовою нор-

мою, що встановлює відповідальність спо-
живача за кредитним договором є ст. 21 За-
кону України «Про споживче кредитуван-
ня» [3], яка загалом є бланкетною і відсилає 
до загальних положень Цивільного Кодек-
су. Отже наслідком невиконання умов кре-
дитного договору є відшкодування збитків 
та сплата неустойки. Водночас, положення 
Кримінального кодексу України дозволя-
ють зробити висновок про можливість на-
кладання на споживачів фінансових послуг 
кримінально-правових санкцій. Підставами 
застосування мір кримінальної відповідаль-
ності у цьому випадку є надання позичаль-
ником завідомо неправдивої інформації 
банкам чи іншим кредиторам із метою одер-
жання кредитів (ст. 222 КК України) та вчи-
нення незаконних дій із заставленим май-
ном (ст. 388 КК України) [4]. 
Цивільна відповідальність споживачів за 

невиконання умов кредитного договору по-

лягає у відшкодуванні кредиторові збитків, 
сплаті неустойки чи втраті застави. Застосу-
вання одного із цих заходів відповідальнос-
ті чи їх комбінації визначається договором з 
позичальником.
Виходячи з легального визначення кре-

дитного договору, основним обов’язком по-
зичальника є повернення отриманої грошо-
вої суми та сплата процентів за користуван-
ня нею. Відповідно до ст. 1050 ЦК України, 
якщо позичальник своєчасно не повернув 
суму позики, він зобов’язаний сплатити гро-
шову суму відповідно до статті 625 цього 
Кодексу. Частиною 2 вказаної правової нор-
ми встановлюється, що у разі прострочення 
повернення чергової частини суми позики 
(якщо такий обов’язок був встановлений до-
говором) позикодавець має право вимагати 
дострокового повернення частини позики, 
що залишилася, та сплати процентів, на-
лежних йому відповідно до статті 1048 цього 
Кодексу. 
Практика укладання кредитних дого-

ворів свідчить про встановлення кредито-
давцями підвищених процентів за користу-
вання сумою кредиту у випадку порушення 
кінцевого строку його повернення. Поряд 
з умовою про збільшення відсотків за ко-
ристування кредитом у таких договорах, як 
правило, міститься умова про стягнення не-
устойки за несвоєчасне повернення коштів 
або сплату процентів. У зв’язку з цим, часто 
виникає питання стосовно можливості од-
ночасного застосування до споживача мір 
цивільно-правової відповідальності, вста-
новленої договором та ст. 625 ЦК Украї-
ни, а саме, ототожнення правової природи 
трьох процентів річних як відповідальності 
за порушення грошового зобов’язання та 
неустойки, встановленої договором або за-
коном.
Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 611 ЦК України у 

разі порушення зобов’язання настають пра-
вові наслідки, встановлені договором або за-
коном, зокрема сплата неустойки. Статтею 
549 цього Кодексу встановлено, що неустой-
кою (штрафом, пенею) є грошова сума або 
інше майно, які боржник повинен передати 
кредиторові у разі порушення боржником 
зобов’язання. Формами неустойки є штраф 
і пеня. Штрафом є неустойка, що обчислю-
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ється у відсотках від суми невиконаного або 
неналежно виконаного зобов’язання (ч. 2 ст. 
549 ЦК України). Пенею є неустойка, що об-
числюється у відсотках від суми несвоєчасно 
виконаного грошового зобов’язання за ко-
жен день прострочення виконання (ч. 3 ст. 
549 ЦК України). При цьому, що важливо, 
неустойка має подвійну природу та виконує 
функції як виду забезпечення зобов’язання, 
так і міри (форми) цивільно-правової відпо-
відальності [2, с. 41].
Відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК України 

боржник, який прострочив виконання гро-
шового зобов’язання, на вимогу кредитора 
зобов’язаний сплатити суму боргу з ураху-
ванням встановленого індексу інфляції за 
весь час прострочення, а також три процен-
ти річних від простроченої суми, якщо інший 
розмір процентів не встановлений догово-
ром або законом. Зі змісту вказаної правової 
норми випливає, що нарахування відповід-
них процентів та інфляційних витрат вхо-
дять до складу грошового зобов’язання і є 
особливою мірою відповідальності боржни-
ка за прострочення грошового зобов’язання 
[5]. Отже, проценти, передбачені ст. 625 ЦК 
України, не є штрафними санкціями [6].
Узагальнюючи судову практику у спо-

рах, що випливають з кредитних право-
відносин Верховний суд України дійшов 
висновку, що положення ч. 2 ст. 625 ЦК 
України можуть застосовуватися незалежно 
від застосування кредитором інших видів 
відповідальності або інших забезпечуваль-
них заходів, зокрема неустойки [7]. Беручи 
до уваги подібність правової природи пені 
та трьох процентів річних, передбачена 
цими статтями відповідальність може засто-
совуватись незалежно одна від одної. Чинне 
цивільне законодавство не забороняє ви-
значення сторонами в договорі різних видів 
забезпечення зобов’язань. При цьому на-
рахування та стягнення неустойки (пені), в 
разі прострочення виконання зобов’язання, 
є правом кредитора, реалізація якого жод-
ним чином не залежить від застосування 
інших видів цивільно-правової відповідаль-
ності, передбачених законом за порушення 
зобов’язання [2, с. 22]. Із зазначеного ви-
пливає, що у разі порушення умов догово-
ру споживчого кредитування позичальник 

зобов’язаний повернути кредитору суму 
кредитних коштів, сплатити проценти за 
час їх фактичного користування, суму вста-
новленої договором неустойки а також за-
ходи відповідальності за порушення грошо-
вого зобов’язання, передбачені ст. 625 ЦК 
України.
Розглядаючи відповідальність фізичних 

осіб за невиконання умов кредитного до-
говору також слід проаналізувати можли-
вість одночасного нарахування двох видів 
неустойки – штрафу та пені. Зрозуміло, що 
останні є не самостійними цивільно-право-
вими санкціями, а видами одного засобу 
впливу на правопорушника – неустойки. 
Відповідно до ст. 61 Конституції України 
ніхто не може бути двічі притягнений до 
юридичної відповідальності одного виду за 
одне й те саме правопорушення. Такий са-
мий принцип знайшов своє відображення і 
у ст. 4 Протоколу № 7 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод [8]. 
Розглядаючи дане питання Верховний суд 
України дійшов висновку, що виходячи з 
положень ст. 549 ЦК України пеня і штраф 
не є окремими та самостійними видами юри-
дичної відповідальності, проте, з принципу 
свободи договору випливає можливість за-
стосування різних санкцій в межах одного 
виду відповідальності [7]. Це означає, що 
одночасне стягнення пені та штрафу за по-
рушення кредитного зобов’язання можли-
ве, і судам необхідно чітко з’ясувати умови 
кредитного договору: за які саме порушен-
ня боржником зобов’язання банк нараху-
вав пеню, а за які — штраф; за які періоди 
порушення здійснені такі нарахування — і 
обов’язково відобразити ці юридично важ-
ливі обставини у своєму судовому рішенні. 
З цього приводу слід зазначити, відповід-
но до ч. 2 ст. 21 Закону України «Про спо-
живче кредитування» пеня за невиконання 
зобов’язання щодо повернення кредиту та 
процентів за ним не може перевищувати 
подвійної облікової ставки Національного 
банку України, що діяла у період, за який 
сплачується пеня, та не може бути більшою 
за 15 відсотків суми простроченого плате-
жу [3]. Про цьому, сукупна сума неустойки 
(штраф, пеня), нарахована за порушення 
зобов’язань споживачем на підставі догово-
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ру про споживчий кредит, не може переви-
щувати половини суми, одержаної спожи-
вачем за таким договором, і не може бути 
збільшена за домовленістю сторін.
Однією з розрізняльних ознак договору 

