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Президент України

Керівництву 
науково-педагогічному складу

курсантам, студентам та слухачам 
Харківського Національного 

університету внутрішніх справ

Шановні друзі!
Щиро вітаю вас із нагоди 100-річчя підготовки у Харкові кадрів для 

системи правоохоронних органів.
Починалося все з невеликих курсів, пунктів підготовки, школи мілі-

ції. Сьогодні продовжувачем славних традицій є багатотисячний колек-
тив Харківського національного університету внутрішніх справ.
Мені випала нагода особисто побувати у березні 2016 року у вашо-

му навчальному закладі і я з упевненістю можу сказати, що сьогодні це 
один із найбільш потужних науково-навчальних центрів, який заслуже-
но посідає провідні позиції у системі української вищої освіти.
Особлива творча атмосфера Університету сформувалася завдяки ко-

лективу талановитих учених і викладачів. Багаторічні традиції, сучасна 
матеріально-технічна база, використання інноваційних технологій у на-
вчальному процесі стали запорукою вашої ефективної роботи.
За роки незалежності України колектив Університету сприяв ста-

новленню цілої плеяди державних і політичних діячів, відомих вчених, 
визначних керівників правоохоронних органів, підготувавши понад 
40 тисяч висококваліфікованих спеціалістів. Ваші випускники успішно 
працюють в органах та підрозділах поліції,роблячи вагомий внесок у 
боротьбу зі злочинністю, на високому професійному рівні виконують 
свої службові обов’язки в органах виконавчої влади та місцевого само-
врядування. Диплом університету став справжнім «знаком якості», ба-
жаним для тисяч молодих людей із різних регіонів країни.
Із великим задоволенням хочу відзначити значиму роль працівників, 

слухачів та курсантів Університету у забезпеченні правопорядку на тери-
торії Харківської та інших областей,припиненні спроб антиукраїнських 



елементів вчинити сепаратистські та інші протиправні дії в 2014 році і 
подякувати за безмежну відданість українському народу та професійну 
підготовленість.
Напередодні ювілею висловлюю глибоку вдячність всьому особово-

му складу Харківського національного університету внутрішніх справ за 
служіння справі охорони правопорядку, педагогічну майстерність, про-
фесіоналізм, внесок у розвиток юридичної науки, підготовку і вихован-
ня майбутніх поколінь вартових Закону, на яких покладено виконання 
благородної і складної місії – захист громадського порядку, спокою і без-
пеки співвітчизників, миру та злагоди у суспільстві.
Прийміть щирі побажання міцного здоров’я, благополуччя, натхнен-

ня та нових творчих успіхів.
Слава Україні!

Петро Порошенко



Шановні читачі!

У Ваших руках книга «Підготовка 
охоронців правопорядку в Харкові: 100 
років історії (1917-2017 рр.)», автори       
Сокуренко В.В., Бандурка О.М. і Гре-
ченко В.А. у якій, з точки зору сучасної 
історико-правової науки, досліджується 
процес підготовки національних кадрів 

для правоохоронних органів України в Харкові.
Рівно сто років тому Українська революція поклала початок цьому 

процесу саме в цьому місті. Впевнений, що вона викличе інтерес усіх, 
хто бажає знати історію нашої держави, хто хоче побачити, як готували 
колись і як готують зараз людей, що обрали важку, але таку потрібну 
суспільству професію правоохоронця. 
Це дослідження -- широка панорама розвитку протягом сторіччя 

форм, методів і змісту навчання вартових Закону. Мінялися й ті, кого 
навчали – місце напівписьменних селян, які складали свого часу біль-
шість бажаючих працювати в міліції (і це не дивно, адже Україна була 
переважно аграрною країною) поступово зайняли юнаки та дівчата, які 
успішно закінчили загальноосвітні навчальні заклади.
Від прищеплення елементарних навичок до глибоких знань, які відпо-

відають потребам сучасного суспільства у цивілізованому, грамотному, про-
фесіональному захиснику прав і свобод, еволюціонував навчальний процес.
Книга цікава не лише фактичним матеріалом, але й повчальна уроками 

у розвитку системи правоохоронних органів. Однією з причин поразки 
Української революції 1917-1921 рр. була не лише недооцінка соціальних 
питань, про що писалося й раніше, а й недостатня увага (в силу різних 
причин) до становлення правоохоронних органів, що призвело до зрос-
тання злочинності та появи «брудної піни» революції, яка до певної міри 
сприяла послабленню процесу відродження Української державності. Не 
можу не відзначити, що ця проблема є актуальною й зараз.
Лейтмотивом книги стало питання роботи з кадрами. Автори під-

креслюють важливість і актуальність різнобічної діяльності в цьому на-
прямі, виділяючи пріоритети, пов’язані зі зміцненням службової дисци-



пліни, підвищенням освітнього рівня правоохоронців, покращенням їх 
матеріального забезпечення.
У книзі достатньо наочно показано, як з часом змінювалися умови 

навчання та контингент курсантів. Цікаві факти та світлини демонстру-
ють, як проходило навчання та побут курсантів доби Української рево-
люції, 1920-1930-х років, воєнного лихоліття 1941-1945 рр., післявоєн-
ної відбудови, періоду «застою» та «перебудови».
Там, де колись були пункти підготовки, курси, школи міліції, тепер 

працює потужний багатопрофільний навчальний заклад, зі стін якого 
вийшло понад сорок тисяч українських правоохоронців. Сотні його ви-
пускників працюють в апараті Міністерства, посідають керівні посади 
в Національній поліції України, реальними справами підтверджуючи 
вірність девізу університету «Знання, Закон, Честь». Наукові здобутки 
університету, його потенціал використовується у законотворчому про-
цесі, вдосконаленні правоохоронної діяльності, розробці загальнодер-
жавних та регіональних програм.

«Харківський стандарт» підготовки патрульних поліцейських і про-
грами з підвищення кваліфікації представників різних служб поліції 
отримали визнання і високу оцінку керівництва держави.
Не залишились поза увагою авторів книги і події весни 2014 року, 

коли науковці, викладачі, офіцери курсової ланки, інші працівники 
університету стали на захист незалежності та територіальної цілісності 
України, виявивши патріотизм, мужність та вірність Присязі. Це я можу 
засвідчити як керівник спецоперації в Харкові. Додам, що не гірше по-
казали себе працівники й випускники університету в зоні АТО.
Останні сторінки книги присвячені новому етапу вдосконалення під-

готовки поліцейських кадрів – утіленню в життя Концепції реформуван-
ня освіти в МВС України, розробленій Міністерством наприкінці мину-
лого року. Вона узагальнює досвід перших кроків Національної поліції і 
спрямована на підвищення якості професійної освіти, тобто в кінцевому 
підсумку на те, щоб ваші, шановні читачі, права і свободи були найбільш 
якісно захищені від злочинних посягань. 
Щира вдячність колективу Харківського національного університету 

внутрішніх справ за підготовку та публікацію видання, яке стало відпо-
віддю на запити суспільства і буде джерело м знань про ті аспекти історії 
нашої країни, що до цього часу не знаходили належного висвітлення. 
Зміст книги переконливо свідчить – нам є чим пишатися.
Слава Україні!

Міністр внутрішніх справ України  А. Аваковаїни  А. А



Колективу
Харківського національного

університету внутрішніх справ.

Харківський національний універси-
тет внутрішніх справ відзначає важли-
вий ювілей – сторіччя початку підготов-

ки кадрів охоронців правопорядку в Харкові!
Особливо приємно, що саме Харків – наше рідне місто, став першо-

прохідцем у цій важливій справі державного значення.
В Указі Президента України від 22 січня 2016 р. «Про заходи з від-

значення 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років» 2017 
рік, проголошується Роком Української революції 1917 р. Серед вели-
чезного спектру подій 1917 року однією з найважливіших стало ство-
рення нових, саме українських органів охорони правопорядку та під-
готовка кадрів для них.

100 років минуло з того часу, упродовж якого в Харкові у різних фор-
мах, -- через курси, пункти підготовки, школи міліції, спеціальний фа-
культет, інститут внутрішніх справ, а згодом Харківський національний 
університет внутрішніх справ – безперечно і якісно йшла підготовка ка-
дрів охоронців правопорядку, у тому числі, з 2015 р. – для Національної 
поліції України.
Професія Вартового Закону була і залишається однією з найбільш 

необхідних у суспільстві. Адже щоденно оберігати мир і спокій у нашій 
країні, захищати права та інтереси громадян від протиправних зазіхань, 
щомиті бути готовими прийти на допомогу тим, хто потрапив у біду – 
це високе покликання хоробрих і мужніх людей, у тому числі й тих, 
хто починає свій професійний шлях з гордого і відповідального звання 
курсанта.
Співробітники, слухачі та курсанти Університету гідно виявили себе 

в забезпеченні конституційного порядку на території Харківської облас-
ті та відсічі сепаратистським елементам у 2014 році, у 2015 – 2016 роках 
неодноразово виїжджали в зону АТО для вирішення різних оператив-



них завдань, показавши вірність присязі українському народу та високу 
фахову підготовку.
Ювілеї бувають різні і справа не в кількості років. Головне – це що 

зроблено за цей час, які є досягнення і перспективи. Мені неодноразово 
довелося бувати в Університеті і я можу відзначити, що колектив Хар-
ківського національного університету внутрішніх справ досяг великих 
успіхів у підготовці охоронців правопорядку для всієї України і не спо-
чиває на лаврах. Успіхи і досягнення минулих років стали для колекти-
ву Університету стимулом для подальшого удосконалення навчально-
виховної та науково-дослідної діяльності. Гордість за минуле є, але є й 
цікаві та реальні плани на майбутнє за різними напрямками розвитку.
Вітаючи колектив Університету з віковим ювілеєм підготовки кадрів 

правоохоронців, висловлюю глибоку вдячність усім, хто доклав зусиль 
для створення та розвитку Харківського національного університету 
внутрішніх справ; тим, хто будував його корпуси, встановлював облад-
нання, проводив заняття та виховував курсантів та студентів: професо-
рам, доцентам, викладачам, методистам, майстрам, іншим співробітни-
кам.

 Бажаю всім працівникам Університету й надалі так само успішно 
працювати над впровадженням передових форм і методів підготовки 
фахівців, розробляти інноваційні програми, бути справжнім флагманом 
підготовки кадрів для Національної поліції України та інших сфер сус-
пільної діяльності країни.

Голова Харківської обласної
державної адміністрації  Ю.О.Світлична





Шановні члени редакційної колегії 
міжнародного науково-практичного 
журналу «Європейські перспективи»!

Від імені Вченої ради та ректорату 
Харківського національного універси-
тету внутрішніх справ висловлюю вам 
вдячність за постійну увагу до питань, 
пов’язаних із діяльністю правоохоронних 

органів щодо захисту прав та свобод громадян, профілактики та боротьби 
зі злочинністю, охорони публічної безпеки та порядку. Від дня заснуван-
ня журналу ми плідно з вами співпрацюємо і нам приємно, що 100-річний 
ювілей підготовки охоронців правопорядку на харківській землі журнал 
не оминув своєю увагою.
Пройдено довгий і непростий шлях становлення та розвитку україн-

ської поліції. І всі надбання, весь величезний, унікальний досвід, накопи-
чений не одним поколінням правоохоронців, став передумовою, базовим 
підґрунтям для створення першого в Україні самостійного вищого на-
вчального закладу – Харківського національного університету внутрішніх 
справ. Сьогодні це сучасний відомчий вищий навчальний заклад системи 
МВС України, в якому діють наукові школи, спеціалізовані вчені ради, пра-
цюють знані в державі юристи, психологи, економісти, соціологи, спеціа-
лісти з ІТ-технологій. Публікуючи свої наукові праці на сторінках вашого 
журналу, до обговорення актуальних тем залучаються широкі кола гро-
мадськості, політичних та державних діячів. Ви висвітлюєте в публікаціях 
глибоко аналітичні коментарі нових законодавчих актів, постанов уряду, 
поширюєте юридичні знання серед багаточисельної читацької аудиторії. 
Колектив редакційної колегії своєю повсякденною працею сприяє підви-
щенню довіри населення до поліції, формуванню якісно нового ядра за-
хисників правопорядку, свідомість яких базується на розумінні та сприй-
нятті сучасних реалій і цінностей, високого громадянського обов’язку. 
Бажаємо Вам натхненної та плідної роботи, творчого пошуку, акту-

альних тем, миру та злагоди в державі на благо Українського народу!
З повагою, ректор ХНУВС,
доктор юридичних наук, доцент,
генерал поліції 3 рангу     В. В. Сокуренко

і на благо Укр
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Ñîêóðåíêî Â.Â. - Ï³äãîòîâêà îõîðîíö³â ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó â Õàðêîâ³...

Ï²ÄÃÎÒÎÂÊÀ ÎÕÎÐÎÍÖ²Â 
ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÎÃÎ ÏÎÐßÄÊÓ Â ÕÀÐÊÎÂ²: 

100-Ð²×ÍÈÉ ÄÎÑÂ²Ä 
ÒÀ ÑÓ×ÀÑÍÈÉ ÑÒÀÍ

Изучение истории правоохранительных ор-
ганов традиционно находится среди постоян-
ных задач юридической науки. Актуальность 
историко-правовых исследований деятельности 
органов правопорядка существенно возрастает 
на современном этапе развития государства и 
общества, когда обращение к наследию прошлого 
обусловлено еще и насущными потребностями 
реформирования органов внутренних дел. Опыт 
деятельности полицейских учреждений, мили-
ции, исследование правовых основ функциониро-
вания подготовки кадров для них дают богатый 
материал не только для научных обобщений, но 
и для определения направлений совершенствова-
ния организации и деятельности современных 
правоохранительных органов. Среди важных 
событий Украинской революции следует отме-
тить деятельность по созданию новых, чисто 
украинских органов охраны правопорядка и под-
готовку кадров для них. В Харькове были образо-
ваны отряды «Свободного казачества», которые 
стали первыми организациями, охранявшими 
общественный порядок на территории города. 
30 ноября 1917 началось их обучение, и это ста-
ло началом 100-летнего процесса подготовки ох-
ранников правопорядка в Харькове. Эта работа 
продолжилась через курсы, пункты подготовки, 
школы милиции, Институт внутренних дел и 
теперь  - Харьковский национальный универси-
тет внутренних дел.
Ключевые слова: Украина, Харьковский на-

циональный университет внутренних дел, по-
лиция, подготовка кадров, охрана общественного 
порядка.

 ÑÎÊÓÐÅÍÊÎ Âàëåð³é Âàñèëüîâè÷ - äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò, 
ðåêòîð Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ, ãåíåðàë 
ïîë³ö³¿ òðåòüîãî ðàíãó 

ÓÄÊ 351.74:338.2(-91) «1917-2017»

У статті розглядаються основні аспекти 
підготовки охоронців громадського порядку в 
Харкові упродовж останніх 100 років, почина-
ючи з доби Української революції 1917-1921 рр. 
Висвітлюється, як розпочиналася ця діяль-
ність – з короткотермінових курсів, далі – пунк-
тів, шкіл міліції, в Інституті внутрішніх справ, 
а сьогодні – в Харківському національному уні-
верситеті внутрішніх справ.

Постановка проблеми
Вивчення історії правоохоронних орга-

нів традиційно перебуває серед постійних 
завдань юридичної науки. Актуальність іс-
торико-правових досліджень діяльності 
органів правопорядку суттєво зростає на 
сучасному етапі розвитку держави та сус-
пільства, коли звернення до спадщини ми-
нулого були обумовлені ще й нагальними 
потребами реформування органів внутріш-
ніх справ. Досвід діяльності поліцейських 
установ, міліції, дослідження правових за-
сад функціонування підготовки кадрів для 
них дають значний матеріал не тільки для 
наукових узагальнень, а й для визначення 
напрямків удосконалення організації та ді-
яльності сучасних правоохоронних орга-
нів.

Стан наукової розробки проблеми
Дана проблема не знайшла свого достат-

нього висвітлення. Деякі її аспекти знайшли 
своє відображення в публікаціях О.М. Бан-
дурки, В.А. Греченка, О.Н. Ярмиша[1, 2].