споживчого кредитування є його цільовий 
характер. У свою чергу в банківській прак-
тиці виділяють кредитні договори, що укла-
даються без встановлення якоїсь конкретної 
мети (на поточні цілі) та із прямою вказів-
кою напрямку кредитування (автокредит, 
освітній кредит, тощо). У першому випад-
ку кредитор не вимагає від споживача звіту 
про витрачання кредитних коштів, втім, як 
правило, встановлюється обмеження щодо 
суми позики, застосовується більш тривала 
та складна процедура оформлення кредит-
них правовідносин. У другому випадку по-
зичальник зобов’язується надавати креди-
тору можливість здійснювати контроль за 
цільовим використанням коштів. У зв’язку з 
цим до таких правовідносин застосовуються 
положення ч. 3 ст. 1056 ЦК України. Відпо-
відно до вказаної норми, у разі порушення 
позичальником встановленого кредитним 
договором обов’язку цільового використан-
ня кредиту, кредитодавець має право також 
відмовитися від подальшого кредитування 
позичальника за договором.

Висновки
На підставі викладеного можна зробити 

висновок, що інструменти захисту прав та 
інтересів учасників кредитних відносин ма-
ють досить неоднорідний характер, оскіль-
ки вони в різній мірі базуються на таких 
феноменах як нормативні засади (закони та 
підзаконні акти, перш за все – норми цивіль-
ного права), приватноправові каузи догово-
рів; стандарти правозастосування (зокрема, 
правові позиції судової практики). Останнім 
часом для України набуває помітного зна-
чення необхідність враховувати акти права 
ЄС, що є актуальним не лише для законот-
ворчості але й для правозастосування.
На споживача-позичальника поклада-

ються різні міри цивільно-правової та кри-
мінальної відповідальності за порушення у 
сфері отримання фінансових послуг. Остан-
ня виникає внаслідок надання кредитодав-
цю завідомо неправдивої інформації з метою 

одержання кредитів (ст. 222 КК України) та 
вчинення незаконних дій із заставленим 
майном (ст. 388 КК України). Цивільно-
правова відповідальність споживача – по-
зичальника виникає внаслідок невиконан-
ня або неналежного виконання обов’язку з 
повернення суми отриманого кредиту, його 
частини, або процентів, що нараховуються 
на нього, а також у зв’язку з недотриман-
ням умови про цільове використання на-
даних коштів. Притягнення споживача до 
цивільної відповідальності регулюється за-
гальними положеннями Цивільного кодек-
су України, що визначають правові наслід-
ки порушення зобов’язання, з урахуванням 
особливостей, встановлених спеціальною 
правовою нормою, а саме, статтею 21 Зако-
ну України «Про споживче кредитування». 
Так, за домовленістю сторін до споживача 
можуть бути застосовані такі заходи, як розі-
рвання договору, одностороння відмова від 
зобов’язання, відшкодування збитків, спла-
та неустойки, втрата застави. Крім цього по-
зичальник має сплатити три проценти річ-
них, передбачених ч. 2 ст. 625 ЦК України, 
оскільки така міра відповідальності може за-
стосовуватися незалежно від встановлення в 
договорі інших заходів впливу, зокрема не-
устойки. Також можливим є одночасне стяг-
нення пені та штрафу за порушення кредит-
ного зобов’язання, якщо такі міри відпові-
дальності встановлені договором за різного 
роду порушення його умов.
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Автор даної статті, звертаючись до 
діючих джерел сучасного кримінального пра-
ва держав Далекого Сходу, належним чином 
виявляє, наводить, розглядає, порівнює та 
узагальнює зміст саме тих кримінально-
правових норм, які передбачають те чи інше 
кримінальне покарання за протизаконне 
ухилення від фінансового утримання непра-
цездатних батьків. Автор детально аналізує 
очевидні, невід’ємні та важливі, як спільні, 
так і відмінно-індивідуальні характерні 
складові, ознаки та риси, притаманні 
відповідним, предметно спрямованим нор-
мам сучасного кримінального права держав, 
які належать до означеного географічного 
регіону.

Ключові слова: держави Далекого Сходу, право-
ва сім’я змішаного типу, сучасне кримінальне право, 
утримання, непрацездатні батьки, похилі, безпоміч-
ні та хворі члени сім’ї, протизаконне ухилення від 
сплати грошових коштів, кримінальна відповідаль-
ність, покарання, позбавлення волі, штраф.

го права майже кожної держави, незалежно 
від того, до якої правової сім’ї чи до якого 
географічного регіону або культурно-циві-
лізаційного ареалу така держава належить.
Найвагомішою природною причиною, 

яка зумовлює нагальну необхідність, уні-
версальну важливість та очевидну раціо-
нальність криміналізації означеного пра-
вопорушення, тобто фундаментальним 
чинником, який актуалізує та виявляє до-
статньо відчутний кримінологічний ви-
мір даного діяння, є потенційна небезпека 
спричинення низки тяжких, трагічних, не-
зворотних наслідків для життя, здоров’я, 
безпеки, а також людської честі та гідності 
непрацездатних, похилих, хворих батьків, 
які законодавчо визнаються фізично та со-
ціально безпомічними, надзвичайно враз-
ливими особами.
Неабияка соціальна небезпечність та 

очевидна асоціальність означеного право-
порушення полягає у тому, що його вчи-
нення є явним прикладом злочинного, не-
припустимого невиконання тією чи іншою 
повнолітньою, працездатною та правоздат-
ною особою свого фундаментального, пе-
редбаченого законом (правом) та загально-
історичною моральною традицією, соціаль-
ного зобов’язання не тільки по відношен-
ню виключно до її власних непрацездатних 
батьків, але й по відношенню до цілого, 
фрагментарно цілісного інституту сім’ї та 
сімейних відносин, основними та необхід-
ними рисами якого є природна біологічна, 
соціальна, морально-ціннісна, громадська 

Актуальність
Злочинне діяння, яке відтворює чіткі 

кваліфікаційні ознаки злісного, свідомого, 
навмисного, нічим невиправданого, отже, 
цілком протиправного ухилення з боку по-
внолітньої, працездатної та правоздатної 
особи від здійснення передбаченого зако-
ном, обов’язкового грошово-матеріального 
та іншого подібного утримання своїх не-
працездатних батьків, зазнало криміналі-
зації згідно змісту відповідних, предметно 
спрямованих норм сучасного кримінально-
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та правова наступність, постійна та всебіч-
на відтворюваність.
Саме тому і навмисне, і ненавмисне, 

тобто попросту безвідповідальне, однак по 
суті також злочинне ухилення від надання 
грошових коштів, необхідних для утриман-
ня непрацездатних батьків, визнаються аб-
солютно протизаконними, а також суціль-
но ганебними діяннями.
Достатньо актуальними, цікавими і без-

перечно гідними науково-дослідницької 
уваги особливостями відповідних норм су-
часного кримінального права тих чи інших 
окремих держав, зокрема і держав Дале-
кого Сходу, є певні відмінності та спільні 
риси, притаманні передбаченим такими 
нормами каральним санкціям, більш або 
менш чітко визначені кваліфікаційні озна-
ки даного правопорушення, особливості 
тлумачення його суб’єктів та об’єктів, а та-
кож особливості у розумінні їхніх фунда-
ментальних обов’язків та прав.
Власне саме тому надзвичайно актуаль-

ним видається новітнє ґрунтовне, комплек-
сне, глибоке та детальне осягнення норм 
зарубіжного кримінального права про 
кримінальну відповідальність за вчинення 
означеного правопорушення.
Здійснення новітніх наукових дослі-

джень в рамках цієї актуальної проблема-
тики зарубіжного кримінального права 
надасть сучасним українським науков-
цям-правникам сприятливу можливість не 
лише просто дізнатися про зазначені на-
ціональні нормативно-правові стандарти 
окремих держав Далекого Сходу, але й, за 
необхідності, розробляти та вносити ґрун-
товні та раціональні проекти корисних, 
новаторських законотворчих пропозицій, 
змін, поправок, спрямованих на виважене 
та корисне реформування відповідних спе-
ціальних норм сучасного кримінального 
права України.