Òåîð³ÿ, ³ñòîð³ÿ äåðæàâè ³ ïðàâà, êîíñòèòóö³éíå ïðàâî
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Виклад основного матеріалу
В Указі Президента України № 17/2016 

від 22 січня 2016 р. «Про заходи з відзначен-
ня 100-річчя подій Української революції 
1917 – 1921 років» постановляється:

1. Проголосити 2017 рік Роком Україн-
ської революції 1917 – 1921 років.

2. Визначити вшанування подій та ви-
датних учасників Української революції 
1917 – 1921 років одним із пріоритетів ді-
яльності органів державної влади на 2017 – 
2021 роки»[3].
Серед важливих подій Української ре-

волюції слід відзначити діяльність щодо 
створення нових, суто українських органів 
охорони правопорядку та підготовку кадрів 
для них.

13 листопада 1917 р. Генеральний се-
кретаріат Української Народної Республіки 
прийняв Статут Вільного козацтва України. 
Перед Вільним козацтвом було поставлене 
завдання підтримувати «спокій в Україні» 
та охороняти «громадян та добро мешкан-
ців від знищення та пограбування»[4, с.118]. 
Вільне козацтво виникло у процесі розва-
лу царської армії з лютого по травень 1917 
року для захисту сіл, а згодом і Української 
держави, в умовах зростання громадського 
безладу й бандитизму, з метою охорони пра-
вопорядку, свободи і народовладдя в Украї-
ні. Це були національні добровільні військо-
во-міліційні формування доби Української 
революції 1917 — 1920 років, що діяли в 
Україні та на Кубані. 
У § 2 Статуті Вільного козацтва України 

говорилося, що «для здійснення своїх за-
вдань товариства Вільного козацтва органі-
зовують зібрання, лекції, курси…»[4, с.118]. 
Це означало початок цілеспрямованої під-
готовки охоронців правопорядку в Україні 
та в Харкові зокрема. Інструктори відділу 
з формування Вільного козацтва при Гене-
ральному військовому комітеті у листопа-
ді 1917 р. виступили на з’їзді інструкторів 
Центральної Ради на Харківському з’їзді се-
лянських спілок [5], що можна вважати еле-
ментом підготовки кадрів.
Слід також відзначити, що саме в цей 

час робітники деяких харківських заводів 
досить наполегливо висловлювали вимоги 
про формування загонів Вільного козацтва 

[6]. Організаційні збори, які проголошували 
створення підрозділів Вільного козацтва в 
Харкові, відбулися 29 листопада 1917 р. На 
них було обрано отамана вільних козаків у 
Харкові, яким став Козієнко[7]. Офіційно 
про створення харківського Вільного коза-
цтва було повідомлено 2 грудня 1917 р. Але 
вже цього дня було організовано штаб, який 
розміщувався в «Українському домі» (буди-
нок колишнього Дворянського зібрання на 
Миколаївській площі, зруйнований у 1943 
р.), одночасно відбувалося формування ку-
ренів вільного козацтва з робітників-україн-
ців міста. На ті часи у Харкові існувало два 
товариства Вільного козацтва, в яких нара-
ховувалось 75 членів[5]. Інструкторами для 
козаків стали вояки 2-го Українського пол-
ку[8, с.50]. У зв`язку із складною  воєнно-
політичною та криміногенною ситуацією в 
місті заняття на курсах розпочалися вже на 
другий день після проголошення створен-
ня підрозділів Вільного козацтва в Харкові, 
тобто 30 листопада 1917 року, що й принято 
вважати початком підготовки правоохорон-
ців у Харкові. 
Процес розбудови правоохоронних орга-

нів та підготовки кадрів для них було продо-
вжено   за  доби  Гетьманату   П. Скоропадського. 
П.Скоропадський відзначав, що «козача ор-
ганізація, коли зуміти її як слід направити, 
може стати такою здоровою силою в націо-
нальному русі, яка може, і змогла б вряту-
вати Україну від загального розкладу, що 
сильно вже дав себе почувати не тільки се-
ред війська, але і в різних верствах грома-
дянства»[9, с.35]. 
Особливiстю перiоду гетьманату в 

Українi було те, що, що на вiдмiну вiд 
Центральної Ради, а надалi i Директорiї, 
П.Скоропадський багато уваги придiляв пи-
танням охорони правопорядку. Вже через 
дев`ять днiв пiсля проголошення Гетьман-
ської держави, 18 травня 1918 р., було вида-
но закон, вiдповiдно до якого створювалася 
Державна варта [10, с.35]. На неї покладали-
ся як полiцейськi, так i жандармськi функцiї: 
попередження й запобiгання злочинств та 
охорона громадського порядку i безпеки, 
прикордонна охорона, нагляд за додер-
жанням паспортної системи, полiтичний 
розшук, проведення каральних операцiй 
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(разом з окупацiйною владою та iншими си-
ловими структурами Української держави), 
лiквiдацiя полiтичних супротивникiв [11, 
с.35]. 
Згідно із законопроектом про органі-

зацію Державної Варти, який було розро-
блено міністерством внутрішніх справ, у 
кожному губернському місті, у т.ч. в Хар-
кові, мали відкритися курси для «урядов-
ників Державної Варти». Міністр юстиції-
М. П.Чубинський у своєму циркулярі від 16 
липня 1918 р. запропонував усім прокуро-
рам окружних судів «негайно відряджати 
осіб прокурорського догляду для лекцій на 
вищезгаданих курсах»[12, арк.60]. Згодом, 
25 липня 1918 р., Департамент Державної 
Варти спрямував циркуляр до губернських 
старост і міських отаманів про надання відо-
мостей щодо відкриття на місцях курсів для 
чинів Державної Варти. Пропонувалося не-
гайно повідомляти, чи відкрито ці курси або 
школи [13, арк.7]. 

9 серпня 1918 р. було прийнято Ста-
тут Української Державної Варти, в якому 
спеціальний розділ (ХVII) було посвячено 
школам і курсам для спеціальної підготовки 
службовців Державної Варти та її резерву. У 
цьому документі було розписано, яким має 
бути процес підготовки кадрів для Держав-
ної Варти.
Для спеціальної підготовки молодших 

службовців загальної Державної Варти в 
кожному губернському місті, в т.ч. і в Харко-
ві, розпорядженням губернського старости 
(міського отамана) повинні були організо-
вуватися спеціальні курси, закінчення яких 
для всіх службовців загальної Державної 
варти до помічників начальників районів 
включно було обов’язковим. При почат-
ковому формуванні зазначені службовців 
повинні були закінчити курси послідовно 
впродовж першого року їх служби в Дер-
жавній варті. Якщо службовець призначав-
ся на вищу посаду, йому також належало на-
вчатися на курсах підвищення кваліфікації.
Зазначені курси повинні були обслуго-

вуватися класними службовцями Держав-
ної Варти за призна ченням губернських 
старост (міських отаманів) з прокурорами 
місцевих окружних судів. Для підготовки 
вартових у кожному губернському місті і 

отаманстві розпорядженням губернського 
старости (міського отамана) мали утворю-
ватися окремі школи, в які призначалися б 
усі особи, котрі знову поступали на посади 
вартових аж до здачі іспиту за програмою 
школи. До успішного складання іспитів вар-
товий не міг виконувати в повному обсязі 
службові обов’язки і вважався резервістом.
Догляд за зазначеними школами, а та-

кож навчання в них покладалося на класних 
службовців Державної Варти за розсудом 
губернського старости (міського отамана).
Попри постійну зміну політичної влади 

у 1917-1921 роках підготовка кадрів охорон-
ців громадського порядку в Харкові фактич-
но не припинялася, вона була продовжена 
вже з іншою ідеологічною домінантою у 
1920-ті рр. Так, 11 червня 1921 р. у Харкові 
почали роботу курси червоних міліціонерів 
Харківської губернії, розраховані на 500 пі-
ших і 100 кінних міліціонерів[14, арк.1]. 
У другій половині 1922 р. тривав про-

цес розширення й удосконалення мережі 
спеціальних навчальних закладів. У жовтні 
1922 р. наказом начальника міліції респу-
бліки Харківські окружні курси з підготов-
ки молодшого комскладу й Харківські курси 
вищого комскладу були об’єднані в Школу 
старшого комскладу міліції УСРР [15, с.468]. 
Це рішення сприяло кращій підготовці ка-
дрів: з одного боку, надало можливість про-
вести певну уніфікацію та систематизацію 
навчальних планів, а з іншого – дозволило 
навчатись правоохоронцям не лише Харків-
щини, а й інших регіонів республіки. Завдя-
ки цьому Харків став центром підготовки 
кваліфікованих міліцейських кадрів для всі-
єї України. 23 жовтня 1923 р. Школа стар-
шого Комскладу міліції УСРР була реорга-
нізована у Всеукраїнську школу командного 
складу міліції та розшуку[15, с.473]. 

Незважаючи на складну ситуацію 30-х рр., 
система спеціальних навчальних закладів 
розвивалася та вдосконалювалася. Зокрема, 
у 1933 р. Харківську школу робітничо-селян-
ської міліції було реорганізовано та значно 
розширено. Їй надавалося право готувати 
не лише рядових міліціонерів і молодших 
командирів, а й оперативно-начальницький 
склад для заміщення вищих посад у системі 
НКВС [16, с.16]. 
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20 березня 1936 р. нарком внутрішніх 
справ СРСР видав наказ про переведення 
шкіл РСМ на дворічне навчання й затвер-
див Положення про школи старшого та се-
реднього начскладу РСМ. Така школа була 
реорганізована і в Харкові [17, с.367].
Говорячи про участь курсантів, випус-

кників і викладачів Харківської школи мі-
ліції у Другій світовій війні, слід виділити 
основні напрями їх діяльності у воєнний 
період: по-перше, це безпосередня участь у 
бойових діях на фронті; по-друге – участь у 
бойових діях у тилу ворога, у партизанських 
загонах і з’єднаннях; по-третє – охорона 
тилу, забезпечення громадського порядку 
та боротьба з кримінальною злочинністю.
Особовий склад Харківської школи мілі-

ції з перших днів війни був повністю вклю-
чений у діючу армію, ті ж працівники мілі-
ції, які залишились на міліцейському посту, 
з честю виконували свої обов’язки в умовах 
бойової обстановки. 
Після звільнення Харкова від німецько-

нацистських окупантів уже у грудні 1943 р. 
до міста на короткострокові курси з підготов-
ки оперативного складу було направлено 200 
працівників міліції з різних областей Украї-
ни [17, с.367]. У 1943–1944 рр. відділом ка-
дрів НКВС УРСР у м. Харкові були відновле-
ні постійно діючі курси оперативного складу. 
Впродовж 1944 р. через курсові заняття було 
підготовлено 823 особи за 300-годинною 
програмою командирського навчання на-
чальницького і оперативного складу. Визна-
чено було, що навчання проходило в умовах 
школи не менше 6 місяців[17, с.367].

13 квітня 1955 р. наказом № 138 МВС 
УРСР у Харкові було створено Міжоблас-
ний навчальний пункт міліції для обслуго-
вування шести обласних управлінь МВС 
України[16, с.16]. Наповненість навчально-
го пункту була встановлена в 100 осіб пе-
ремінного складу в зимовий час і 150 осіб 
улітку. Виходячи з постанови ЦК КПРС і 
Ради Міністрів СРСР від 19 листопада 1968 
р., на основі наказу МВС СРСР № 0278 від 
15.05.1970 р. та наказу МВС УРСР № 0106 
від 03.06.1970 р., Харківський міжобласний 
навчальний пункт з 01.07.1970 р. був роз-
формований, і на його базі було створено 
Міжобласну школу підготовки молодшого 

та середнього начальницького складу міліції 
УВС Харківського облвиконкому.
Харківські Вищі курси МВС СРСР були 

створені відповідно до постанови Ради Міні-
стрів СРСР від 27 жовтня 1983 р. № 1027/321 
та наказу Міністра внутрішніх справ СРСР 
№ 0354 від 23 грудня 1983 р.
Подальший розвиток міліцейського на-

вчального закладу в Харкові пов’язано з 
проголошенням Україною державної неза-
лежності та необхідністю у цих умовах по-
дбати про підготовку власних кадрів, адже 
протягом десятиріч переважна більшість 
фахівців для органів внутрішніх справ Укра-
їни готувалася поза межами республіки.
Наказом Міністерства освіти та МВС 

України № 8/7 від 9 січня 1992 р. на базі 
Спеціального факультету МВС при Україн-
ській юридичній академії з метою підготов-
ки юристів для роботи в органах внутрішніх 
справ було створено Харківський інститут 
внутрішніх справ за двома формами навчан-
ня – денною та заочною. Успіхи у роботі з 
підготовки кваліфікованих кадрів і висо-
кі темпи всебічного розвитку молодого на-
вчального закладу стали підставою для його 
переведення на вищий, якісно новий рівень. 
Постановою Кабінету Міністрів України від 
22 листопада 1994 р. № 787 Харківському 
інститутові внутрішніх справ було надано 
статус університету[18, с.6].

27 вересня 2005 р. Національний універ-
ситет внутрішніх справ було реорганізовано 
в Харківський національний університет 
внутрішніх справ. Відтоді наш Університет 
має саме таку назву. 
У поточному 2017 році в Університеті го-

тують фахівців за державним замовленням 
та на госпрозрахункових засадах на денній 
і заочній (дистанційній) формах навчання 
на шести факультетах. Підготовка фахівців 
здійснюється в галузях: право, цивільна 
безпека, управління та адміністрування, со-
ціальні та поведінкові науки, інформаційні 
технології. Університет надає вищу освіту з 
наданням ступеня вищої освіти «бакалавр» і 
«магістр» за сімома спеціальностями: 1) пра-
во; 2) правоохоронна діяльність; 3) кібербез-
пека; 4) комп’ютерні науки та інформаційні 
технології; 5) психологія; 6) соціологія;-
7) фінанси, банківська справа та страхування. 
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Харківський національний університет 
внутрішніх справ здійснює підготовку за 
освітньо-науковим ступенем «доктор філосо-
фії» за спеціальностями «право», «психоло-
гія» та «науки про освіту». 

 У 2016-2017 рр. у ХНУВС почали реа-
лізовуватися нові міжнародні освітні про-
грами й проекти, здійснюється спільна на-
уково-дослідна діяльність, організовуються 
науково-практичні конференції, семінари, 
круглі столи й академічні обміни. Головною 
зміною стало те, що з кожним роком роз-
ширюється робота серед постійного та пе-
ремінного складу ХНУВС щодо їх інформу-
вання про євроінтеграційний та північно-
атлантичний курс України, підвищення їх 
рівня обізнаності про європейські цінності, 
стандарти, досвід проведення реформ і кри-
терії членства в ЄС і НАТО. 
ХНУВС неодноразово відвідували пред-

ставники Консультативної місії ЄС з рефор-
мування сектору цивільної безпеки в Украї-
ні Герріт Ян Вангелдер, Удо Моллер, Крісті-
ан Рамет, Даніель Фаррелл, Вільям Фрейм, 
Пітер Вілсон, Майкл Локке, Сарі Раутарін-
те, Іонел Міхай, Наталія Макаренко, Олег 
Чернишенко, Олександра Зуб та Олексій 
Бочарніков, які перебували в Університеті 
як з робочими візитами, так і з метою про-
ведення тренінг-курсів «Тренуй Тренера», 
«Поліція діалогу», «Домашнє та гендерне 
насилля», тренінг з лідерства та управління 
для керівників середньої ланки, «Виявлен-
ня водіїв у стані алкогольного сп’яніння та 
їх перевірка за допомогою алкотестера Дра-
гер» та ін. 
Харківський національний університет 

внутрішніх справ неодноразово відвідува-
ли Президенти України, Прем`єр-Міністри 
України, керівники Верховної Ради Укра-
їни, міністри, посли іноземних держав, 
зокрема, США, Канади, Великобританії, 
Польщі, Латвії, Литви, Швеції, Чехії. 23 бе-
резня 2016 року з робочим візитом Харків-
ський національний університет внутрішніх 
справ відвідав Президент України Петро 
Порошенко, який провів нараду з питань 
зміцнення правопорядку в країні.
Нові завдання постали перед універси-

тетом зі створенням Національної поліції. 
На базі університету тисячі поліцейських 

пройшли курси первинної професійної під-
готовки (спеціалізації) для служби в підроз-
ділах патрульної служби Національної полі-
ції України. Перший набір і навчання слу-
хачів здійснювались у три потоки, перший 
потік розпочав навчання з 16 липня 2015 р. 
Центром післядипломної освіти у 2016/2017 
навчальному році забезпечено підвищення 
кваліфікації 3776 осіб, з них: дільничні офі-
цери поліції – 916 осіб; кіберполіція – 104 
особи; патрульна поліція – 759 осіб; слід-
чі – 1921 особа; карний розшук – 76 осіб. З 
5-го лютого 2015 р. на базі Харківського на-
ціонального університету внутрішніх справ 
тривало навчання 160 слухачів на курсах 
первинної професійної підготовки (спеціа-
лізації) працівників підрозділів патрульної 
служби поліції з міст Сєверодонецька, Ли-
сичанська та Рубіжного. Спочатку термін 
навчання був розрахований на 10 тижнів за 
384-годинним навчально-тематичним пла-
ном, але в процесі проведення первинної 
професійної підготовки його було значно 
розширено з урахуванням особливостей не-
сення служби в містах Луганської та Доне-
цької областей. Відповідно до наказу МВС 
України від 20.02.2017 № 137 університет 
забезпечує підвищення кваліфікації та спе-
ціалізацію поліцейських для підрозділів та 
служб Національної поліції України: «слід-
чі»; «кібербезпека»; «дільничні офіцери»; 
«кримінальна поліція»; «патрульна поліція»; 
«вибухотехнічна служба»; «протидія нарко-
злочинності»; «дозвільна система»; «безпека 
дорожнього руху»; «захист економіки».

 Нині Харківський національний універ-
ситет внутрішніх справ входить до двадцят-
ки найбільших вищих навчальних закладів 
України. У ньому працює кожен третій фа-
хівець системи освіти МВС України, що має 
науковий ступінь. Динамічний і потужний 
розвиток ХНУВС сприяв тому, що він став 
провідною науково-навчальною установою 
системи освіти МВС України, яка здатна 
суттєво вплинути на рівень розвитку освіти, 
науки й особливо правознавства в державі. 
Серед випускників і здобувачів ХНУВС, 

які успішно захистили кандидатські та док-
торські дисертації, а також працювали в різні 
роки у нашому ВНЗ, — екс-прем’єр-міністр 
України, екс-віце-прем’єр-міністр, три міні-
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стри внутрішніх справ України, два Гене-
ральних прокурорам України, один генерал 
внутрішньої служби, п’ятнадцять генерал-
полковників міліції, внутрішньої служби та 
податкової міліції, стільки ж генерал-лейте-
нантів міліції, двадцять два генерал-майори 
міліції й внутрішньої служби, два генерали 
поліції третього рангу, п`ятнадцять народ-
них депутатів, п`ять голів обласних держав-
них адміністрації та багато інших поважних 
осіб. Серед випускників Університету були 
міністри і заступники міністрів, керівники 
центральних органів виконавчої влади і об-
ласних державних адміністрацій, ректори 
ВНЗ, генерали і полковники, доктори наук 
і професори, кандидати наук і доценти, які 
працюють нині в різних практичних та на-
вчально-наукових установах України. Зага-
лом ХНУВС випустив за роки свого існуван-
ня понад 40 тисяч фахівців правоохоронної, 
правозахисної сфери та народного госпо-
дарства.
Як уже згадувалось, в Університеті за 

його поки що нетривалу історію чотири 
рази побували з візитами Президенти Укра-
їни, тричі — Голови Верховної Ради Укра-
їни й тричі — прем’єр-міністри України. 
Дуже незначна кількість навчальних закла-
дів України може пишатися такою увагою з 
боку найвищого керівництва держави. Це 
свідчить про розуміння владою ролі та зна-
чення підготовки фахівців у ХНУВС для 
розвитку Української держави. Сторічний 
досвід підготовки кадрів правоохоронців у 
Харкові, із яких половина віку на території 
нинішнього Університету, дозволяють гово-
рити про високу якість підготовки фахівців 
правоохоронної сфери і позитивні тенденції 
щодо перспектив його розвитку.
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АНОТАЦІЯ 
Вивчення історії правоохоронних органів 

традиційно перебуває серед постійних завдань 
юридичної науки. Актуальність історико-пра-
вових досліджень діяльності органів правопо-
рядку суттєво зростає на сучасному етапі роз-
витку держави та суспільства, коли звернення 
до спадщини минулого обумовлено ще й нагаль-
ними потребами реформування органів вну-
трішніх справ. Досвід діяльності поліцейських 
установ,  міліції, дослідження правових засад 
функціонування підготовки кадрів для них да-
ють значний матеріал не тільки для наукових 
узагальнень, а й для визначення напрямків удо-
сконалення організації та діяльності сучасних 
правоохоронних органів. Серед важливих подій 
Української революції слід відзначити діяль-
ність щодо створення нових, суто українських 
органів охорони правопорядку та підготовку 
кадрів для них. У Харкові були утворені загони 
«Вільного козацтва», які стали першими ор-
ганізаціями, що охороняли громадський поря-
док на території міста. 30 листопада 1917 р.  
розпочалося їх навчання і це стало початком 
100- річного процесу підготовки охоронців пра-
вопорядку в Харкові. Ця робота продовжилася 
через курси, пункти підготовки, школи міліції, 
Інститут внутрішніх справ і тепер – Харків-
ський національний університет внутрішніх 
справ.
Ключові слова: Україна, Харківський  на-

ціональний університет внутрішніх справ,  по-
ліція, підготовка кадрів, охорона громадського 
порядку

SUMMARY 
The study of the history of law enforcement 

bodies has traditionally been among the permanent 
tasks of legal science. The relevance of historical 
and legal studies of the activities of law enforcement 
agencies is substantially growing at the present 
stage of development of the state and society, when 
the appeal to the legacy of the past is conditioned 
also by the pressing needs of reforming the bodies 
of internal affairs. Experience in the activities 
of police agencies, the police, and the study of the 
legal foundations for the functioning of personnel 
training for them provide rich material not only for 
scientifi c generalizations, but also for determining 
the directions for improving the organization and 
activities of modern law enforcement agencies. 
Among the important events of the Ukrainian 
Revolution, it should be noted the activities to create 
new, purely Ukrainian law enforcement agencies and 
train personnel for them. In Kharkov, detachments 
of the Free Cossacks were formed, which became 
the fi rst organizations to guard the public order in 
the city. November 30, 1917 began their training 
and this was the beginning of a 100-year process of 
training law enforcement offi cers in Kharkov. This 
work continued through courses, training points, 
police schools, the Institute of Internal Affairs and 
now the Kharkov National University of Internal 
Affairs.

Key words: Ukraine, Kharkiv National 
University of Internal Affairs, police, personnel 
training, protection of public order
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Ï²ÄÃÎÒÎÂÊÀ ÎÕÎÐÎÍÖ²Â 
ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÊÓ Â ÕÀÐÊÎÂ² ÍÀ 

ÏÎ×ÀÒÊÓ 1920-Õ ÐÎÊ²Â
Äî 100-ð³÷÷ÿ ï³äãîòîâêè ïðàâîîõîðîíö³â ó Õàðêîâ³

Система подготовки кадров милиции в на-
чале 1920-х гг. развивалась стихийно. Первые 
создаваемые милицейские курсы не ставили 
перед собой задачу профессиональной подго-
товки кадров милиции и имели ознакоми-
тельный характер, фактически осуществляя 
первоначальное профессиональное обучение. 
Однако они и не могли претендовать на более 
высокий уровень профессиональной подготов-
ки хотя бы потому, что значительная часть 
тех, что учились, были неграмотными или 
малограмотными. Кроме того, за такой ко-
роткий срок (от 2 недель до 2 месяцев) они не 
могли полноценно реализовать другие задачи. 
К тому же и у самих организаторов школ и 
курсов не было надлежащих знаний и опыта 
в деле профессиональной подготовки кадров 
милиции. Поэтому первый этап формиро-
вания системы профессионального обучения 
сотрудников милиции происходил несистем-
но. Учебой не было охвачено много категорий 
милицейских работников. Учебные планы и 
программы профессиональной подготовки 
были продуктом творчества пионеров этого 
нелегкого дела. Однако к середине 1921 года 
сложились все необходимые предпосылки для 
развития системы милицейского образова-
ния. В предыдущий период были юридически 
закреплены основные требования, выдвигае-
мые к кадрам милиции, определены главные 
направления ее деятельности и сформирова-
ны органы общей (уездно-городской) и специ-
ализированной (водной, железнодорожной, 
промышленной) милиции и аппараты уголов-
ного розыска. Все это, а также накопленный 
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У статті  проаналізовано   основні аспекти 
підготовки охоронців громадського порядку   в 
Харкові у роки НЕПу , розкрито процес станов-
лення системи міліцейської освіти в цей період, 
її недоліки та деякі досягнення. Показано кла-
совий характер  підбору кадрів у міліцію, її до-
статньо низький освітній рівень та прагнення 
його подолати.

Постановка проблеми
Ще  160 років тому німецько-швейцар-

ський державознавець Фрідріх Ромер від-
значив, що «поліція є невичерпною, як 
саме життя». Сьогодні поліція – це реально 
невід’ємна частина буття всього людства, 
а професія «поліцейський» належить до 
найважливіших професій у нашій державі, 
враховуючи складну політичну та соціаль-
но-економічну ситуацію в республіці. Тому 
вишкіл поліцейських – актуальне та нагаль-
не завдання не лише для органів влади, але 
й для всього українського суспільства. Під-
готовка охоронців правопорядку в Україні 
має свої глибокі корені та витоки, Вона по-
чалася 100 років тому з короткотермінових  
курсів, на яких готували  підрозділи Віль-
ного козацтва для захисту безпеки грома-
дян у містах та селах Української Народної 

за годы гражданской войны опыт организации 
школьно-курсовой дела, позволяло четко опре-
делить требования, формы и методы подго-
товки милицейских кадров.
Ключевые слова: Харьков, милиция, нэп, 

подготовка кадров, образование, полиция.
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Республіки, в тому числі і в Харкові. Цей про-
цес мав продовження на початку 1920-х рр. 
і його аналіз у сучасних умовах є актуаль-
ним.

Стан наукової  розробки проблеми.
Деякі аспекти цієї проблеми висвіт-

лювалися в дисертаціях І.Д. Коцана [1],-
Д.В. Галкіна [2], О. В. Чернухи [3], моногра-
фії О.М. Бандурки, В.А. Греченка, О.Н. Яр-
миша[4]. Проте вказані автори не ставили 
своїм завданням безпосереднє висвітлення 
даної проблеми, розглядаючи її в контексті 
своїх досліджень.

Виклад основного матеріалу
Для формування органів внутрішніх 

справ на території  України після перемо-
ги більшовиків  вагоме значення мало про-
ведення роботи з підготовки та навчання 
майбутніх охоронців закону. Йшлося  тоді 
про створення «дійсно комуністичної мі-
ліції». Вважалося, що для досягнення цієї 
мети потрібно, «щоб усі міліціонери були 
ґрунтовно ознайомлені з партійною про-
грамою, радянським будівництвом і своїми 
обов’язками, для чого аж до відкриття й 
організації курсів підготовки міліції визна-
ти бажаним проведення занять із чинами 
міліції з питань політичних, радянського 
будівництва, теоретичного викладання 
обов’язків міліції, практичної роботи (укла-
дання протоколів, усіляких актів, дізнань і 
т. ін.), військового та постового навчання» 
[5,с. 5]. 
Система підготовки кадрів міліції розви-

валася стихійно, про що свідчать звіти міс-
цевих органів міліції. Не чекаючи вказівок 
із центру, місцева влада, залучаючи у свої 
лави нових співробітників, які навіть не 
знали службових функцій, проявляла ініці-
ативу, створювала різні «командно-технічні 
курси міліції», «курси червоних міліціоне-
рів», «міліцейські курси», «школи міліціоне-
рів». Діапазон термінів підготовки був ши-
роким – від 2 до 8 місяців, з кількістю тих, 
хто навчався від 30 до 200 осіб (мабуть, це 
було пов’язано з бюджетними можливостя-
ми місцевих рад). Як відзначалося в звітній 
доповіді відділення підготовки Головного 
управління міліції, губернські управління 

міліції самі розробляли програми навчан-
ня, але при цьому спостерігався так званий 
«перегин у бік статутів військових і стройо-
вих» [6,с. 80]. 
Водночас перші створювані міліцей-

ські курси не ставили перед собою завдан-
ня професійної підготовки кадрів міліції 
й мали ознайомчий характер, фактично 
здійснюючи первинне професійне навчан-
ня. Проте вони і не могли претендувати на 
більш високий рівень професійної підготов-
ки хоча б через те, що значна частина тих, 
що навчалися, була неписьменною та мало-
грамотною. Крім того, за такий короткий 
термін (від 2 тижнів до 2 місяців) вони не 
могли повноцінно реалізувати інші завдан-
ня. До того ж і у самих організаторів шкіл 
і курсів не було належних знань і досвіду у 
справі професійної підготовки кадрів мілі-
ції, найчастіше вони орієнтувалися на влас-
ну інтуїцію, проявляючи велике бажання, 
сміливо бралися за незнайомий напрям ро-
боти. Тому перший етап формування систе-
ми професійного навчання співробітників 
міліції відбувався стихійно й несистемно. 
Навчанням не було охоплено багато кате-
горій міліцейських працівників. Навчальні 
плани та програми професійної підготовки 
були продуктом самостійної творчості піо-
нерів цієї нелегкої справи. 
Віднайдені історичні джерела свідчать, 

що ідея розбудови освітньої системи для 
працівників міліції виникла у Харкові  ще 
на початку 1919 р. Так, 16 березня 1919 р. 
газета «Известия ВЦИК», що виходила в 
Харкові, опублікувала допис про створен-
ня при губернському карно-розшуковому 
відділенні за ініціативою начальника цього 
відділення Павлова спеціальних курсів для 
агентів розшуку за програмою приватних 
розшукових бюро в Америці. Метою за-
снування курсів була підготовка відповід-
ного контингенту службовців карного роз-
шуку, які теоретично та практично мали 
бути ознайомлені з новітніми науковими 
методами техніки розшуку, що використо-
вуються в європейських державах за систе-
мами професорів Рейса, Бертільона та ін. 
Викладати на курсах мали спеціально за-
прошені викладачі, які повинні були чита-
ти лекції із судової медицини, поліцейсько-
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го та державного права. До викладання 
планувалося залучити професорів Харків-
ського університету, колишніх чинів про-
курорського нагляду та судових слідчих. 
Практичні заняття мали проводити місцеві 
досвідчені фахівці з розшуку. Серед пред-
метів планувалися: гімнастика, практичне 
вивчення способів боротьби зі злочинцями 
під час арешту чи нападу, прийоми «джіу-
джитсу», польова гімнастика, дактилоско-
пія й антропометрія [7]. Проте перипетії 
громадянської війни та подальша швидка 
окупація Харкова військами Добровольчої 
армії не дали змоги повністю реалізувати 
цей задум. 
Але вже 18 липня 1920 р. начальник 

харківської губміліції в доповідній запис-
ці губернському виконавчому комітето-
ві висловив пропозицію про створення 
у Харкові спеціальних курсів права для 
міліціонерів [8,арк.40]. Уже невдовзі ідея 
набула практичного втілення. Визнавши 
підвищення кваліфікації необхідним не 
лише для співробітників органів внутріш-
ніх справ, але й для державних службовців 
узагалі, 29 липня 1920 р. Харківський губ-
виконком вирішив організувати при відділі 
управління курси для начальників міліції, 
політпрацівників, а також волосних і сіль-
ських працівників [9,арк.73]. 
У цей період ситуація з підготовкою 

міліціонерів була невтішною. Під час ін-
спекторських перевірок, проведених у лю-
тому-березні 1921 р., було виявлено, що 
переважна більшість міліціонерів, навіть 
комскладу, має лише загальне уявлення 
про свої службові обов’язки та не дотри-
мується службової дисципліни, зокрема 
деякі відпускали злочинців на свободу під 
заставу (а це вже свідчило про жахливе ма-
теріальне становище), які того ж дня вже 
скоювали нові злочини [10,арк.16]. 5 квітня 
1921 р. постановою Ради Народних коміса-
рів УСРР усі губвиконкоми зобов’язувалися 
вжити термінових заходів щодо створення 
курсів міліції, маючи на меті підготовку ви-
щого й молодшого складу міліції, старших 
міліціонерів та агентів карного розшуку[11, 
Ст.166]. 
До середини 1921 р. склалися всі необ-

хідні передумови для розвитку системи 

міліцейської освіти. У попередній період 
було юридично закріплено основні вимоги, 
що висувалися до кадрів міліції, визначено 
головні напрями її діяльності та сформова-
но органи загальної (повітово-міської) і спе-
ціалізованої (водної, залізничної, промис-
лової) міліції й апарати карного розшуку. 
Усе це, а також накопичений за роки Гро-
мадянської війни досвід організації шкіль-
но-курсової справи, дозволяло чіткіше ви-
значити вимоги, форми й методи підготов-
ки міліцейських кадрів. Закінчення війни 
породило впевненість, що будуть вилучені 
багато в чому обумовлені нею серйозні не-
доліки в роботі з кадрами (прийом на робо-
ту осіб, що не відповідали вимогам, висока 
плинність кадрів тощо), які найбезпосеред-
нішим чином впливали на постановку про-
фесійної підготовки кадрів міліції. З визна-
ченням критеріїв рекрутування в міліцію 
та професійних якостей співробітника мілі-
ції була внесена деяка зрозумілість у процес 
підготовки фахівців – кого і як готувати. 