Метою даної статті, таким чином, є 
необхідне виявлення, чітке наведення, 
детальний аналіз, обґрунтоване порівнян-
ня та належне узагальнення очевидних 
невід’ємних, важливих та актуальних, як 
спільних, так і відмінно-індивідуальних 
характерних складових, ознак та рис, при-

таманних відповідним, предметно спря-
мованим нормам сучасного кримінального 
права держав Далекого Сходу, право яких 
в цілому прийнято зважено відносити до 
типу змішаного, оскільки воно відтворює 
певні елементи і романсько-германського, і 
англо-американського, і релігійного, і тра-
диційного, і соціалістичного права.

Використані джерела
Поступове досягнення визначеної мети 

даної статті здійснено за допомогою належ-
ного та необхідного звернення до діючих, 
викладених в англомовній редакції, дже-
рел сучасного кримінального права (нада-
лі – КК) широкої низки держав Далекого 
Сходу.

Виклад основного матеріалу
Одним із основоположних, системо-

утворюючих елементів саме тих норм су-
часного кримінального права, які перед-
бачають кримінальну відповідальність за 
злочинне ухилення від здійснення перед-
баченого законом, обов’язкового фінансо-
вого утримання непрацездатних батьків, є 
певні ознаки, характерні складові, сукупні 
і відмінні характеристики особи, яка є по-
тенційною жертвою даного або ж того чи 
іншого подібного правопорушення.
Варто відзначити, що відповідні, пред-

метно спрямовані норми сучасного кримі-
нального права деяких держав Далекого 
Сходу, цілком аналогічно із такими ж са-
мими нормами сучасного кримінального 
права багатьох інших держав, які, у свою 
чергу, представляють, наприклад, роман-
сько-германську або ж англо-американську 
правову сім’ю, відтворюють відносно сукупне, 
узагальнене, подекуди дещо еклектичне норма-
тивізоване поняття/уявлення про потенційну/
фактичну жертву правопорушення, яким є 
злісне, свідоме, навмисне, нічим невиправ-
дане, протиправне ухилення від передба-
ченого законом, обов’язкового фінансового 
утримання певної категорії осіб.
В такому випадку далеко не завжди має 

місце достатньо чітке виокремлення саме 
непрацездатних батьків в якості жертви да-
ного або ж подібного йому правопорушен-
ня.
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Так, відповідно до п. (1) ст. 271 «Зали-
шення родича по висхідній лінії» Розділу 
ХХVIII «Злочинне залишення та погане 
поводження» Частини ІІ «Спеціальні поло-
ження» КК Південної Кореї, ст. 271 «Нехту-
вання обов’язком здійснювати турботу про 
осіб похилого віку та дітей» Розділу 8 «Зло-
чинні порушення порядку соціалістичного 
колективного життя» КК Північної Кореї, 
ст. 307 Розділу 4 «Злочинне залишення ді-
тей, хворих осіб та осіб похилого віку» За-
гального розділу Х «Злочини проти життя 
та тіла» Частини ІІ «Окремі злочини» КК 
Таїланду, ст. 261 Розділу IV «Злочини, які 
становлять посягання на права особи та 
демократичні права громадян» Частини ІІ 
«Спеціальні положення» КК Китаю, ст. 143 
«Залишення або спричинення небезпеки» 
Розділу І «Злочини проти життя» Загаль-
ного розділу ІІ «Злочини проти осіб» Час-
тини ІІ «Спеціальні положення» КК Схід-
ного Тимору та ст. 294 і 295 Розділу ХXV 
«Злочинне залишення» КК Тайваню, по-
тенційними жертвами даних правопору-
шень визначено загальну категорію осіб, 
які потребують допомоги (є безпомічними) 
або є нездатними проживати незалежно 
(окремо) та працювати через похилий або 
ж дитячий вік, хворобу, фізичну та/або ро-
зумову неміч [1, 57; 2, 45; 3, 28; 4; 5, 43; 6, 
95-96].
Таким чином, суб’єктно-об’єктне уосо-

блення саме непрацездатних батьків в 
якості потенційних жертв даних правопо-
рушень дещо опосередковано відтворюєть-
ся в кримінально-правових нормах цих шіс-
тьох держав Далекого Сходу через щойно 
зазначені фундаментальні чинники, якими 
виступають похилий вік, хвороба, фізична 
та/або розумова неміч та неможливість пра-
цювати та жити незалежно/окремо.
Однак виділений в зазначених нормах 

сучасного кримінального права Південної 
Кореї, Північної Кореї, Таїланду, Китаю, 
Східного Тимору та Тайваню чинник фі-
зичної та психічної безпомічності, чинник 
похилого віку та інші подібні їм чинники 
самі по собі вказують також на те, що потен-
ційною та фактичною жертвою даних пра-
вопорушень може стати ціла низка осіб, які 
перебувають у найрізноманітнішому стані 

родинних та інших зв’язків із потенційним 
та фактичним правопорушником. Тому 
п. (2) статті 271 КК Південної Кореї, п. 3 
ст. 143 КК Східного Тимору та ст. 295 КК 
Тайваню, на відміну від аналогічних статей 
КК Північної Кореї, Таїланду та Китаю, ро-
блять додаткове зауваження, згідно якого 
дане правопорушення може бути вчинене 
також проти того чи іншого родича по ви-
східній лінії (батьки, дідусі, бабусі тощо), а 
також сторони в рамках офіційного шлюбу 
[1, 57; 5, 43; 6, 95-96].
Інше ж, набагато більш узагальнене 

та набагато більш одномірне характерне 
тлумачення поняття про особу, яка є по-
тенційною жертвою даного правопорушен-
ня, представлено в рамках ст. 152 «Відмо-
ва або ухилення від виконання обов’язку 
здійснювати фінансове утримання» Розді-
лу XV «Злочини, які становлять посягання 
на інститут шлюбу та сімейний устрій» КК 
В’єтнаму. В рамках зазначеної статті мова 
йде про особу, яка користується передба-
ченим для неї законом правом перебува-
ти за певних фундаментальних обставин 
на фінансовому утриманні іншої (другої) 
особи, яка ж, у свою чергу, є юридично 
зобов’язаною здійснювати таке утримання 
такої (першої) особи [7, 33].
Отже, в рамках щойно зазначеної норми 

сучасного кримінального права В’єтнаму 
не має місця нормативної зосередженос-
ті на віці та стані фізичного і психічного 
здоров’я або родинної належності людини, 
яка є потенційною жертвою даного право-
порушення. Однак саме по собі вказане, 
юридично нормативізоване право пев-
них осіб перебувати за певних фундамен-
тальних обставин на чиємусь фінансовому 
утриманні та відтворюване цим правом 
зобов’язання інших осіб здійснювати таке 
утримання також достатньо віддалено, опо-
середковано і непрямо відтворюють необ-
хідний чинник родинних зв’язків взагалі 
та родинних зв’язків між непрацездатними 
батьками та їхніми повнолітніми, працез-
датними та правоздатними дітьми зокрема.
Однак вищенаведені кримінально-пра-