1 січня 1922 р. у Харкові були відкри-
ті курси з підготовки командного складу 
[12,арк. 8]. Для навчання мобілізовувалась 
сільська молодь – по 10 осіб від кожної во-
лості. В умовах прийому на курси, датова-
них 12 квітня 1922 р., указувалося, що кан-
дидати на навчання повинні добре читати 
та писати, знати чотири дії арифметики, 
мати вік від 20 до 35 років, бажано бути 
членами компартії чи комсомолу [13, с.467]. 
Ці курси, як згадувалося у доповіді нарко-
ма внутрішніх справ УСРР В. М. Манцева 
Президії ВУЦВК 15 червня 1922 р., були 
відкриті без будь-якої допомоги НКВС 
лише шляхом винахідливості та енергії їх 
адміністрації [14, арк. 12]. Вони стали пер-
шим спеціалізованим навчальним закладом 
в УРСР, діяльність якого була підпоряд-
кована меті професійного вдосконалення 
співробітників органів внутрішніх справ. 

1 серпня 1922 року при курсах була ор-
ганізована рота комскладу чисельністю 200 
осіб із тримісячним курсом навчання, а 8 
серпня – філіальне відділення курсів у місті 
Суми для 150 осіб. 
Перший випуск слухачів Харківських 

губернських курсів через необхідність не-
гайного поповнення міліцейських шта-
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тів хоча б більш-менш підготовленими 
кадрами відбувся достроково, 25 серпня 
1921 р. Про це доповідав начальник Хар-
ківської губернської міліції Ф. Коваленко 
у відділі управління губвиконкому. Після 
завершення навчання випускники курсів 
направлялися для проходження служби 
в повіти Харківської губернії, оскільки ці 
курси мали окружний статус. Це дозволя-
ло їм забезпечувати своїми випускниками 
декілька повітів. Із часом планувалося охо-
пити такою курсовою перепідготовкою всіх 
міліціонерів [1,с.112]. 
Програма підготовки складалася з чоти-

рьох циклів. Під час проходження першо-
го курсанти вивчали загальні дисципліни 
та загальноправові питання, знайомилися 
із судочинством та основами організації 
правоохоронної системи. У рамках друго-
го циклу було об’єднано дисципліни ідей-
но-політичного спрямування (історія  ко-
муністичної партії, робітничого руху, гро-
мадянської війни та ін.). Третій цикл було 
присвячено практиці міліцейської служби, 
взаємодії міліції з органами влади та інши-
ми правоохоронними органами. Четвертий 
цикл цілковито відводився на вивчення 
різноманітних статутів з питань міліцей-
ської служби. 
Перший випуск виявився не зовсім 

вдалим: погано було підібрано кадровий 
склад, постійно бракувало коштів. Проте 
сам факт відкриття курсів, безумовно, мав 
позитивний вплив на становлення органів 
внутрішніх справ та забезпечення їх квалі-
фікованими кадрами. Станом на жовтень 
1921 р. через курси пройшли чотири роти 
молодших міліціонерів, із них 175 слухачів 
було залишено у губернському центрі для 
подальшого виконання своїх службових 
обов’язків, 45 направлено до Чугуєва й по 
25 опинилися у Валках і Змійові [15, с.77]. 

«Мета курсів, – писала газета «Стяг пра-
ці» (Суми), – дати гарну військову (теоре-
тичну і стройову) підготовку міліціонерам 
і виховати з них свідомих захисників без-
пеки трудящого населення як міського, так 
і сільського…» [16]. 
У період з травня по жовтень 1921 р. з 

метою поповнення лав міліції до Харкова 
прибуло з різноманітних частин 1865 чер-

воноармійців. Їх для одержання знань на-
правили на курси, а комсклад через губерн-
ську атестаційну комісію отримав відповід-
ні посадові призначення[17, арк.48]. 
З 18 червня 1921 р. у місті Харкові що-

дня з курсантів виставлялися 53 зовнішніх 
пости. При курсах була організована пока-
зова група [17, арк.56]. 
За заслуги перед державою губерн-

ський виконком нагородив курси червоних 
міліціонерів Харківської губернії Черво-
ним стягом, а Головне управління міліції 
України 12 травня 1922 р. реорганізувало 
їх у Перші окружні курси молодшого ком-
складу головного управління міліції Укра-
їнської СРР [18,арк.56]. З 15 листопада 
1922 р. вони почали іменуватися школою 
комскладу міліції УСРР [19, с.35]. 
Як правило, крім читання лекцій, слу-

хачів курсів заохочували до підготовки до-
повідей, проведення співбесід і дискусій, 
що навряд чи було б можливим, якщо б 
ішлося про кінець 1920-х років. Пріоритет 
надавався розвитку практичних навичок 
курсантів, які виконували різноманітні за-
вдання з порядку проведення дізнання, 
складання та оформлення протоколів на 
місці злочину, а також вправ, що сприяють 
розвитку спритності й умінню швидко орі-
єнтуватися в різноманітних ситуаціях. 
Показово, що інколи за рішенням різ-

номанітних місцевих органів кошти на об-
мундирування, а подекуди й на утримання 
міліціонерів-курсантів стягувалися із за-
можних селян («куркулів»). Резолюцію та-
кого змісту, наприклад, було ухвалено 24 
липня 1921 р. Зміївським повітовим з’їздом 
незаможних селян [20, с.35]. 
Навесні 1922 р. структури, що займали-

ся підготовкою кадрів, продовжували вдо-
сконалюватися, але до відчутного покра-
щення це призвело не одразу. Керівництво 
міліцейських курсів намагалося вжити за-
ходів щодо підвищення дисципліни серед 
курсантів міліцейських комкурсів, але не 
завжди це робилось послідовно й результа-
тивно. Так, 8 серпня 1922 р. в присутності 
начальника губміліції Озерянського були 
заслухані три доповіді про дисципліну: ви-
кладача судочинства В. Чиркова, виклада-
ча кулеметної справи Н. Знаменського та 
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викладача міліцейського права В. Опаць-
кого. Найоригінальнішою була доповідь 
викладача кулеметної справи Н. Знамен-
ського, який обґрунтовував необхідність 
дисципліни посиланнями на історичні при-
клади, зокрема на Селянську війну початку 
ХVІ ст. в Німеччині, повстання Разіна та 
Пугачова, боротьбу швейцарських селян 
з авс трійськими лицарями тощо. Допові-
дач підкреслив, що «фізична дисципліна 
об’єднує всі засоби боротьби в одне ціле 
(людей, коней, гармати)». Це питання роз-
глядалося кілька разів, теорія вдосконалю-
валася та засвоювалася, але, як указується в 
публікації часопису «Революційний страж», 
«питання остаточного вирішення не діс-
тало», а згодом «випускні іспити відверну-
ли увагу від питання про дисципліну» [21,        
с. 828, 829, 830, 834]. 
Цікавим є перелік творів письменників, 

яких рекомендували вивчати на комкурсах 
міліції у 1922 р., опублікований у часопи-
су «Революційний страж». Серед них Мак-
сим Горький («Макар Чудра», «Пісня про 
Сокола», «Челкаш», «Мальва», «На дні», 
«Фома Гордєєв», «Мати», «Сповідь», «Двад-
цять шість і одна»), Л. М. Андрєєв («Розпо-
відь про сім повішених», «Червоне слово»), 
О. І Купрін («Поєдинок», «Штабс-капітан 
Рибніков», «Яма»), Муйжель («Мужики»), 
пролетарські поети М. П. Герасимов,-
О. К. Гастєв і В. Т. Кирилов. Передбачало-
ся вивчення літературних творів за темами 
«Сільське життя», а також «Муму» та «Живі 
мощі» І. С. Тургенєва, «Кому на Русі жити 
добре» й «Орина в селі» М. О. Некрасова, 
«Книжка чеків» Г. І. Успенського, «Полі-
кушка» й «Влада темряви» Л. М. Толстого, 
«Сон Макара» В. Г. Короленка, «Страш-
на смерть невинної людини» та «На війні» 
В. В. Вересаєва, «Літо», «Солдат» і «Вороги» 
М. Горького, «Кров робітника» Арського, 
«Чучело. Робітниче життя» М. П Герасимова, 
«Молох» О. І. Купріна, «Король» С. С. Юшке-
вича, «Стрілочник», «Під землею» та «На 
заводі» О. С. Серафімовича, «Зачаруван-
ня» та «Війна» О. П. Чапигіна, «Чотири дні»-
В. М. Гаршина, «Вічна пам’ять» В. Д. Неми-
ровича-Данченка [21,с. 814-815] та ін. Слід 
відзначити, що цей перелік є досить поваж-
ним, і якби працівник міліції дійсно все це 

прочитав, то його культурний рівень зна-
чно б підвищився. Що ж стосується самих 
літераторів, які увійшли до цього переліку, 
то не всі вони витримали перевірку часом, 
особливо пролетарські поети, яких забули 
ще за радянських часів у найближчі роки. 
На початку 20-х рр. з’явились реальні 

передумови для створення відомчої мережі 
шкіл, і курсів, і планомірної фахової підго-
товки працівників міліції. Головне управ-
ління міліції поставило собі за мету підго-
тувати в найкоротші терміни своїх спеціа-
лістів для заповнення посад від районного 
наглядача до начальника повітової міліції 
включно, а також підвищити загальний 
рівень розвитку та рівень спеціально-мі-
ліцейських знань у загалі міліціонерів. Із 
цією метою були затверджені положення 
про курси, навчальний план і штати відо-
мчої курсової підготовки. Установлювався 
тримісячний термін навчання. Курсанти 
вивчали загальноосвітні предмети, знайо-
милися з основами юридичних дисциплін. 
Серйозна увага приділялася військовій і 
спеціальній підготовці [22,с.88]. 
Наказом по міліції УСРР № 555 від 2 

листопада 1922 р. було встановлено, що 
всі, хто служить у міліції, від районного на-
глядача до начальника губернської міліції 
повинні пройти навчання у школі команд-
ного складу міліції УСРР. Усі, хто не прой-
шов цього навчання, почали вважатися 
лише тимчасово виконуючими покладених 
на них обов’язків. З іншого боку, заборо-
нялося переводити на нижчі посади осіб, 
що закінчили цю школу. Тим, хто закін-
чив школу успішно, присвоювалося звання 
«Червоний начальник Радянської робітни-
чо-селянської міліції», а тим, хто незадо-
вільно, – «молодший міліціонер» [13, с. 469, 
470, 472]. На тих, хто допустив порушення 
приписів цього наказу, могли бути накла-
дені суворі стягнення аж до зняття з посади 
та віддання під суд за ст. 105 і 106 Кримі-
нального кодексу УСРР. 
Досвід боротьби з кримінальною зло-

чинністю актуалізував завдання вдоско-
налення фахової підготовки насамперед 
співробітників оперативних служб. Лише 
за таких умов можна було сподіватися на 
ефективне використання останніх науко-
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вих досягнень у сфері попередження та 
розкриття злочинів, тому з другого квар-
талу 1922 р. міліцейські навчальні закла-
ди перейшли до підготовки співробітників 
карного розшуку. У Харкові влітку 1922 р. 
почали діяти курси, де проходив підготов-
ку лише оперативний склад міліції. Слуха-
чами курсів могли стати тільки співробіт-
ники, що мали атестацію з клопотанням від 
свого керівництва, яка передбачала у разі 
вдалого завершення навчання висунення 
їх на більш відповідальну посаду[19,с.55]. 
Поступово курси підготовки командно-

го складу почали діяти регулярно, і кожен 
випуск направляв для практичної роботи 
до органів міліції кілька десятків працівни-
ків, здатних керувати окремими підрозді-
лами та забезпечувати виконання завдань, 
покладених на органи внутрішніх справ. 
Так, у листі військового комісара курсів 
до Президії харківського губвиконкому 10 
липня 1922 р. повідомлялося, що Перші 
окружні курси Головміліції УСРР здійсни-
ли випуск 112 курсантів, які успішно завер-
шили навчання [23,арк. 336–337]. 
Отже, упродовж 1921-1922р., разом зі 

становленням міліції УСРР взагалі відбува-
лося формування системи відомчої освіти, 
яка на цей час знаходилася в зародковому 
стані, але вже почала давати перші резуль-
тати.
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АНОТАЦІЯ 
Система підготовки кадрів міліції  на по-

чатку 1920-х рр. розвивалася стихійно. Перші 
створювані міліцейські курси не ставили перед 
собою завдання професійної підготовки кадрів 
міліції й мали ознайомчий характер, фактич-
но здійснюючи первинне професійне навчання. 
Проте вони і не могли претендувати на більш 
високий рівень професійної підготовки хоча б 
через те, що значна частина тих, що навча-
лися, була неписьменною та малограмотною. 
Крім того, за такий короткий термін (від 2 
тижнів до 2 місяців) вони не могли повноцінно 
реалізувати інші завдання. До того ж і у самих 
організаторів шкіл і курсів не було належних 
знань і досвіду у справі професійної підготовки 
кадрів міліції.. Тому перший етап формування 
системи професійного навчання співробітни-
ків міліції відбувався несистемно. Навчанням 
не було охоплено багато категорій міліцейських 
працівників. Навчальні плани та програми 
професійної підготовки були продуктом твор-
чості піонерів цієї нелегкої справи. Проте до се-
редини 1921 р. склалися всі необхідні передумо-
ви для розвитку системи міліцейської освіти. 
У попередній період було юридично закріплено 
основні вимоги, що висувалися до кадрів мілі-
ції, визначено головні напрями її діяльності та 
сформовано органи загальної (повітово-міської) 
і спеціалізованої (водної, залізничної, промисло-
вої) міліції й апарати карного розшуку. Усе це, а 
також накопичений за роки Громадянської ві-
йни досвід організації шкільно-курсової справи, 
дозволяло чіткіше визначити вимоги, форми й 
методи підготовки міліцейських кадрів.
Ключові слова: Харків, міліція,  неп, підго-

товка кадрів, освіта, поліція

SUMMARY 
The system of police training in the early 1920’s 

developed spontaneously. The fi rst created police 
courses did not set the goal of professional training 
of police offi cers and were informative, in fact, 
carrying out initial vocational training. However, 
they could not claim a higher level of professional 
education, at least because a signifi cant proportion 
of those who studied was illiterate and illiterate. In 
addition, in such a short period (from 2 weeks to 2 
months), they could not fully accomplish other tasks. 
In addition, the organizers of schools and courses 
did not have the proper knowledge and experience 
in the fi eld of professional training of police offi cers. 
Therefore, the fi rst stage of the formation of the 
system of professional training of police offi cers was 
not systematic. The training did not cover many 
categories of police offi cers. Curricula and training 
programs were the product of pioneering creativity 
in this diffi cult business. However, by mid-1921, 
all the necessary prerequisites for the development 
of the police education system had developed. In the 
previous period, the main requirements for police 
offi cers were legally fi xed, the main directions of 
its activities were determined, and the bodies of the 
general (county-city) and specialized (water, rail, 
industrial) police and criminal investigation devices 
were formed. All this, as well as the experience gained 
during the Civil War experience in organizing 
the school-course business, made it possible to more 
clearly defi ne the requirements, forms and methods 
of preparing police offi cers.

 Key words: Kharkiv, nep, training, education, 
police.
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22. Советская милиция: история и со-
временность (1917–1987 гг.). М.: Юриди-
ческая. литература, 1987. С. 88.

23.. ДАХО. Ф. Р-203. Оп. 1. Спр. 581. 
Арк. 336–337.
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ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÊÓ Â ÕÀÐÊÎÂ² Â ÏÅÐØ² 
ÐÎÊÈ ÍÅÇÀËÅÆÍÎÑÒ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ 

(1991-2001 ÐÐ.)
Äî 100-ð³÷÷ÿ ï³äãîòîâêè ïðàâîîõîðîíö³â ó Õàðêîâ³

В статье анализируются основные аспек-
ты подготовки защитников общественного 
порядка в Харькове за первые 10 лет неза-
висимости государства Украина, освещается 
сущность новой парадигмы этой подготовки, 
ее реализация на примере Харьковского нацио-
нального университета внутренних дел. В на-
стоящее время Украина переживает глубокие 
социально-экономические и политические из-
менения. Эти фундаментальные изменения 
в общественно - политической жизни связа-
ны с реформой судебной системы, органов 
внутренних дел, становлением национальной 
полиции. Концепция развития полиции не-
посредственно фокусируется на изучении и 
использовании внутреннего и международно-
го опыта в организации и деятельности по-
лиции и милиции. Интересный опыт в этом 
плане был накоплен в первое десятилетие не-
зависимости Украины в Харькове, где была 
разработана и начала реализовываться но-
вая парадигма подготовки охранников право-
порядка. Сущность ее заключалась в том, 
что, во-первых, началась подготовка именно 
национальных, украинских кадров правоохра-
нителей. Во-вторых, эта подготовка начала 
осуществляться впервые в Харькове в высшем 
учебном заведении. В-третьих, таким заведе-
нием впервые на постсоветском пространстве 
стал университет внутренних дел, который 
обеспечивал многопрофильность, мощность и 
комплексность подготовки охранников право-
порядка. Указанная проблема подробно не 
анализировалась.

 ÁÀÍÄÓÐÊÀ Îëåêñàíäð Ìàðêîâè÷ - äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, 
àêàäåì³ê Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ ïðàâîâèõ íàóê Óêðà¿íè 

ÓÄÊ 351.74:338.2(-91) «1991-2001»

Ключевые слова: Украина, годы независи-
мости, Харьковский национальный универси-
тет внутренних дел, подготовка кадров, охра-
на общественного порядка.

У статті  аналізуються  основні аспекти 
підготовки охоронців громадського порядку   в 
Харкові за  перші 10 років незалежності Укра-
їнської держави, висвітлюється сутність нової 
парадигми цієї підготовки, її реалізація на при-
кладі Харківського національного університету 
внутрішніх справ.

Постановка проблеми
У нинішній час Україна переживає гли-

бокі соціально-економічні та політичні зміни. 
Ці фундаментальні зміни у суспільно-полі-
тичному житті пов’язані з реформою судової 
системи, органів внутрішніх справ, станов-
ленням Національної поліції і спрямовані 
на забезпечення надійного захисту особис-
тості, суспільства і держави від злочинних 
посягань. Концепція розвитку поліції без-
посередньо фокусується на вивченні і ви-
користанні внутрішнього і міжнародного 
досвіду в організації та діяльності поліції та 
міліції. Цікавий досвід у цьому плані було 
накопичено у Харкові за перше десятиріччя 
незалежності України, де була розроблена 
та почала реалізовуватися нова парадигма 
підготовки охоронців правопорядку. Сут-
ність її полягала в тому, що, по-перше, по-
чалася підготовка саме національних, укра-
їнських кадрів правоохоронців. По-друге, 
ця підготовка почала здійснюватися вперше 



Òåîð³ÿ, ³ñòîð³ÿ äåðæàâè ³ ïðàâà, êîíñòèòóö³éíå ïðàâî

20ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 3, 2017

в Харкові у вищому навчальному закладі. 
По-третє, таким закладом вперше на по-
страдянському просторі став університет 
внутрішніх справ, який забезпечував бага-
топрофільність, глибину та комплексність 
підготовки охоронців правопорядку.

Стан наукової розробки проблеми
Вказана проблема детально не аналізу-

валася. Деякі її аспекти висвітлювалися у 
книзі «Харківський національний універси-
тет внутрішніх справ. Ювілейне видання», 
що вийшла 2015 року за активної участі ав-
тора даної публікації [1]. Тому актуальним є 
питання: «Як усе це було і що вдалося зро-
бити за перші 10 років?»

Виклад основного матеріалу
29 листопада 1990 р. Верховна Рада 

УРСР ухвалила постанову «Про невідкладні 
заходи по зміцненню законності та право-
порядку в республіці», якою передбачало-
ся відкрити у Харкові вищий навчальний 
заклад МВС. Понад рік тривали пошуки 
оптимальних форм реалізації цього рішен-
ня та здійснювалася відповідна підготовча 
робота. 
Подальший розвиток міліцейського на-

вчального закладу в Харкові пов’язано з 
проголошенням Україною державної неза-
лежності та необхідністю у цих умовах по-
дбати про підготовку власних кадрів, адже 
протягом десятиріч переважна більшість 
фахівців для органів внутрішніх справ 
України готувалася поза межами респу-
бліки (наприклад, слідчих готувала Волго-
градська вища слідча школа працівників 
у сфері економічної безпеки – Горківська 
Вища школа міліції (нині Нижній Новго-
род)). Єдиним вищим навчальним закла-
дом цієї системи в Україні була Київська 
вища школа міліції МВС СРСР з трьохріч-
ною формою навчання, що було явно недо-
статнім для підготовки повноцінного фа-
хівця. Таким чином, у нових умовах цілком 
очевидною стала необхідність створення 
сучасного відомчого навчального закладу, 
діяльність якого була б спрямована, насам-
перед, на підготовку кваліфікованих юрис-
тів-слідчих та оправних працівників для 
органів внутрішніх справ. 

У цей час був створений Спеціальний фа-
культет Харківського юридичного інститу-
ту, головним напрямком роботи якого стала 
підготовка кадрів, здатних виконувати спе-
цифічні функції, спеціалістів, які поєднува-
ли б у собі фундаментальну загальноправову 
підготовку із суто професійними практич-
ними навичками та вміннями. Згідно з по-
становою Ради Міністрів СРСР від 15 серпня 
1990 р. № 819 «Про вдосконалення системи 
підготовки кадрів для органів внутрішніх 
справ» на спецфакультет із 25 серпня 1991 р. 
було переведено 115 студентів, які закінчи-
ли ІІІ курс Української юридичної академії 
й виявили бажання вступити на службу в 
органи внутрішніх справ. Вони атестували-
ся в офіцерський склад та отримали спеці-
альні звання. Було здійснено також набір на 
1 курс  [2,Арк. 24, 230]. 
Процес становлення вищого навчально-

го закладу тривав досить активно. Наказом 
Міністерства освіти та МВС України № 8/7 
від 9 січня 1992 р. на базі Спеціального фа-
культету МВС при Українській юридичній 
академії з метою підготовки юристів для ро-
боти в органах внутрішніх справ було ство-
рено самостійний Харківський інститут вну-
трішніх справ за двома формами навчання – 
денною та заочною. Передбачалося прийма-
ти у Харківський інститут внутрішніх справ 
осіб відповідно до Закону України «Про 
міліцію» й «Положення про проходження 
служби рядовим та начальницьким складом 
органів внутрішніх справ», які мають серед-
ню освіту, здатні за своїми діловими та мо-
ральними якостями, станом здоров’я та фі-
зичною підготовкою виконувати покладені 
на них завдання. Інституту було надано ста-
тус юридичної особи, його діяльність пови-
нна була здійснюватися на підставі власного 
статуту. На МВС покладалося утримання на 
своєму балансі навчально-матеріальної бази 
інституту, забезпечення її розвитку, виді-
лення необхідних штатів постійного та пе-
ремінного складу і здійснення прямого фі-
нансування діяльності інституту. 
Враховуючи складність та обсяг питань 

становлення Харківського інституту вну-
трішніх справ, а також із метою зміцнення 
його матеріально-технічної бази, коорди-
нації навчального процесу й практичної ді-
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яльності органів внутрішніх справ наказом 
МВС України № 146 від 16 березня 1992 р. 
обов’язки керівництва ХІВС були покладені 
на автора даної статті, тоді народного депу-
тата України і начальника Управління вну-
трішніх справ Харківської області генерала-
лейтенанта міліції О. М. Бандурку. 
До інституту було переведено значну 

кількість тих курсантів-громадян України, 
які навчалися у вищих навчальних закладах 
колишньої системи МВС СРСР поза межами 
України і висловили бажання повернутися 
на батьківщину, а також студентів Україн-
ської юридичної академії наборів 1989, 1990 
й 1991 рр., які побажали продовжувати на-
вчання в ХІВС. Крім викладачів, що раніше 
працювали на Спеціальному факультеті, до 
інституту прийшли фахівці з Національної 
юридичної академії України, Харківського дер-
жавного університету, Харківського державно-
го технічного університету радіоелектроніки й 
інших провідних навчальних закладів. Згідно 
зі штатним розписом на 1992 р. були утворені 
кафедри гуманітарних дисциплін, цивільно-
правових дисциплін, оперативно-розшуко-
вої діяльності та спеціальної техніки, кримі-
нального права і процесу, адміністративно-
го права і адміністративної діяльності, еко-
номічного аналізу й обліку, криміналістики, 
правових основ підприємницької діяльнос-
ті, іноземних мов, тактико-спеціальної і мо-
білізаційної підготовки, а також бойової та 
фізичної підготовки [4, Арк. 49]. 

Наказом МВС України від 26 лютого 1992 р. 
№ 92 «Про затвердження штату і лімітів 
штатної чисельності Харківського інституту 
внутрішніх справ» набір на денну форму на-
вчання встановлювався у кількості 250 осіб, 
на заочну – 150 осіб, також передбачалося 
відкриття ад’юнктури із зарахуванням до 
її складу трьох осіб з перспективою розши-
рення. Одразу ж особлива увага була при-
ділена вирішенню соціальних питань для 
викладачів новоутвореного інституту: виді-
лення коштів для участі в будівництві жит-
ла для професорсько-викладацького складу, 
виділення для них же путівок у санаторії, 
прийняття для обслуговування в медичних 
закладах, користування дитячими садками 
системи МВС та ін. 

Наказом МВС України від 30 грудня 1992 
р. № 747 ліквідовувалося училище професій-
ної підготовки УВС Харківської області, а 
все його майно передавалося Харківському 
інституту внутрішніх справ [5, Арк. 24]. 
Головною метою організації ХІВС було 

створення такого відомчого вищого навчаль-
ного закладу, який мав би потужний науко-
вий потенціал і міг би готувати працівників 
практично всіх служб, що існували тоді в 
органах внутрішніх справ. Спочатку це був 
єдиний такий навчальний заклад в Україні, 
та й у світі. Проте досягнення Харківсько-
го інституту внутрішніх справ були такими 
переконливими, що через деякий час досвід 
його роботи перейняли інші країни. Пер-
шим таким ВНЗ став Санкт-Петербурзький 
університет МВС Російської Федерації, а 
згодом і Московський, потім подібні ВНЗ 
були створені в Молдові,  Литві та Латвії. На 
відміну від попередніх періодів, не Україна 
копіювала російський чи зарубіжний досвід, 
а навпаки, Росія й інші країни колишнього 
СРСР узяли за зразок український досвід. 
У 1992 р., коли Харківський інститут вну-

трішніх справ ще тільки утворився, у ньому 
працювало, в тому числі і за сумісництвом, 4 
доктори та 13 кандидатів наук [6,с.4], а вже 
через рік в інституті працювали 9 докторів 
та 23 кандидати наук.
Навчання курсантів здійснювалося на 

трьох факультетах. Наказом МВС України 
№ 15 від 15 січня 1993 р. був створений слід-
чо-криміналістичний факультет. 
Із самого початку своєї діяльності Хар-

ківський інститут внутрішніх справ почав 
надавати методичну допомогу іншим на-
вчальним закладам системи МВС, готувати 
для них через свою ад’юнктуру науково-пе-
дагогічні кадри (з 1992 р. за 6 спеціальнос-
тями), розробляти та видавати підручники 
й іншу навчальну літературу. 
З 17 листопада 1993 р. Інститут внутріш-

ніх справ став самостійним вищим навчаль-
ним закладом – Харківським інститутом 
внутрішніх справ МВС України. Головним 
управлінням акредитації закладів освіти 
інститут було занесено до Державного реє-
стру закладів освіти України й надано ліцен-
зію на право здійснення освітянської діяль-
ності за ІІІ рівнем акредитації за спеціаль-
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ністю «правознавство» з обсягом прийому 
675 осіб[7,с.20].Звіт Харківського інституту 
внутрішніх справ за 1993 р. містить таку ін-
формацію щодо кадрового складу: докторів 
наук, професорів – 16; кандидатів наук, до-
центів – 63. 
Провідними напрямами науково-до-

слідної діяльності Інституту у 1992–1993 рр. 
були такі: дослідження фундаментальних і 
прикладних проблем юриспруденції, пси-
хології, інформатики та інших наук, питань 
охорони правопорядку, теорії та практики 
боротьби із злочинністю; підготовка на-
вчальних і навчально-методичних посіб-
ників, текстів лекцій, виконання дослідних 
робіт, спрямованих на вдосконалення на-
вчального процесу; вивчення й узагальнен-
ня досвіду органів внутрішніх справ Украї-
ни та зарубіжних держав; участь у розробці 
й обговоренні проектів законів, підзакон-
них актів, вивчення практики їх застосуван-
ня; підготовка кандидатських і докторських 
дисертацій. 
Учені Інституту зробили значний внесок 

у розробку концепції та основних положень 
проекту Конституції України. Ця робота 
одержала визнання з боку керівництва рес-
публіки, Верховної Ради України, широкої 
юридичної громадськості та народних де-
путатів України. Крім того, співробітники 
інституту брали участь у розробці проектів 
законів України «Про Конституційний суд», 
«Про громадянство», «Про міліцію», «Про 
прокуратуру», зокрема лише у 1992–1993 рр. 
вони узяли участь у розробці й рецензуван-
ні понад 30 проектів законів. Безпосередньо 
до законотворчого процесу були залучені 
ректор О. М Бандурка, професор О. А. Пуш-
кін (очолював групу з розробки Цивільного 
кодексу України), доцент О. К. Безсмерт-
ний (входив до складу робочої групи з підго-
товки Адміністративного кодексу) та доктор 
юридичних наук О. Н. Ярмиш (був науко-
вим консультантом комісії Верховної Ради 
України з питань правопорядку та боротьби 
із злочинністю). 
У травні 1994 р. Міністерство освіти 

України ухвалило рішення про розширення 
освітянської діяльності Харківського інсти-
туту внутрішніх справ. Інституту було нада-
но право підготовки фахівців за спеціаль-