вові норми Південної Кореї, Північної 
Кореї, Таїланду, Китаю, Східного Тимору 
та Тайваню також зазначають юридичне 
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право певних осіб перебувати за певних 
фундаментальних обставин на фінансовому 
утриманні інших осіб. Таким чином, пів-
деннокорейське, північнокорейське, тай-
ське, китайське, тиморське та тайванське 
загальне тлумачення поняття потенційної 
жертви даного та подібного йому право-
порушення, в рамках якого, як ми бачимо, 
враховується не тільки її вік, стан її фізич-
ного та психічного здоров’я, але й щойно 
означені фундаментальні, юридично нор-
мативізовані соціальне право та соціальне 
зобов’язання, видається, на відміну від що-
йно наведеного в’єтнамського тлумачення, 
змістовно більш розширеним.
Однак відповідні норми сучасного кри-

мінального права і деяких інших держав 
Далекого Сходу, аналогічно із прикла-
дом Південної Кореї, Східного Тимору та 
Тайваню, демонструють приклад відносно 
чіткої нормативізації інших фундаменталь-
них, інституціоналізованих рис та ознак по-
тенційної жертви даного та багато в чому 
подібного йому правопорушення, а саме 
таких рис та ознак, які достатньо прямо та 
безпосередньо зазначають ту чи іншу необ-
хідну ступінь родинного зв’язку між жерт-
вою та правопорушником.
Так, відповідно до ст. 324 «Залишення 

сім’ї» Розділу 2 «Залишення сім’ї» Загально-
го розділу 3 «Злочини проти неповнолітніх 
осіб та інституту сім’ї» Частини 2 КК Кам-
боджі та ст. 120 «Злісне ухилення від утри-
мання батьків, сторони в рамках офіційно-
го шлюбу або народжених або прийомних 
дітей» Розділу Сімнадцять «Злочини проти 
дітей, інституту сім’ї та громадської моралі» 
Спеціальної частини КК Монголії, особами, 
які є потенційними жертвами правопору-
шення, яким є нездійснення фінансового 
утримання, є одна із сторін в рамках діючо-
го офіційного шлюбу, або колишня сторо-
на такого шлюбу, неповнолітня особа, або 
родичі по низхідній лінії (народжені діти, 
онуки та інші подібні родичі), або ж родичі 
по висхідній лінії, і зокрема саме батьки, які 
є нездатними здійснювати трудову діяль-
ність, а також прийомні діти [8, 133-134; 9, 
35].
Таким чином, як ми бачимо, відповід-

ні норми сучасного кримінального права 

Камбоджі та Монголії, на відміну від вище-
наведених аналогічних норм Північної Ко-
реї, Таїланду, Китаю та В’єтнаму, достатньо 
чітко криміналізують злочинне ухилення 
від передбаченого законом, обов’язкового 
фінансового утримання родичів по висхід-
ній родинній лінії і, що важливо, зокрема 
саме батьків, із зазначенням хоча і загаль-
них, однак чітко інституціоналізованих 
чинників та ознак, які так чи інакше зумов-
люють непрацездатність таких осіб.
Що ж стосується характерних рис та ознак 

суб’єкта даного та будь-якого іншого подібного 
правопорушення, тобто рис та ознак самого 
потенційного або ж фактичного правопо-
рушника, то вони, відповідно до зазначе-
них норм сучасного кримінального права і 
Південної Кореї, і Північної Кореї, і Таїлан-
ду, і Китаю, і Східного Тимору, і Тайваню, 
і В’єтнаму, і Камбоджі, і Монголії, загально 
та природно обумовлюються та опосеред-
ковуються потенційною можливістю неви-
конання або ж фактичним невиконанням 
таким правопорушником вищеозначеного 
правового зобов’язання здійснювати пе-
редбачене законом, обов’язкове фінансове 
утримання непрацездатних батьків, а та-
кож інших подібних, вищенаведених осіб; 
в рамках наведених норм сучасного кримі-
нального права власне Камбоджі та Монго-
лії вищезазначене соціальне зобов’язання 
правопорушника відтворюється в рамках 
офіційно прийнятого рішення тієї чи іншої 
судової інстанції [1, 57; 2, 45; 3, 28; 4; 5, 43; 
6, 95-96; 7, 33; 8, 133-134; 9, 35].
В якості ж ще одних надзвичайно важ-

ливих, характерних рис та ознак, прита-
манних суб’єкту даного та будь-якого ін-
шого подібного правопорушення, сучасне 
кримінальне право саме В’єтнаму чітко від-
значає фактичну можливість та здатність 
потенційного або ж фактичного правопо-
рушника здійснювати необхідне фінансове 
утримання передбачених законом осіб, а 
також факт попереднього притягнення та-
кого правопорушника до відповідальності 
за вчинення даного правопорушення, а та-
кож поточні, таким чином, рецидивні зло-
чинні прояви з його боку [7, 33].
Надзвичайно важливим є те, що вище-

наведені, предметно спрямовані норми су-
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часного кримінального права дев’ятьох пе-
рерахованих держав Далекого Сходу роз-
різнюються у визначенні конкретного змісту 
та кваліфікаційних, змістовних ознак самого 
протиправного діяння як такого, яке, у свою 
чергу, відтворює необхідний комплексний 
причино-наслідковий зв’язок між правопо-
рушником та постраждалою особою в рам-
ках інституту кримінальної відповідальнос-
ті за ухилення від фінансового утримання 
непрацездатних батьків або ж за вчинення 
іншого подібного правопорушення.
Так, відповідні норми сучасного кримі-

нального права Південної Кореї, Таїланду, 
Східного Тимору та Тайваню, як це чітко 
зазначено у самих назвах вищенаведених 
статей та розділів Спеціальної частини їх-
ніх кримінальних кодексів, відтворюють 
кримінальну відповідальність за проти-
правне діяння, яким є саме залишення ви-
щезазначених осіб, тобто свідома відмова 
від надання таким особам усього необхід-
ного їм комплексного, передбаченого зако-
ном піклування [1, 57; 3, 28; 5, 43; 6, 95-96].
Природним видається усвідомлення 

того, що надзвичайно вірогідними антигу-
манними наслідками злочинного залишен-
ня напризволяще тих чи інших непрацез-
датних осіб, зокрема похилих та хворих, 
безпомічних батьків, може виявитися ціл-
ковита відсутність в них грошових коштів, 
необхідних для прийнятного харчування, 
придбання лікарських препаратів, одягу, 
а також цілої низки інших життєво необ-
хідних побутових речей, що, у свою чергу 
може спричинити їхню голодну смерть, або 
ж різні тяжкі захворювання, або ж страж-
дання від голоду, або ж відкрите жебрацтво. 
Зазначені тяжкі наслідки такого залишення 
тих чи інших непрацездатних осіб, зокрема і 
батьків, зумовлюють очевидний криміноло-
гічний вимір даного протиправного діяння.
Так, в рамках наведених норм сучасно-

го кримінального права Південної Кореї 
та Таїланду сукупно відзначається вірогід-
ність спричинення певних загроз саме для 
життя відповідних осіб у разі вчинення 
правопорушення, яким є злочинне зали-
шення їх напризволяще [1, 57; 3, 28].
У наведених нормах сучасного кримі-

нального права Східного Тимору та Тай-

ваню говориться про те, що залишення 
відповідних осіб може спричинити їхню 
смерть або тяжкі тілесні ушкодження [5, 
43; 6, 95-96].
Зазначені ж норми сучасного кримі-