ностями «Правознавство», «Правоохоронна 
діяльність», «Фінанси і кредит», «Бухгалтер-
ський облік, контроль і аналіз господарської 
діяльності», «Психологія. Практична психо-
логія в правоохоронній сфері», «Соціальна 
робота. Прикладна соціологія», «Управлін-
ня персоналом. Економіка і управління со-
ціально-культурною сферою», «Комп’ютерні 
системи обробки інформації та управління», 
«Охорона навколишнього середовища. Ме-
неджмент природно-охоронної справи». За-
вдяки заходам, ужитим керівництвом інсти-
туту, в найскрутніші часи економічних нега-
раздів перехідного періоду в історії України 
в інституті вдалося не лише зберегти кращі 
науково-педагогічні кадри Харківщини, а 
й розпочати підготовку нової генерації на-
уковців, налагодити роботу ад’юнктури та 5 
спеціалізованих учених рад. 
У січні 1993 р. відповідно до рішення 

Міністерства освіти і науки України була 
створена Вчена рада Харківського інституту 
внутрішніх справ. Перше її засідання від-
булося 6 січня 1993 р. До складу цієї ради 
спочатку входило 29 осіб – представників 
керівного та професорсько-викладацького 
складу Харківського інституту внутрішніх 
справ. Першим головою Вченої ради став 
О. М. Бандурка. 
Таким чином, Харківський інститут вну-

трішніх справ МВС України за стислі тер-
міни перетворився на провідний вищий 
заклад освіти не лише системи МВС, а в ці-
лому України, і вже у 1994 р. сформували-
ся об’єктивні передумови для зміни його 
статусу. Харківський інститут внутрішніх 
справ вийшов на новий, вищий – уже уні-
верситетський рівень організації навчально-
го закладу. Для розгляду питання про ство-
рення університету необхідно було попере-
дньо узгодити проект постанови уряду, крім 
МВС України, з Міністерством освіти, Мініс-
терством економіки та низкою структурних 
підрозділів Кабінету Міністрів України. Рек-
тор інституту заручився листом підтримки 
від 55 народних депутатів, представника 
Президента України вХарківській області 
О. С. Масельського та Харківської міської 
ради. Позитивну роль відіграла також під-
тримка тодішнього віце-прем’єр-міністра з 
гуманітарних питань І. Ф. Кураса. Зокрема, 
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серед народних депутатів України підтри-
мали створення університету О. О. Дьомін,-
В. В. Мухін, В. І. Суслов, Л. В. Бородіч,-
І. Г. Білас, В. М. Недригайло, В. О. Євдо-
кимов, І. Р. Юхновський, В. Л. Мусіяка та 
інші. Коли пропозиція про створення уні-
верситету ще тільки обговорювалась і поста-
ло питання про його назву, з цього приво-
ду висловлювалися різні думки, наприклад 
«Східноукраїнський», «Слобожанський», 
«Харківській правовий», але зупинилися 
на короткій назві –«Університет внутрішніх 
справ» [8, с.36-37].
Успіхи у роботі з підготовки кваліфіко-

ваних кадрів і високі темпи всебічного роз-
витку молодого навчального закладу стали 
підставою для його переведення на вищий, 
якісно новий рівень. Постановою Кабінету 
Міністрів України від 22 листопада 1994 р. 
№ 787 за підписом Прем’єр-міністра Укра-
їни В. А. Масола та Міністра Кабінету міні-
стрів України В. П. Пустовойтенка Харків-
ському інститутові внутрішніх справ було 
надано статус університету[9,с.6].
Брак підготовлених кадрів для міліції 

на початку 1990-х років змусив керівництво 
університету розширити мережу заочного 
навчання. Так виникли наші відділення у 
Полтаві, Мелітополі, Євпаторії та в інших 
містах України. 
На 1995 р. штатна структура Університе-

ту нараховувала 1345 осіб постійного скла-
ду, зокрема вищого начальницького складу 
– 1, старшого та середнього начальницького 
складу – 804, молодшого й рядового началь-
ницького складу – 116, керівників, фахівців, 
службовців та робітників – 424 [7,с.22]. В 
Університеті для поглиблення спеціальної 
підготовки фахівців-правоохоронців були 
відкриті нові факультети. У 1994 р. заочне 
відділення було реорганізоване у факультет 
заочного навчання. У 1995 р. був створений 
факультет громадської безпеки для підго-
товки фахівців за спеціальністю «Правоохо-
ронна діяльність». У 1996 р. був започатко-
ваний факультет права та підприємництва.
Університет став піонером організації 

довузівської підготовки в системі МВС Укра-
їни як складової багатоступеневої освіти. 30 
серпня 1995 р. при Університеті внутріш-
ніх справ було створено Юридичний ліцей, 

який здійснював навчання для здобуття по-
вної загальної середньої освіти з поглибле-
ною юридичною та посиленою фізичною 
підготовкою й правоохоронною орієнтаці-
єю дітей, батьки яких – працівники органів 
внутрішніх справ, що загинули чи отримали 
каліцтво під час боротьби зі злочинністю та 
охорони громадського порядку працівника-
ми органів внутрішніх справ, а також інших 
обдарованих дітей. Перших ліцеїстів Юри-
дичний ліцей при Національному універси-
теті внутрішніх справ прийняв на навчання 
у вересні 1995 р. (до занять приступили 72 
юнаки). Термін навчання було визначено у 
3 роки. Ліцей став першим таким закладом 
у системі МВС України. 
У 1996 р. розпочав роботу Інститут пе-

репідготовки і підвищення кваліфікації 
працівників ОВС, створений на виконання 
Комплексної цільової програми боротьби 
зі злочинністю на 1996–2000 рр. У ньому 
здійснювались перепідготовка та навчання 
працівників органів внутрішніх справ з усіх 
регіонів України. 
Крок за кроком, з року в рік університет 

успішно наближався до міжнародних стан-
дартів організації вищої освіти. Цей процес 
був пов’язаний зі змінами форм підготов-
ки фахівців і відповідним реформуванням 
структури вищого навчального закладу. 9 
травня 1999 р. Державна акредитаційна ко-
місія видала Університету сертифікат про 
проходження акредитації за ІV рівнем. 
У 1999 р. на 9 факультетах університету 

навчалося понад 7000 курсантів та слуха-
чів здійснювалася підготовка фахівців за 8 
спеціальностями та 12 спеціалізаціями. На-
вчальний процес забезпечувала 41 кафедра, 
де працювало понад 410 викладачів, серед 
них 36 професорів і докторів наук, понад 
160 доцентів і кандидатів наук. Це дало змо-
гу знову підвищити статус Університету як 
вищого навчального закладу. В Указі Пре-
зидента України Л. Д. Кучми від 2 березня 
2001 р. № 125 «Про надання статусу Наці-
онального Університету внутрішніх справ» 
указувалося: «Ураховуючи вагомий внесок 
Університету внутрішніх справ (м. Харків) 
у підготовку висококваліфікованих кадрів 
для правоохоронних органів, беручи до 
уваги загальнодержавне та міжнародне ви-
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знання результатів його діяльності, поста-
новляю: «Надати Університету внутрішніх 
справ статус національного і надалі імену-
вати його – Національний Університет вну-
трішніх справ».
Що стосується осмислення змісту понят-

тя «національний», то, якщо мати на увазі 
саме Харківський університет внутрішніх 
справ, ця символічна значущість не обме-
жується лише офіційним статусом, її слід ро-
зуміти ще й у територіальному контексті. І в 
цьому розумінні ВНЗ є скоріше загальнона-
ціональним, адже його численні структурні 
підрозділи були розташовані, крім Харкова, 
у багатьох містах України. 
У 2001 р. було створено єдиний на той 

час в Україні спеціальний факультет для 
підготовки фахівців для міжнародних ми-
ротворчих місій і цивільної поліції ООН. 
Факультет здійснював підготовку праців-
ників органів внутрішніх справ за спеціаль-
ністю «Міжнародна правоохоронна діяль-
ність». Випускники факультету готувалися 
для роботи в підрозділах органів внутріш-
ніх справ, які відповідали за розкриття та 
розслідування транснаціональних злочинів, 
а також злочинів, що були скоєні громадя-
нами України за кордонами держави й іно-
земними громадянами на території нашої 
держави та для роботи за кордоном, згідно 
з міжнародними договорами України. 

16 листопада 2001 р. постановою Кабі-
нету Міністрів України у складі Національ-
ного університету внутрішніх справ були 
створені Кримський та Одеський юридичні 
інститути, 13 березня 2002 р. – Херсонський 
юридичний інститут, 21 серпня 2003 р. – Кі-
ровоградський юридичний інститут. З трав-
ня 2001 р. у складі університету діє Сумська 
філія. Завдяки такій комплексній структу-
рі виникла можливість формування єдиної 
освітянської політики, наукової кооперації 
та створення єдиних навчальних планів. 
Невдовзі Університет став багатопро-

фільним. Ця багатопрофільність полягала в 
тому, що в ньому готувалися фахівці за різ-
ними напрямами підготовки: працівники 
слідчих апаратів, служб кримінальної мілі-
ції, підрозділів по боротьбі з незаконним обі-
гом наркотиків, зі злочинами в інформацій-
ній сфері, у справах неповнолітніх, проти-

дії економічній злочинності. В університеті 
готували, крім юристів широкого профілю, 
також економістів, фінансистів, психологів, 
соціологів, програмістів та інших. Це дава-
ло змогу курсантам або студентам після про-
ходження основного курсу навчання всту-
пити до магістратури чи ад’юнктури, тоб-
то пройти шлях від ліцеїста до професора 
або академіка. На першому етапі розвитку 
Університету до роботи залучалися фахівці 
з цивільних ВНЗ, а за 10 років щорічно в 
ньому захищалося 5–6 докторських і 30–35 
кандидатських дисертацій. Щоб оцінити, ба-
гато це чи мало, можна навести таку цифру: 
10–15 % кандидатських і докторських дисер-
тацій з юриспруденції по Україні в цілому у 
ці роки захищали саме наші фахівці [6, с.4].
Університет внутрішніх справ успішно 

реалізує ще один зміст назви «національ-
ний» – він розширює свої міжнародні кон-
такти й здійснює представництво україн-
ської відомчої науки й освіти на міжнарод-
ному рівні. Уже в 1998 р. було розпочато 
перший великий міжнародний проект, 
покликаний виявити причини, соціологіч-
ні чинники та механізми розповсюдження 
наркотиків серед молоді, який здійснював-
ся протягом трьох років спільно з Німеччи-
ною та Іспанією. Показовим у цьому плані 
став 2001 р., коли вчені Університету роз-
почали роботу в декількох багаторічних до-
слідницьких проектах. Того ж року успішно 
було виконано п’ять масштабних міжнарод-
них наукових проектів з актуальних про-
блем правоохоронної діяльності за кошти 
зарубіжних донорських фондів. Міжнародні 
науково-практичні заходи, які проводилися 
Університетом, підтверджують його ваго-
мий авторитет у науковому світі та світі фа-
хівців практичних підрозділів ОВС. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті аналізуються основні аспекти 

підготовки охоронців громадського порядку в 
Харкові за перші 10 років незалежності дер-
жави Україна, висвітлюється сутність нової 
парадигми цієї підготовки, її реалізація на 
прикладі Харківського національного універси-
тету внутрішніх справ. У нинішній час Украї-
на переживає глибокі соціально-економічні та 
політичні зміни. Ці фундаментальні зміни 
у суспільно - політичному житті пов’язані з 
реформою судової системи, органів внутріш-
ніх справ, становленням Національної полі-
ції. Концепція розвитку поліції безпосередньо 
фокусується на вивченні і використанні вну-
трішнього і міжнародного досвіду в організа-
ції та діяльності поліції та міліції. Цікавий 
досвід у цьому плані було накопичено у перше 
десятиріччя незалежності України в Харко-
ві, де була розроблена та почала реалізовува-
тися нова парадигма підготовки охоронців 
правопорядку. Сутність її полягала в тому, 
що, по-перше, почалася підготовка саме наці-
ональних, українських кадрів правоохоронців. 
По-друге, ця підготовка почала здійснювати-
ся вперше в Харкові у вищому навчальному за-
кладі. По-третє, таким закладом вперше на 
пострадянському просторі став університет 
внутрішніх справ, який забезпечував багато-
профільність, потужність та комплексність 
підготовки охоронців правопорядку. Вказана 
проблема детально не аналізувалася.
Ключові слова: Україна, роки незалежнос-

ті, Харківський національний університет 
внутрішніх справ, підготовка кадрів, охорона 
громадського порядку.

SUMMARY 
The article analyzes the main aspects of training 

public defenders in Kharkov for the fi rst 10 years 
of independence of the state of Ukraine, highlights 
the essence of the new paradigm of this training, 
its implementation by the example of the Kharkov 
National University of Internal Affairs. Currently, 
Ukraine is undergoing profound socio-economic 
and political changes. These fundamental changes 
in public and political life are connected with the 
reform of the judicial system, the bodies of internal 
affairs, the formation of the national police. The 
concept of police development directly focuses on 
the study and use of domestic and international 
experience in the organization and operation of 
police and police. Interesting experience in this 
regard was accumulated in the fi rst decade of 
Ukraine’s independence in Kharkov, where a new 
paradigm for the training of law enforcement offi cers 
was developed and implemented. The essence of it 
was that, fi rstly, the training of national, Ukrainian 
law enforcement personnel began. Secondly, this 
training began to be carried out for the fi rst time in 
Kharkov in a higher educational institution. Thirdly, 
this institution for the fi rst time in the post-Soviet 
space was the University of Internal Affairs, which 
provided a multidiscipline, capacity and complexity 
of training guards for law and order. The specifi ed 
problem was not analyzed in detail.

Key words: Ukraine, the years of independence, 
Kharkov National University of Internal Affairs, 
training of personnel, protection of public order.
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ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏÎË²ÒÈÊÀ 
ÙÎÄÎ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÕ 

ÌÅÍØÈÍ Ó ÊÐÈÌÓ Ó 1930-
1940-Õ ÐÎÊÀÕ ÒÀ ÐÎËÜ 
ÎÐÃÀÍ²Â ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ 

ÁÅÇÏÅÊÈ Ó ¯¯ ÐÅÀË²ÇÀÖ²¯

У статті висвітлюється державна по-
літика органів радянської влади щодо націо-
нальних меншин у Криму. Аналізуються до-
кументи Галузевого державного архіву Служби 
безпеки України, в яких міститься інфор-
мація про спостереження співробітниками 
спеціальних служб за представниками націо-
нальних меншин. Так, низька кількість бол-
гар у рядах пануючої партії пояснювалася їх 
реакційністю. Корейську національну менши-
ну підозрювали у зв’язках з Японією.Виселення 
німецької меншини з території Криму у серп-
ні 1941 р. пояснювалося нападом нацистської 
Німеччини на СРСР. Однак, у травні-червні 
1944 р. з Криму були депортовані кримські 
татари, вірмени, кримські греки та болгари. 
Відразу після цієї акції в Криму розпочалася 
топонімічна реформа, у результаті якої від-
бувалося масове перейменування населених 
пунктів, у яких мешкали національні менши-
ни. Більшість нових назв просто вигадували 
чиновники, які не враховували історичного 
минулого і не рахувалися з думкою місцевого 
населення. Логічним наслідком реформи ста-
ло перетворення у червні 1946 р. Кримської 
АРСР в Кримську область.Таким чином, 
можна підсумувати, що національні меншини 
у Криму розглядалися радянською владою як 
потенційні зрадники і шпигуни. Саме цим під-
ходом і визначалося ставлення до них.
Ключові слова:депортація, державна полі-

тика, національні меншини, органи держав-
ної безпеки, топонімічна реформа
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Багатоетнічність Радянського Союзу по-
требувала вироблення державної ідеології 
щодо національного питання. Це питання 
вважалося одним із пріоритетних. Особли-
во актуальним це питання, з огляду на на-
явність морських портів та відносну близь-
кість до іноземних держав було для такого 
регіону як Крим. З підвищенням напруги 
у 1930-х роках на світовій арені увага до 
національних меншин у державі, і особли-
во в Криму, зросла. Тому не дивно, що на-
ціональні меншини постійно перебували 
під пильним наглядом спеціальних служб 
і вважалися неблагонадійними: потенцій-
ними шпигунами, зрадниками тощо. Так, в 
1930 р. Уповноважений спеціальних служб 
по Карасабузарському району Криму Орлов 
писав, що болгари є найбільш реакційною 
частиною населення в районі: членів партії 
серед них не більше 10 осіб [4, арк. 69]. 26 
квітня 1932 р. місцевим спеціальним служ-
бам поступив наказ: «Вжити заходів для 
виявлення зв’язків японців з корейськими 
елементами в Криму» [7, арк. 16]. Ситуація 
ще більше загострилася у 1937 р. Справа 
в тому, що 28 березня 1937 р. Начальник 
третього відділу ГУГБ НКВС СРСР комісар 
державної безпеки 2 рангу Миронов наді-
слав листа всім начальникам відділів третіх 
відділів НКВС союзних і автономних респу-
блік, країв і областей, у якому зазначалося: 
«Не викликає сумніву, що посилення розві-
дувальної і підривної діяльності румунських 
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розвідувальних органів і фашистських ор-
ганізацій пов’язана з наближенням почат-
ку війни і бажанням на випадок останньої 
утворення на наших промислових підпри-
ємствах і залізничному транспорті фашист-
ських диверсійних груп, за допомогою яких 
румуни розраховують паралізувати основні 
важелі нашого народного господарства» [6, 
арк. 41]. А вже 17 травня 1938 р. народний 
комісар внутрішніх справ Кримської АРСР 
майор державної безпеки Міхельсон під 
грифом «цілком таємно» писав всім началь-
никам міських відділів НКВС Криму: «У 
справах, розпочатими органами НКВС, за 
останній час встановлено, що для підривної 
діяльності проти СРСР японці широко вико-
ристовують корейців» [5, арк. 47]. В іншому 
документі теж під грифом «цілком таємно» 
від 24 серпня 1940 р., який був адресований 
всім начальникам відділів УДБ НКВС со-
юзних, автономних республік, країв і облас-
тей, зазначалося: «Останні дані свідчать про 
посилення активності японської розвідки у 
роботі через корейців» [5, арк. 67]. Ще в од-
ному документі, віднайденому радянськими 
спецслужбами в 1940 р., прямо говорилося: 
«Корейці - це японські шпигуни, що про-
бралися на оборонні підприємства, на тран-
спорт, до партійних органів і радянських 
установ» [8, арк. 1]. У 1941 р. спецслужби 
Криму почали більш прискіпливо ставити-
ся до болгар. Ось що з цього приводу пояс-
нював 21 серпня 1941 р. начальник секре-
таріату НКВС Кримської АРСР старший 
лейтенант державної безпеки Коритов: «У 
зв’язку з евакуацією німецького населення 
з Криму, антирадянські елементи з болгар, 
особливо у болгарських колоніях, будуть, 
безперечно, використовуватися німецькою 
розвідкою як основна база для підривної ді-
яльності проти нас, тим паче, що в Криму є 
значна кількість болгар і болгарських коло-
ній» [3, арк. 6]. 15 вересня 1941 р. начальник 
НКВС Старокримського району Яунпетро-
вич повідомляв начальнику НКВС Криму 
про зростання активності антирадянських 
елементів серед болгар як у містах, так і в 
селах серед колгоспників. Він повідомляв, 
що в окремих виступах міститься співчуття 
фашистській Німеччині і наявні сподіван-
ня безсумнівної поразки Червоної армії. І 

наводив деякі висловлювання болгар. Так, 
мешканець с. Есен-Елі Ф. Мавродієв, 45 ро-
ків, болгарин, стверджував: «Якщо зараз 
мобілізовують тих, кому понад 40 років, то 
ця армія вся здасться в полон Німеччині, 
оскільки у нас тут у Радянському Союзі влас-
ності немає, тому немає за що і воювати». 
Мешканка с. Коктебель Старо-Кримського 
району Станкова серед колгоспниць гово-
рила: «Коли прийдуть німці, то я поріжу 
всіх курей і буду пригощати німців» [3, арк. 
107]. Та й самі болгари відчули недобре. 
За агентурними даними спецслужб, члени 
колгоспу «Червона долина» Зуйського ра-
йону АРСР після виселення німців із Криму 
затурбувались і 21 серпня 1941 р. заявили: 
«До Червоної Армії нас не беруть. Німців 
теж не брали, мабуть, і нас незабаром висе-
лять» [3, арк. 83]. 
Ще більше погіршилася демографічна 

ситуація на півострові за період Другої сві-
тової війни. Мобілізація до армії, евакуація 
населення протягом 1941 – 1942 рр., при-
мусове виселення людей німецької націо-
нальності в серпні 1941 р., кримських татар, 
вірмен, кримських греків та болгар у трав-
ні-червні 1944 р., знищення окупантами та 
відгін на каторжні роботи до Німеччини ба-
гатьох десятків тисяч кримчан призвели до 
того, що населення Криму з 1127 тис. осіб 
станом на 1 січня 1940 р. скоротилося до 379 
тис. осіб на літо 1944 р [13, с. 54]. Вважаємо 
за необхідне детальніше зупинитися на де-
портації, яку 12 листопада 2015 р. Верховна 
Рада України визнала геноцидом кримсько-
татарського народу [12]. 

10 травня 1944 р. Л. Берія в доповіді на 
ім’я Й. Сталіна писав, що з частин Черво-
ної армії в 1944 р. дезертирувало понад 20 
тис. татар, які зрадили Батьківщину, пере-
йшли на службу до німців і зі зброєю в ру-
ках билися проти Червоної армії. З огляду 
на зрадницькі дії кримських татар проти 
радянського народу й, виходячи з небажа-
ності подальшого проживання кримських 
татар на прикордонній межі Радянського 
Союзу, НКВС СРСР пропонував проект рі-
шення Державного комітету оборони про 
виселення всіх татар із території Криму [14, 
с. 92]. Позиція радянської влади щодо «зра-
ди» кримських татар не була змінена радян-
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ським керівництвом і після «Хрущовської 
відлиги». 23 жовтня 1973 р. Голова Комітету 
Державної Безпеки при Раді Міністрів Укра-
їнської РСР В. Федорчук надіслав відповідь 
заступнику Голови Ради Міністрів УРСР-
П. Троньку у зв’язку з виданням тому «З іс-
торії міст і сіл Кримської області» та з огля-
ду на прохання П. Тронька «надати йому 
довідку про зрадницьку діяльність татар у 
Криму в період Великої Вітчизняної війни». 
Серед інших у цій довідці наводилися і такі 
факти: «На початку Другої світової війни 
переважно з татар були сформовані 320-та і 
321-ша загальновійськові дивізії по 10 тис. 
осіб. А в жовтні 1941 р. вони зрадили – розі-
йшлися по хатах» [2, арк. 2]. Описувалася й 
інша зрада татарського народу: «Зрадники 
з числа автохтонного татарського населен-
ня, які залучалися до закладання парти-
занських баз, у перші ж дні окупації видали 
ворогу секрети про місцезнаходження пар-
тизанських стоянок і баз. У результаті чого 
з 28 партизанських загонів, які діяли в той 
період у Криму, 25 загонів залишились по-
вністю без постачання» [2, арк. 76]. 
Тим часом йшов процес ліквідації Крим-

ської автономії. Як вказує С. Заулочна, для 
ліквідації Кримської АРСР і перетворення її в 
область були прийняті 3 нормативно-правові 
акти: Указ Президії Верховної Ради РРФСР 
«Про перетворення Кримської АРСР у Крим-
ську область» (від 30 червня 1945 р.), Указ 
Президії Верховної Ради СРСР «Про перетво-
рення Кримської АРСР у Кримську область у 
складі РРФСР» (від 30 червня 1945 р.), Закон 
РРФСР «Про ліквідацію Чечено-Інгушської 
АРСР і про перетворення Кримської АРСР в 
Кримську область» (від 25 червня 1946 р.) [9, 
с. 177]. Основними аргументами прийняття 
останнього із зазначених законів називалися 
злочинні дії багатьох чеченців і кримських 
татар проти радянської влади в роки Великої 
Вітчизняної війни: вступ в організовані нім-
цями добровольчі загони, які разом з німець-
кими військами вели збройну боротьбу про-
ти Червоної армії, та диверсійні банди для 
боротьби з радянською владою в тилу. Решта 
ж населення була депортована за підтримку 
цих зрадників Батьківщини [9, с. 189]. 
Щоб депортовані особи не поверталися 

на території свого колишнього проживан-

ня, Президія Верховної Ради СРСР видала 
Указ від 26 листопада 1948 р. «Про кри-
мінальну відповідальність за втечі з місць 
обов’язкового й постійного поселення осіб, 
виселених у віддалені райони Радянського 
Союзу в період Вітчизняної війни». У цьо-
му указі йшлося про те, що цих людей пе-
реселено довічно без права повернення до 
колишніх місць проживання. Таким чином, 
тим, хто допомагав переселенцям або пере-
ховував їх, загрожувало 5 років ув’язнення, а 
тим особам, що намагалися повернутися до 
місць свого колишнього проживання, загро-
жувало 20 років каторжних робіт [14, с. 122]. 
Відразу після виселення кримських та-

тар постало питання про виселення і інших 
національних меншин. 29 травня Л. Берія 
запропонував Й. Сталіну провести виселен-
ня з Криму всіх болгар, греків і вірмен. У 
результаті цього звернення постановою Дер-
жавного комітету оборони від 2 червня 1944 р. 
було затверджено рішення про виселення з 
території Криму 37 тис. осіб німецьких по-
собників з-поміж болгар, греків і вірмен [14, 
с. 107].
Після проведення депортації влада за-

пропонувала здійснити також і «топонімічну 
реформу». 16 серпня 1944 р. відбулося засі-
дання Кримського обкому ВКП(б), на якому 
було обговорено питання «Про переймену-
вання населених пунктів». Згідно з додатком 
до протоколу засідання, перейменуванню 
підлягали 995 населених пунктів. Зокрема, 
ті, що мали назву татарську – 911; грецьку – 
34; вірменську – 3; болгарську – 1. 14 груд-
ня 1944 р. Указом Президії Верховної Ради 
РСФСР з 26 районів Кримської АРСР було 
перейменовано 11 районів: Ак-Мечетський 
– у Чорноморський, Ак-Шейхеський – у Роз-
дольненський, Біюк-Онларський – у Жов-
тневий, Ічкінський – у Радянський, Карасу-
базарський – у Білогорський, Колойський –-
у Азовський, Ларіндорфський – у Першо-
травневий, Маяк-Салинський – у Примор-
ський, Сейтлерський – у Нижньогірський, 
Тельманський – у Червоногвардійський, 
Фрайдорфський – у Новосьоловський [16, с. 
180]. 
Відповідно до Указу Президії Верховної 

Ради РСФСР від 21 серпня 1945 р. було пе-
рейменовано 333 сільради і населені пункти 
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Кримської області [15, 168]. Більшість нових 
назв просто вигадували чиновники, які не 
враховували історичного минулого і не ра-
хувалися з думкою місцевого населення [9,-
с. 193], якого залишалося все менше не лише 
через депортацію з Криму, але і в зв’язку з 
тим, що 12 серпня 1944 р. Державний ко-
мітет оборони СРСР прийняв спеціальну 
Постанову «Про переселення колгоспників 
у райони Криму». Метою переселення було 
якнайшвидше освоєння родючих земель, 
садів і виноградників. У зв’язку з цим ще у 
1944 р. М. Хрущов запропонував включити 
півострів до складу УРСР [11, с. 92]. Але у Мо-
скві різко виступили проти цього [10, с. 54].
Відповідно до зазначеного вище до-

кумента до початку 1945 р. до Криму було 
переселено 17040 родин і створено 170 пе-
реселенських колгоспів. Але оскільки для 
переселенців не були створені сприятливі 
для життя умови, то чимало з них залишали 
півострів. Станом на 1 серпня 1949 р. з чис-
ла нових переселенців у Криму залишалося 
лише 8173. Черговий етап планового пере-
селення селян до Криму з УРСР та РРФСР 
розпочався у 1950 р. Станом на 3 липня 
1950 р. до Криму із регіонів РРФСР було пе-
реселено близько 2 тис. родин, із областей 
України – 927 родин [9, с. 195]. Загалом же 
процес переселення тривав протягом 50-х 
років. Так, 20 січня 1955 р. була прийнята 
постанова Ради Міністрів СРСР, якою ви-
значався план переселення на 1955 р. до 
Кримської області в кількості 2190 сімей.-
І вже на 1 січня 1956 р. було прийнято 2250 сі-
мей. Протягом 1956 – 1960 рр. було прийнято 
ще 28853 родини. І навіть в 1960-х рр. про-
довжувалося заселення Криму. Так, планом 
розвитку народного господарства на 1964 р. 
передбачалось прийняти 7 тис. сімей пере-
селенців з 15 областей. Потрібно відзначи-
ти, що план майже був виконаний. Було пе-
реселено 6923 сім’ї [13, с. 55]. 
Відповідно до Указу Президії Верховної 

Ради СРСР від 30 червня 1945 р. Кримська 
область складалася з 6 міст обласного під-
порядкування (Сімферополь, Севастополь, 
Євпаторія, Керч, Феодосія, Ялта), 7 міст ра-
йонного підпорядкування (Алупка, Алушта, 
Балаклава, Бахчисарай, Білогорськ, Джан-
кой, Старий Крим), 26 сільських районів 

(Азовський, Алуштинський, Балаклавський, 
Бахчисарайський, Білогорський, Джан-
койський, Євпаторійський, Зуйський, Кі-
ровський, Красногвардійський, Краснопе-
рекопський, Куйбишевський, Ленінський, 
Нижньогорський, Новосіловський, Жов-
тневий, Першотравневий, Приморський, 
Роздільненський, Сакський, Сімферополь-
ський, Радянський, Старо-Кримський, Су-
дацький, Чорноморський, Ялтинський) [16, 
с. 181]. Вже у 1945 р. серед назв 409 сільрад 
Криму не було жодної татарської. Натомість 
з’явилися: П’ятилєтка, Пролетарка, Резерв-
не [1, с. 163]. Були випадки, коли назву по-
селенню давали, перекладаючи попередню 
назву російською мовою. 
Процес перейменування тривав і далі. 

Указом Президії Верховної Ради РРФСР від 
18 травня 1948 р. було перейменовано ще 
1 062 населених пункти Кримської області 
[14, с. 115]. За підрахунками А. Шевчука, за 
період 1945 – 1948 рр. в Криму було пере-
йменовано 1406 населених пунктів, що скла-
дало близько 90% населених пунктів Криму 
[16, с. 181]. 
Таким чином, можна підсумувати, що 

національні меншини у Криму розглядали-
ся радянською владою як потенційні зрад-
ники і шпигуни. Саме цим підходом і визна-
чалося ставлення до них. Органи ж держав-
ної безпеки втілювали цю політику в життя. 
Кульмінацією державної політики щодо 
національних меншин у Криму у цей пері-
од можна назвати депортацію національних 
меншин у 1944 р. та процес перейменуван-
ня населених пунктів, у яких мешкали зга-
дані вище особи. 
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SUMMARY 
Тhe article covers the state policy of the Soviet 

authorities towards national minorities in Crimea. 
The documents from the Branch-wise state archive 
of the Security Service of Ukraine, which contain 
information on the special services staff members 
surveiling the individuals belonging to national 
minorities, are analysed. Thereby, the small number 
of Bulgarians among the ranks of the ruling party 
was explained by their reactionism. Korean national 
minority was suspected of connections with Japan. 
The eviction of the German national minority from 
the Crimean territory in August 1941 was explained 
by the attack on the USSR by Nazi Germany. 
However, in May-June 1944 Crimean Tatars, 
Armenians, Crimean Greeks and Bulgarians were 
deported from Crimea. Immediately after that a to 
ponymic reform was initiated in Crimea. As a result, 
the settlements where the national minorities lived 
were renamed in mass. The majority of the new names 
were simply made up by the offi cials, which did not 
take into account the historical past and the local 
public opinion. The logical consequence of this was 
renaming of Crimean ASSR into Crimean oblast in 
1946. Therefore, a conclusion can be drawn that 
national minorities in Crimea were viewed by Soviet 
authorities as potential traitors and spies. It was a 
characteristic feature of their treatment.