нального права Камбоджі, Монголії, Ки-
таю та В’єтнаму, на відміну від аналогічних 
норм Південної Кореї, Таїланду та Східно-
го Тимору, навпаки, чітко виокремлюють 
злочин, яким є не залишення тих чи ін-
ших непрацездатних осіб, а саме ухилення 
від передбаченого законом, обов’язкового 
фінансового утримання непрацездатних 
батьків та інших вищеперерахованих соці-
ально вразливих осіб. 
Так, наприклад, в рамках наведених 

статей КК Камбоджі та Монголії мова йде 
про невиконання потенційним правопо-
рушником відповідного рішення тієї чи 
іншої судової інстанції, яке зобов’язує його 
сплачувати грошові кошти вищевказаній 
групі осіб, зокрема і батькам [8, 133-134, 9, 
35].
Навмисна відмова та навмисне ухилен-

ня від виконання обов’язку із здійснення 
фінансового утримання вищеперерахо-
ваних осіб є криміналізованим діянням в 
рамках зазначених норм сучасного кримі-
нального права Північної Кореї, Китаю та 
В’єтнаму [2, 45; 4; 7, 33].
Що ж стосується конкретних криміналь-

них покарань, передбачених за вчинення 
даного або ж будь-якого іншого подібного 
правопорушення, то ними є, відповідно 
до вищенаведених статей КК восьми ви-
щеперерахованих держав Далекого Сходу, 
фіксовані терміни позбавлення волі та/або 
ж фіксовані грошові штрафи, а також, од-
нак виключно на прикладі Північної Кореї, 
трудові роботи.
Так, загальне залишення осіб, вказаних 

у вищенаведених статтях КК Південної Ко-
реї та Таїланду, карається в обох державах 
однаково позбавленням волі на термін не 
більше трьох років. Розміри ж штрафів, 
які призначаються у разі вчинення даного 
правопорушення, становлять для Півден-
ної Кореї та Таїланду не більше п’яти міль-
йонів південнокорейських вон та шести 
тисяч тайських батів відповідно. Причому 
сучасне кримінальне право цих держав пе-
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редбачає вибір між цими двома покарання-
ми (і Південна Корея, і Таїланд), або ж за-
стосування обох видів покарання (Таїланд) 
[1, 57; 3, 28].
Однак зазначені норми сучасного кри-

мінального права і Південної Кореї, і Таї-
ланду передбачають і суттєве подовження 
термінів позбавлення волі та збільшення 
розмірів фіксованих штрафів, якщо при 
вчиненні даного правопорушення (зали-
шення) мають місце певні обтяжуючі обста-
вини.
Так, відповідно до п. (3) наведеної стат-

ті КК Південної Кореї, якщо залишення 
осіб, зазначених у п. (1), спричиняє загрозу 
для їхнього життя, то правопорушник по-
збавляється волі на термін не більше сімох 
років. Якщо ж дане правопорушення вчи-
нено проти родича по висхідній лінії, тоб-
то, наприклад, батьків, то, відповідно до 
п. (2), правопорушник позбавляється волі 
на термін не більше десятьох років або ж 
сплачує грошовий штраф у розмірі не біль-
ше п’ятнадцяти мільйонів південнокорей-
ських вон. Якщо ж залишення напризволя-
ще родича по висхідній лінії спричиняє за-
грозу для його життя, то правопорушник, 
відповідно до п. (4), позбавляється волі на 
обмежений термін не менше двох років. В 
ст. 275 «Смерть або ушкодження, спричи-
нені залишенням» окремо зазначається, що 
якщо метою залишення є спричинення ро-
дичу по низхідній та висхідній лінії тих чи 
інших ушкоджень або смерті, то правопо-
рушника буде покарано через позбавлення 
волі на термін не більше сімох років, або на 
фіксований термін у три роки або більше 
відповідно [1, 58].
Відповідно ж до ст. 308 КК Таїланду, 

якщо наслідком залишення осіб, вказаних 
у ст. 307, стало отримання ними тяжких ті-
лесних ушкоджень або їхня смерть, то пра-
вопорушник карається, відповідно до поло-
жень ст. 290 (позбавлення волі від трьох до 
п’ятнадцяти років за злочин, яким є спри-
чинення смерті іншої особи через завдання 
їй тілесних ушкоджень, однак без попере-
днього наміру спричинити її смерть), ст. 297 
(позбавлення волі від шістьох місяців до де-
сятьох років за злочин, яким є завдання ті-
лесних ушкоджень, результатом чого стало 

завдання тяжких тілесних ушкоджень) або 
ст. 298 (позбавлення волі від двох років до 
десятьох років за злочин, передбачений ст. 
297, вчинений за наявності будь-яких об-
ставин, вказаних у ст. 289) [3, 27-28].
Таким чином, наведені норми сучасно-

го кримінального права Південної Кореї та 
Таїланду передбачають відносно довгі тер-
міни позбавлення волі за вчинення даного 
правопорушення.
Так само відносно довгими є терміни 

позбавлення волі, передбачені і норма-
ми вищенаведених статей сучасного кри-
мінального права Східного Тимору. Так, 
злочинне залишення безпомічної особи 
карається через позбавлення волі на тер-
мін від одного до шести років. Однак якщо 
наслідком такого залишення стали тяжкі 
тілесні ушкодження залишеної особи або її 
смерть, то термін позбавлення волі стано-
вить від двох до восьми років та від п’ятьох 
до п’ятнадцяти років відповідно. Однак у 
п. 3 наведеної статті зазначається, що якщо 
жертвою даного злочину є сторона офіцій-
ного шлюбу, або родич по низхідній лі-
нії, або один з батьків, або побічний родич 
другого ступеня, або особа, яка всиновила/
вдочерила правопорушника, або яка сама є 
всиновленою/узятою за дочку правопоруш-
ником, або ж особа, яка мешкає разом із 
правопорушником на умовах, на яких про-
живають чоловік та дружина, то вказані по-
карання збільшуються на одну третину [5, 
43].
Залишення безпомічної особи, яка має 

перебувати на законному фінансовому 
утриманні іншої особи та не здійснення 
цією іншою особою фінансового утримання 
тієї безпомічної особи, карається, відповід-
но до ст. 294 КК Тайваню, позбавленням 
волі на термін не менше шістьох місяців 
та не більше п’ятьох років. Якщо ж, вчи-
нення даного правопорушення спричиняє 
смерть зазначеної особи, то передбаченим 
покаранням є довічне позбавлення волі, або 
позбавлення волі на термін не менше сімох 
років; якщо ж результатом даного правопо-
рушення стало завдання безпомічній особі 
тяжких тілесних ушкоджень, то правопо-
рушника буде позбавлено волі на термін не 
менше трьох та не більше десятьох років. 
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Згідно ж ст. 295 КК Тайваню, термін пока-
рання за вчинення такого злочину збільшу-
ється наполовину, якщо жертвою злочину 
стала особа, яка доводиться правопоруш-
никові прямим родичем по висхідній лінії 
[6, 95-96].
Достатньо поміркованими є терміни 

позбавлення волі, передбачені наведеними 
нормами сучасного кримінального права 
В’єтнаму (від двох місяців до трьох років) 
та Китаю (п’ять років або менше). Додат-
ковими ж покараннями та засобами впливу 
визначено висловлення попередження та 
виправні заходи по відношенню до право-
порушника, які не передбачають позбав-
лення волі (В’єтнам) та утримання під вар-
тою або нагляд за правопорушником (Ки-
тай) [7, 33, 4].
Ще менший термін позбавлення волі за 

несплату грошових коштів, необхідних для 
фінансового утримання непрацездатних 
батьків, а саме від одного місяця до одного 
року, а також штраф у розмірі від ста тисяч 
до двох мільйонів камбоджійських рієлів, 
передбачено наведеною нормою сучасно-
го кримінального права Камбоджі. Однак, 
відповідно до положень ст. 325 «Додатко-
ві покарання (сутність та тривалість)», пе-
редбачено наступні додаткові покарання 
та деякі достатньо оригінальні заходи суто 
морального впливу на фактичного право-
порушника: втрата правопорушником його 
певних прав на період не більше п’ятьох 
років; публікація протягом періоду, який 
не перевищує двох місяців вироку, прийня-
того по відношенню до фактичного право-
порушника; опублікування такого вироку у 
друкованих засобах масової інформації; ау-
діовізуальна трансляція змісту прийнятого 
вироку протягом періоду, який не переви-
щує вісім днів [8, 133-134].
Найменший термін позбавлення волі 

за злочин, яким є злісне ухилення від ви-
конання відповідного рішення судової ін-
станції, яке зобов’язує правопорушника 
здійснювати фінансове утримання батьків, 
передбачено в КК Монголії – від 3 до 6 мі-
сяців. В якості альтернативи позбавленню 
волі передбачено сплату фіксованого штра-
фу у розмірі від 51 до 150 помісячних заро-
бітних плат [9, 35].

Покаранням, передбаченим за ухилен-
ня від піклування про похилу особу або 
дитину, або особу, яка є нездатною працю-
вати, є, відповідно до вищенаведеної статті 
КК Північної Кореї, не позбавлення волі, 
або штраф, а короткострокові громадські 
роботи протягом періоду, який є меншим 
двох років [2, 45].

Висновки
Таким чином, відповідні, предметно 

спрямовані норми сучасного криміналь-
ного права дев’ятьох представлених дер-
жав Далекого Сходу достатньо комплек-
сно репрезентують інститут кримінальної 
відповідальності за злочинне ухилення 
від здійснення передбаченого законом, 
обов’язкового фінансового утримання не-
працездатних батьків та вчинення інших 
подібних правопорушень.
В рамках розглянутих норм сучасного 

кримінального права представлених дер-
жав Далекого Сходу відтворюються групо-
ві, тобто сукупні, спільні характерні складо-
ві, ознаки та риси, притаманні потенційній 
жертві та потенційному правопорушнику, 
а також представлено певні групові відмін-
ності щодо визначення змісту самого про-
типравного діяння як такого та його чітких 
кваліфікаційних ознак.
Основними кримінальними покарання-

ми, призначення та застосування яких пе-
редбачено за вчинення даного або д поді-
бного йому правопорушення, є фіксовані та 
інші терміни позбавлення волі, тривалість 
яких становить від кількох місяців до дові-
чного тюремного ув’язнення, та фіксовані 
розміри грошових штрафів.
Передбачено також і застосування таких 

окремих заходів, які є значною та соціаль-
но важливою альтернативою позбавленню 
волі або ж сплаті штрафу: нагляд, виправні 
заходи, які не передбачають позбавлення 
волі, а також низка окремих заходів, які є 
спрямованими на моральний, громадський 
осуд правопорушника, моральний вплив 
на його поточну та подальшу поведінку, за-
гальну профілактику даного та подібного 
правопорушення.
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SUMMARY 
The author of this article, through referring 

to the present penal law effective sources of Far 
East national states, duly reveals, introduces, 
considers, compares and generalizes the content 
of exactly those penal law norms which provide a 
penalty for illegal evasion from fi nancial support 
of the disabled parents. The author analyses in 
detail obvious, integral and important, both com-
mon and individual-distinctive characteristic el-
ements, attributes and features which are native 
to the appropriate, considered present penal law 
norms of the national states which belong to this 
geographic region.
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ÑÓÒÍ²ÑÒÜ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ 
ÇÀÕÈÑÒÓ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÈÕ ÄÀÍÈÕ: ÒÅÎÐÅÒÈÊÎ-

ÌÅÒÎÄÎËÎÃ²×ÍÈÉ Ï²ÄÕ²Ä

 ÌÀËÀÕÎÂÑÜÊÀ ²ðèíà Áîðèñ³âíà - çäîáóâà÷ Äîíåöüêîãî þðèäè÷íîãî 
³íñòèòóòó ÌÂÑ Óêðà¿íè

В статье на теоретико-методологиче-
ском уровне раскрыта сущность админи-
стративно-правовой защиты персональных 
данных. Констатировано, что институт 
персональных данных становится важным 
элементом правового статуса лица, направ-
ленным на обеспечение его информационной 
безопасности. Подчеркнуто важное значение 
для правовой науки вопросов правового регу-
лирования персональных данных и доступа 
к ним. Выделены общие черты, присущие 
приватности и отраженные в большинстве 
научных публикаций отечественных и за-
рубежных ученых, к которым относится ее 
неисчерпаемость определенными рамками 
или пределами. Доказано, что круг частной 
жизни лица не ограничивается его домом 
или отношениями в семье, а представляет 
собой гораздо более широкое понятие. Обра-
щено внимание на отсутствие законодатель-
ного определения приватности как на меж-
дународном, так и на национальном уровне. 
Подчеркнуто ошибочный характер утверж-
дений некоторых авторов о необходимости 
введения в национальном законодательстве 
правовых норм, направленных на сужение 
перечня персональных данных, согласие на 
обработку которых в обязательном порядке 
должно предоставляться их владельцем. На 
сегодняшний день факты злоупотребления 
персональными данными имеют распро-
страненный характер и охватывают обще-
ственные отношения, начиная от политики 
и заканчивая сферой предоставления риту-
альных услуг. Вместе с тем, выработку чет-

Ключові слова: захист персональних даних, пра-
вовий статус особи, інформаційна безпека, при-
ватність, приватне життя, дані про особу, інфор-
маційні технології, конфіденційність персональних 
даних, адміністративно-правове забезпечення, тео-
ретико-методологічні підходи.

Актуальність теми дослідження
Забезпечення в процесі формування 

інформаційного суспільства інтересів гро-
мадян, їх прав і свобод є першочерговим 
завданням сучасної української держави. 
Повсюдне використання сучасних інфор-
маційних технологій, зокрема: хмарних, 
технологій великих даних, Інтернету ре-
чей, штучного інтелекту та інших, не тіль-
ки справляє позитивний вплив на якість 
повсякденного життя, але й генерує нові 
виклики та загрози, пов’язані із реаль-
ною небезпекою неконтрольованого на-
копичення та обробки даних про особу. 
Подальше повсюдне поширення сучасних 
інформаційних технологій може призвести 
до того, що сам факт існування приватно-
го життя опиниться під загрозою. З ураху-
ванням сказаного формування адекватного 
правового режиму персональних даних є 
важливою гарантією прав особистості, що 
дозволяє контролювати обробку інформа-
ції про себе і, в першу чергу, визначати по-
рядок і умови доступу до неї.

ких критериев, направленных на выделение 
общих и специальных персональных данных, 
которые, кстати, отсутствуют в действую-
щем законодательстве, считаем вполне сво-
евременной и обоснованной.
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Не зважаючи на необхідність та своєчас-
ність для соціального та економічного роз-
витку країни впровадження сучасних тех-
нологій обробки інформації, вказані проце-
си супроводжуються зростанням кількості 
інформаційних систем і обсягів даних, що 
містяться в них, в тому числі й персональ-
них даних. Попри те, що розвиток цифро-
вої економіки фактично визнаний одним з 
пріоритетних завдань державної політики 
не тільки в Україні, а й за кордоном, його 
динаміка та успішна реалізація багато в 
чому залежатиме від того, яким буде пра-
вовий режим персональних даних та його 
основні параметри, і в першу чергу – по-
рядок доступу до них та умови їх обробки. 
Встановлення підвищених вимог до забез-
печення конфіденційності персональних 
даних, як інформації обмеженого доступу, 
може призвести до вкрай негативних на-
слідків для економіки країни, особливо в 
тих сферах, де надання товарів і послуг без-
посередньо пов'язане з необхідністю авто-
матизованої обробки персональних даних 
(державні послуги, послуги зв'язку , освіта, 
охорона здоров'я, транспорт та ін.).
У зв'язку з цим представляється вкрай 

важливим і значущим проаналізувати на-
укові здобутки вітчизняних та зарубіжних 
вчених, присвячені проблемам організа-
ційного і правового забезпечення функці-
онування інституту захисту персональних 
даних, і сформулювати на цій основі науко-
во обґрунтовані і практично значущі про-
позиції до національного законодавства, 
спрямовані на вдосконалення механізму 
захисту персональних даних.

Стан дослідження
Проблематика адміністративно-пра-

вового забезпечення захисту персональ-
них даних виступала предметом науко-
вих досліджень в роботах В.Ю. Баскако-
ва [3], В.М. Брижка [1], А.В. Горпинюка 
[10], О.П. Кардаш [11], Т.І. Обуховської 
[4], А.Л. Петрицького [6], М.В. Різака 
[7], Д.В. Цвірюка [8], О.М. Шевчука [9], 
В.О. Серьогіна [12], А.М. Чернобай [13], 
С.В. Ясечко [14]. 
Разом з цим, теоретико-методологічні 

підходи до з’ясування сутності адміністра-

тивно-правового захисту персональних да-
них в роботах вищевказаних науковців за-
лишаються малодослідженими.

Мета дослідження полягає в тому, щоб 
на основі аналізу наукових публікацій фа-
хівців у галузі адміністративного та інших 
суміжних галузей права з’ясувати на теоре-
тико-методологічному рівні сутність адмі-
ністративно-правового захисту персональ-
них даних.

Виклад основних положень
Підкреслюючи важливість і значущість 

реалізації поставленої наукової задачі, а та-
кож аналізуючи сучасні публікації в сфері 
захисту персональних даних можемо зро-
бити висновок, що з часу прийняття Закону 
України «Про Національну поліцію» зазна-
чена проблематика в діяльності вказаного 
правоохоронного відомства комплексно не 
розглядалась, а всі наукові напрацювання 
у сфері захисту персональних даних в ді-
яльності Національної поліції України як 
правило мали фрагментарний характер.
Одним із перших учених в сучасній 

Україні, хто розпочав наукову розвідку з 
питань захисту персональних даних небез-
підставно вважається В.М. Брижко.
Підкреслюючи значення та важливість 

персональних даних, вчений цілком до-
речно визначає останні як «особливий вид 
приватної власності, яка юридично висту-
пає у формі виключного права власності і 
монополія на яку обмежується законом в 
інтересах дотримання прав та основних 
свобод інших осіб, а також в інтересах до-
тримання балансу прав людини, суспіль-
ства і держави» [1, с. 15]. Важливість пи-
тання щодо визначення сутності персо-
нальних даних полягає також у тому, що 
дослідник у вказаній роботі визначає їх як 
«найбільш чуттєву, делікатну та важливу 
для людини інформацію». Згодом, у при-
йнятому в 2011 році Законі України «Про 
захист персональних даних», законода-
вець визначив персональні дані про особу 
у якості відомостей, що на нашу думку є 
не дуже коректним, оскільки обробці в ін-
формаційних системах та базах даних під-
лягає саме інформація, а не відомості про 
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особу. Але власну позицію з цього питання 
ми висловимо у наступному параграфі, при 
з’ясуванні юридичної природи персональ-
них даних.
Попри те, що дослідження, проведене 

В.М. Брижком, є відносно застарілим та за 
відсутності вітчизняного, повноцінно сфор-
мованого інституту захисту персональних 
даних вчений спирається переважно на 
міжнародні нормативно-правові акти та 
європейську практику, слід зазначити, що 
в роботі висвітлюється низка проблемних 
питань, які не втрачають своєї актуальнос-
ті й дотепер.
Наприклад, серед іншого вчений ак-

центує увагу на існуючих протиріччях у 
законодавстві та правозастосовній практи-
ці стосовно «прагнення максимального ви-
користання персональних даних у суспіль-
них і державних інтересах, та, одночасно, 
бажання максимально захистити права на 
недоторканність приватного життя люди-
ни» [1, с. 11].
Дійсно, норми щодо заборони втручан-

ня в особисте та приватне життя громадян 
зафіксовані як у міжнародних нормативно-
правових актах (ст. 12 Загальної деклара-
ції прав людини, ст. 8 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод), 
так й у національному законодавстві (ст.
ст. 31, 32 Конституції України). У той же 
час, найважливішим завданням будь-якої 
держави у сфері забезпечення прав і сво-
бод громадян є доступ до публічної інфор-
мації. Водночас, вказане завдання напряму 
пов’язане із забезпеченням інформаційної 
безпеки держави. Таким чином, виникає 
необхідність встановлення балансу між 
компетенцією органів державної влади (в 
тому числі правоохоронних) на доступ до 
інформації про громадян та правом особи 
на захист персональних даних.
Аналогічна правова проблема існує та-

кож і в зарубіжних країнах. Наприклад, 
окремі положення законодавчих та підза-
конних нормативно-правових актів країн 
Європейського Союзу пов’язані із забез-
печенням інформаційної безпеки та визна-
чають останню в якості сукупності заходів 
організаційного та правового характеру, 
спрямованих на забезпечення бажаного 

стану, за якого досягається максимальне 
усунення реальних та потенційних загроз 
національній безпеці у інформаційній сфе-
рі [2]. Із наведеного визначення стає оче-
видним, що головна мета здійснення без-
пекових організаційно-правових заходів 
полягає у максимальному усуненні реаль-
них та потенційних загроз в інформаційній 
сфері. 
Персональні дані в якості одного з еле-

ментів адміністративно-правового режиму 
інформації з обмеженим доступом розкрив 
В.Ю. Баскаков в дисертаційному дослі-
дженні «Адміністративно-правовий режим 
інформації з обмеженим доступом». Ретель-
ний аналіз Закону України «Про захист 
персональних даних» надав змогу автору 
дослідження констатувати «відсутність уні-
фікованого розуміння змісту та складових 
персональних даних» [3, с. 13]. Однак, та-
кий висновок автора, на нашу думку, ціл-
ком логічно випливає із специфічної при-
роди приватності, яка полягає у широкому 
розумінні останньої. Вище ми вже вказува-
ли на таку особливість законодавчого за-
кріплення приватності (особистого життя), 
при якій остання а ні в міжнародному, а ні 
в національному законодавстві фактично 
не має визначення та не обмежується влас-
ним помешканням або особистими стосун-
ками із близькими особами.
А тому марними виглядають спроби 

автора конкретизувати персональні дані 
особи чітко визначеними відомостями про 
неї, як-от: «прізвище, ім’я та по батькові; 
національність; освіта; сімейний стан; ре-
лігійні переконання; стан здоров’я, історія 
хвороби; мета запропонованих досліджень 
і лікувальних заходів; прогноз можливого 
розвитку захворювання (в тому числі й про 
наявність ризику для життя і здоров’я); 
адреса народження; дата народження; міс-
це народження; майновий стан; расове або 
етнічне походження; політичні, релігійні 
або світоглядні переконання; членство в 
політичних партіях та професійних спіл-
ках; дані, що стосуються здоров’я чи стате-
вого життя тощо» [3, с. 14].
Доволі цікавою також є позиція вчено-

го щодо необхідності звуження переліку 
персональних даних, з огляду на доціль-
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ність захисту деяких із них. У цьому кон-
тексті вчений посилається на міжнародну 
законодавчу практику, згідно з якою усі 
персональні дані поділяються на загаль-
ні, які не потребують режиму жорсткого 
захисту, та вразливі (або чутливі), вимоги 
до захисту яких набагато суворіші та жор-
сткіші. Аналогічної думки притримується 
й Т.І. Обуховська, яка також наголошує 
на необхідності приведення національно-
го законодавства України у сфері захисту 
персональних даних до вимог норм євро-
пейського та міжнародного права [4, с. 97].
У той же час, аналізуючи обґрунтова-

ність висловлених позицій, слід звернутися 
до норм міжнародного (передовсім євро-
пейського) законодавства, яке передбачає 
законність обробки персональних даних 
за умови: а) згоди суб’єкта персональних 
даних; б) забезпечення життєво важливих 
інтересів суб’єктів персональних даних; 
в) забезпечення основоположних прав 
суб’єктів персональних даних; г) встанов-
лення спеціальних, суворіших вимог, які 
дозволяють здійснювати обробку чутливих 
даних [5].
Сучасний етап адміністративно-право-

вого забезпечення захисту персональних 
даних, на нашу думку, пов’язаний з науко-
вими здобутками Петрицького А.Л. [6, с. 
9], Різака М.В. [7, с. 8], Цвірюка Д.В. [8, с. 
3-4], Шевчука О.М. [9, с. 4].
Аналіз наукових публікацій вищевка-

заних вчених у галузі адміністративного 
права дає підстави для висновку, що безза-
перечними ознаками «осучаснення» інсти-
туту захисту персональних даних виступає: 
а) розширення сфери захисту персональ-
них даних; б) урізноманітнення відносин, 
які входять до сфери захисту персональ-
них даних, збільшення ступеня її правової 
регламентації, що відобразилось у великій 
кількості несистематизованих нормативно-
правових актів; в) постійно зростаюча вага 
правової бази у сфері захисту персональ-
них даних, а також необхідність визначен-
ня її ролі та місця у вітчизняній системі 
права [6, с. 9]. 
Проблематика захисту персональ-

них даних також неодноразово виступала 
предметом наукових досліджень представ-

ників інших галузей правової науки та су-
міжних галузей наукових знань. У цьому 
контексті заслуговують на увагу наукові 
праці О.П. Горпинюк [10], А.В. Кардаш 
[11], Т.І. Обуховської [4], В.О. Серьогіна 
[12], А.М. Чернобай [13], С.В. Ясечко [14].
Аналіз наукових публікацій вищевказа-

них дослідників дозволив зробити висно-
вок, що не зважаючи на різні напрямки 
наукового пізнання, пріоритет у їх роботах 
надавався таким напрямкам дослідження 
як: а) з’ясування правової природи при-
ватності та спроби її законодавчого врегу-
лювання. Така тенденція найбільш яскра-
во простежується, наприклад, у досліджен-
ні О.П. Горпинюк, яка пропонує розуміти 
приватність як інформацію про життєді-
яльність особи, до якої самим її власни-
ком застосовано обмеження доступу. Така 
правова конструкція виглядає найбільш 
вдалим варіантом розуміння приватності, 
оскільки ключовим її критерієм виступає 
не обсяг інформації про особу, а факт обме-
ження нею доступу до певних відомостей, 
навіть тих, які безпосередньо не стосують-
ся особистого життя власника інформації. 
Разом з цим, при визначенні обсягу при-
ватності, вчена пропонує відштовхуватися 
від охоронюваних кримінальним законом 
відносин, відтворених у складах кримі-
нальних правопорушень статей Кримі-
нального кодексу України, а саме: ст.ст. 
182, 132, 145, 163, 168, 231, 232, 361-2, 381, 
387 КК України [10, с. 6].

Висновки
Таким чином, інститут персональних 

даних стає важливим елементом правового 
статусу особи, спрямованим на забезпечен-
ня її інформаційної безпеки. Крім того, пи-
тання правового регулювання персональ-
них даних і проблеми доступу до них ма-
ють важливе значення для правової науки. 
Загальною рисою, яка властива при-

ватності та відображена в усіх без винятку 
наукових публікаціях вітчизняних та зару-
біжних вчених виступає її невичерпність 
певними рамками або межами. Тобто коло 
приватного життя особи не обмежується її 
помешканням або стосунками в родині, а 
являє собою набагато ширше поняття. 
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Вище ми вже вказували на таку особли-
вість законодавчого закріплення приват-
ності (особистого життя), при якій остання 
а ні в міжнародному, а ні в національному 
законодавстві фактично не має визначення 
та не обмежується власним помешканням 
або особистими стосунками із близькими 
особами.
Відтак, вважаємо дискусійним питан-

ня щодо необхідності запровадження у 
національному законодавстві правових 
норм, спрямованих на звуження перелі-
ку персональних даних, згода на обробку 
яких в обов’язковому порядку повинна 
надаватися їх власником. На сьогодніш-
ній день факти зловживання персональ-
ними даними мають розповсюджений 
характер та охоплюють суспільні відно-
сини, починаючи від політики та закінчу-
ючи сферою надання ритуальних послуг. 
Натомість вироблення чітких критеріїв, 
спрямованих на виокремлення загальних 
та спеціальних персональних даних, які, 
до речі, відсутні у чинному законодавстві, 
вважаємо цілком своєчасним та обґрунто-
ваним.
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АНОТАЦІЯ 
У статті на теоретико-методологічному 

рівні розкрито сутність адміністративно-
правового захисту персональних даних. Кон-
статовано, що інститут персональних даних 
стає важливим елементом правового статусу 
особи, спрямованим на забезпечення її інфор-
маційної безпеки. Підкреслено важливе зна-
чення для правової науки питання правового 
регулювання персональних даних та доступу 
до них. Виокремлено загальні риси, властиві 
приватності та відображені у більшості на-
укових публікацій вітчизняних та зарубіжних 
вчених, до яких відноситься її невичерпність 
певними рамками або межами. Доведено, що 
коло приватного життя особи не обмежуєть-
ся її помешканням або стосунками в родині, а 
являє собою набагато ширше поняття. Звер-
нуто увагу на відсутність законодавчого визна-
чення приватності як на міжнародному, так 
і на національному рівні. Підкреслено хибний 
характер тверджень деяких авторів стосовно 
необхідності запровадження у національному 
законодавстві правових норм, спрямованих на 
звуження переліку персональних даних, згода 
на обробку яких в обов’язковому порядку пови-
нна надаватися їх власником. 

SUMMARY 
The article on the theoretical and method-

ological level reveals the essence of administrative 
and legal protection of personal data. It is stated 
that the institute of personal data becomes an im-
portant element of the legal status of the person, 
aimed at ensuring its information security. The 
importance of legal regulation of personal data 
regulation and access to personal data is empha-
sized. The general features inherent in privacy 
are distinguished and are refl ected in the major-
ity of scientifi c publications of domestic and for-
eign scientists, to which its inexhaustibility is de-
fi ned by certain frames or boundaries. It has been 
proved that the circle of a person's private life is 
not limited to his or her home or family relation-
ship, but is a much broader concept. Attention 
is drawn to the lack of a legislative defi nition of 
privacy at both the international and national 
levels. Some authors are wrong in their asser-
tions regarding the need to introduce in national 
legislation legal rules aimed at narrowing down 
the list of personal data, the consent of which 
must be provided by their owner without fail.
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