Key words: deportation, state policy, national 
minorities, state security agencies, to ponymic reform
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ÏÎÍßÒÒß ÏÐÈÍÖÈÏ²Â 
ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÓ

Принципи виборчого процесу встановлю-
ються законами України і, насамперед, Кон-
ституцією України. У вітчизняній юридичній 
літературі мають місце різні підходи до ро-
зуміння змісту та суті принципів виборчого 
процесу (виборчого права). У статті обгрунто-
вана позиція, що принципи виборчого процесу 
– це основоположні керівні ідеї (засади), згідно 
з якими здійснюються всі виборчі процедури 
та гарантуються права і свободи громадян у 
виборчому процесі, вказано, що конституцій-
ні принципи обумовлюють юридичні засади 
і механізми, що використовуються з метою 
здійснення чесних і справедливих виборів з по-
вними гарантіями свободи здійснення волі ви-
борця.
Визначення суті та змісту принципів ви-

борчого процесу сприяє вирішення проблеми 
пошуку оптимальних шляхів реалізації прин-
ципів демократії.
Ключові слова: принципи, засади, вибор-

чий процес, виборче право, виборці, волевияв-
лення, Конституція, закони України.

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

гульованій правовими нормами сукупності 
дій громадян і уповноважених органів, що 
спрямовані на формування якісного і кіль-
кісного системи органів публічної влади. 

Стан наукової розробленості теми розкри-
вається в наукових працях Марцеляка О.В., 
Фрицького О.Ф., Бугина М.Г., Ключков-
ського Ю.Б., Астахової Т.В., Ставнійчука 
М.І., Козодой Л.М. та інших авторів, проте, 
як на погляд, ними не розкрито повністю 
поняття принципів виборчого права.

Мета статті полягає в розкритті значен-
ня змісту і суті принципів виборчого проце-
су (виборчого права).

Виклад основного матеріалу
В основі виборчого процесу покладені 

певні засадничі вихідні ідеї та вимоги, що є 
основою здійснення кожної виборчої про-
цедури та визначаються як його принципи. 
Про важливість певних засад, що лежать 
в основі будь-якої діяльності, вказував ще 
П. Прудон, зазначаючи, що принципи вза-
галі є душею історії. Будь-який принцип 
має свою ідею, отже, свій принцип і свій за-
кон; будь-яке явище відповідає якійсь ідеї; 
ніщо не відбувається у світі, не виражаючи 
якоїсь ідеї, – усе це є аксіомою новітньої фі-
лософії. На принципах ґрунтується все жит-
тя народів і все моральне значення їхнього 
побуту; через певні принципи здійснюють-
ся державні перевороти, вмирають і відро-
джуються спільноти… [1, с. 5].

Вступ
У сучасний період реформування всіх 

сфер суспільно-політичного життя країни 
особливої актуальності набуває пробле-
ма пошуку оптимальних шляхів реалізації 
принципів демократії. У правовому відно-
шенні це, насамперед, отримує вираження 
у формуванні нових підходів до правового 
регулювання виборчого законодавства. У 
виборчому законодавстві значна увага при-
діляється саме виборчому процесу, як вре-
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Загальновідомо, що принцип (від лат. 
principum – «основа, начало») – це керівна 
ідея, основне правило поведінки. У логіч-
ному розумінні принцип – основоположне 
поняття, основа системи, що є узагальнен-
ням і поширенням якогось положення на 
всі явища тієї галузі, з якої даний принцип 
абстрагований. Під принципом дії, що по-
іншому називається максимою, розуміється, 
наприклад, етична норма, яка характеризує 
відносини людей у суспільстві [2, с. 363 ].
Виходячи із правової природи консти-

туції, особливе значення має саме консти-
туційне закріплення засад виборчого про-
цесу. Ще у ХІХ столітті німецький філософ-
Ф. Лассаль писав, що конституція, маючи 
силу закону, тим самим повинна бути за-
коном, і в той же час вона має бути більше 
аніж закон, більш святою, стійкою і незмін-
ною, ніж закон [3, с. 540 ]. Конституційне 
закріплення виборчих принципів створює 
орієнтири для вироблення виборчого за-
конодавства, фактично виступає гарантією 
стабільності конституційного ладу
У науковій літературі, присвяченій про-

блемам виборчого законодавства, дослід-
ники використовують поняття «принципи 
виборчого права» та «принципи виборчого 
процесу», «засади виборчого процесу», «за-
сади виборчого права». Варто проаналізу-
вати підходи до визначення змісту кожного 
з цих понять. Чи доцільно говорити про їх 
ототожнення, чи вони мають дещо різне 
значення. Ця невизначеність існує і на за-
конодавчому рівні. Так, у ч.1, ст. 1 Закону 
України «Про вибори народних депутатів» 
законодавець вживає поняття засади вибо-
рів і визначає їх як загальне, рівне і пряме 
виборчого права шляхом таємного голосу-
вання [4]. У теорії конституційного права 
вказані засади ми ототожнюємо із поняттям 
«принципи». Тому, як справедливо зазначає 
О. Марцеляк, існує потреба в уточненні пра-
вової природи вказаних понять [5, с. 365].
У вітчизняній літературі мають місце різ-

номанітні підходи до розуміння принципів 
виборів (виборчого права). Найбільш поши-
реним є визначення принципів виборчого 
права – цих основоположних керівних ідей 
(засад), що лежать в основі правової регла-
ментації конституційного інституту виборів 

[6, с. 209]. Як бачимо, поняття «принципи» і 
«засади» ототожнюються.
Окремі автори сутність принципів ви-

борчого права пов’язують із демократією. 
Зокрема, М. Бучин використовує поняття 
«демократичні принципи виборів» і визна-
чає їх як засади, на основі яких здійснюється 
виборчий процес і відповідно до змісту яких 
вибори є реальним волевиявленням [7, с. 37]. 
Схожої думки дотримується й Л. Козодой, 
зазначаючи, що під принципами варто ро-
зуміти основні ідеї, які відображають демо-
кратичну природу виборчих прав, гарантій, 
процедур та які забезпечують законодавчо 
визначене, чітко збалансоване нефальсифі-
коване проведення виборів різного рівня, 
реалізацію та захист виборчих прав грома-
дян та інших суб’єктів виборчого процесу 
[8, с. 108].
Деякі автори пов’язують принципи ви-

борчого права із легітимністю виборів. Так, 
Б. Сташків визначає принципи виборчого 
права як обов’язкові вимоги та умови, без 
дотримання яких будь-які вибори не мо-
жуть бути легітимними [9, с. 353].
У працях деяких вітчизняних дослідни-

ків аргументується думка ототожнення по-
нять «принципи» та «засади». На це вказує 
і М. Ставнійчук, відзначаючи, що основні 
принципи виборів – це засади, на основі 
яких здійснюються вибори і відповідно до 
змісту яких вибори можна вважати реаль-
ним волевиявленням народу, формою наро-
довладдя [10, с. 315]. Схожі думки вислов-
лює О. Ковальчук, наголошуючи на тому, 
що законодавцю варто уникати окремого 
вживання термінів «принципи» та «засади», 
об’єднавши їх одним поняттям «засади ви-
борчого процесу» [11, с. 4].
О. Марцеляк вважає, що сутність прин-

ципів виборчого права доцільніше визна-
чати через категорію «ідея», тим самим під-
креслюючи їх свідомий та вольовий аспек-
ти. Виходячи з вищевказаного, принципи 
виборчого права – керівні ідеї, що лежать 
в основі формування представницьких ор-
ганів, виражають сутність виборчого пра-
ва і визначають його зміст та забезпечують 
реальний характер волевиявлення народу 
і легітимність виборних органів публічної 
влади [12, с. 28].
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Т. Астахова формулює поняття прин-
ципів виборчого права як основоположних 
ідей, стійких керівних витоків, які адекват-
но відображають демократично-правові цін-
ності, сприйняті суспільством на певному 
етапі його розвитку, визначають природу 
сучасного вітчизняного конституціоналізму, 
та, відповідно, розкривають сутність виборів 
як передбаченої Конституцією України прі-
оритетної форми безпосередньої демократії, 
служать для створення внутрішньо узго-
дженої системи виборчого законодавства з 
метою реалізації і гарантування виборчих 
прав громадян України та забезпечення ор-
ганізації і проведення всіх видів виборів у 
державі [13, с. 32].
Розуміння вище названих проблем має 

базуватися на таких позиціях: а)традицій-
но у конституційному праві поняття вибор-
че право вживається у двох значеннях, як 
об’єктивне виборче право, – що полягає в 
системі  правових норм, що регулюють сус-
пільні відносини, пов’язані з виборами орга-
нів публічної влади; б) суб’єктивне виборче 
право – гарантована громадянину державою 
можливість брати участь у виборах органів 
публічної влади. Це комплекс конкретних 
прав особи, серед яких виділяють:активне 
виборче право (загальне виборче право), 
тобто право обирати;пасивне виборче пра-
во, тобто право обиратися у виборні органи 
держави або місцевого самоврядування. Ви-
ходячи з цього, принципи виборчого права 
України – це основні засади, керівні поло-
ження, що визначають сутність і зміст реалі-
зації та гарантування виборчих прав грома-
дян України і забезпечують передбачений 
Конституцією та законами України порядок 
організації і проведення всіх виборів у дер-
жаві. Поняття виборчий процес розгляда-
ється як певна діяльність органів і грома-
дян, спрямована на підготовку і проведення 
виборів, та як система правових норм, що 
регулюють цю діяльність. Відповідно, прин-
ципи виборчого процесу – це певні засади, 
вихідні вимоги та ідеї, покладені в осно-
ву кожної виборчої процедури. Як бачимо, 
вказані поняття пов’язані між собою та до-
повнюють один одного. Тому, не ототожню-
ючи поняття «принципи виборчого права» 
та «принципи виборчого процесу», варто 

розглядати їх у тісному взаємозв’язку і вза-
ємообумовленості.
Як бачимо, вказане визначення також 

підтверджує взаємозв’язок поняття «прин-
ципи виборчого права» та «принципи ви-
борчого процесу». А також думку про те, 
що будь-які принципи не є догмами, вони 
коригуються, розвиваються, як і право в ці-
лому. Поступове еволюційне перетворення 
принципів є об’єктивною необхідністю [14, 
с. 59].
Принципи або засади виборчого права і 

процесу мають вагоме теоретичне та прак-
тичне значення. З погляду теорії вони спри-
яють формуванню змісту виборчого права 
як конституційно-правового інституту, а їх 
практичне призначення полягає у впливі на 
політичні реалії, у необхідності застосуван-
ня при формуванні виборчого законодав-
ства, функціонуванні механізму проведення 
виборів. 
Якщо стосовно визначення ролі прин-

ципів виборчого права і виборчого процесу 
в житті демократичної держави дослідники 
мають майже одностайну думку, то їх кла-
сифікація представлена у конституційному 
праві за різними критеріями.
Так, М. Бучин поділяє принципи вибор-

чого процесу  на базові і додаткові. На думку 
дослідника, базові стосуються участі вибор-
ців у виборчому процесі, мають універсаль-
ний характер, є загальновизнаними у світі; 
на них ґрунтується інститут виборів як де-
мократичний інститут (вільні, рівні, загаль-
ні, прямі вибори шляхом таємного голосу-
вання). Додаткові принципи характеризу-
ють особливості самого виборчого процесу, 
вони не мають універсального характеру і 
можуть мати певні особливості залежно від 
виду виборів (принцип гласних виборів, 
принцип свободи агітації, принцип рівності 
суб’єктів виборчого процесу) [7, с. 37].
Ю. Ключковський дотримується в дечо-

му схожої точки зору і систему принципів 
виборчого права також поділяє на дві гру-
пи: принципи, що стосуються голосування 
(таємне, особисте, однократне, факульта-
тивне) та принципи, що стосуються виборів 
у цілому (загальні, прямі, рівні, вільні, чесні 
вибори) [15, с. 43].
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Окремі вчені, зокрема Л. Козодой, поді-
ляють принципи виборчого права за підста-
вою їх цільового призначення в механізмі 
правового регулювання виборчих відносин: 
принципи організації та проведення ви-
борів, які утворюють концептуальні засади 
правового забезпечення виборчих відносин 
та принципи участі громадян у виборах [16, 
с. 11].
Дещо з інших позицій класифікує прин-

ципи виборчого права Т. Герасименко, по-
клавши в основу класифікації елемент волі. 
На цій підставі дослідниця розмежовує 
принципи на такі, що протистоять зовніш-
ньому, «штучному» викривленню волі наро-
ду на виборах (загальні, рівні, прямі вибори) 
і такі, що перешкоджають внутрішньому, 
природному перекручуванню волі народу 
(вільні вибори та таємне голосування) [17, 
с. 24-25].
О. Марцеляк принципи виборчого пра-

ва класифікує за юридичною силою право-
вих актів, у яких вони закріплені: прин-
ципи, закріплені в міжнародно-правових 
документах, принципи, закріплені на рівні 
конституції, принципи, закріплені на рівні 
виборчих законів [5, с. 370].
Не ставлячи за мету детально розробити 

класифікацію принципів виборчого права, 
схиляємося до поглядів тих учених, які по-
діляють їх на так звані конституційні (базо-
ві), які визначають основні засади виборів, 
як демократичного конституційно-право-
вого інституту та принципи, що визначають 
суть виборчого процесу і закріплені на рівні 
окремих виборчих законів. Конституційні, у 
свою чергу, варто поділити на загальні кон-
ституційні та конституційні принципи вибо-
рів.
Аналізуючи конституційні засади вибор-

чого права і виборчого процесу, варто по-
годитися з думкою Т. Астахової про те, що 
з онтологічних позицій принципи виборів 
пов’язані з основоположними ідеями, заса-
дами, що отримали загальне визнання у сві-
товій та національній конституційній прак-
тиці, та у правовідносинах, тобто з консти-
туційними принципами [13, с. 32]. Мова йде 
про такі загальні конституційні принципи 
як народовладдя (ст. 5), принцип визнання 
людини найвищою соціальною цінністю-

(ч 1., ст. 3), утвердження і забезпечення прав 
і свобод людини державою (ч.2 ст. 3), відпо-
відальності держави перед людиною за свою 
діяльність (ч. 2 ст. 3), принцип верховенства 
права, вищої юридичної сили Конституції і 
прямої дії її норм (ст. 8) тощо [18].
Вказані конституційні принципи обумов-

люють юридичні засоби і механізми, що ви-
користовуються з метою здійснення виборів, 
що максимально повно відображали та ре-
презентували волю народу як владного суве-
рена, та дають змогу забезпечити інші кон-
ституційні принципи виборів, такі як вільні 
і загальні, рівні і прямі вибори, що здійсню-
ються шляхом таємного голосування.
Тому варто зупинитися на аналізі окре-

мих із них та характеристиці їх ролі у про-
цесі функціонування конституційно-право-
вого інституту виборів. 
У ст. 19 Конституції України закріпле-

но принцип законності, згідно з яким ор-
гани державної влади, їх посадові особи 
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах 
повноважень та у спосіб, що передбачені 
Конституцією та законами України. Саме в 
цьому принципі втілюється забезпечення 
неухильного дотримання прав та свобод 
людини та громадянина. Названий прин-
цип гарантується Конституцією України,-
ч. 2 ст. 6 якої прямо вказує, що органи зако-
нодавчої, виконавчої та судової влади здій-
снюють свої повноваження у встановлених 
цією Конституцією межах і відповідно до за-
конів України. 
Невід’ємним від принципу законності є 

надто важливий і обов’язковий конституцій-
ний принцип верховенства права, що вима-
гає підпорядкування діяльності державних 
інститутів потребам реалізації прав людини, 
забезпечення їх пріоритетності перед усіма 
іншими цінностями демократичної держави 
[19, с. 7]. 
Принцип верховенства права, який, від-

повідно до ст. 8 Конституції України, має 
бути визначальним для функціонування як 
держави в цілому, так і кожної ланки дер-
жавного механізму. Принцип верховенства 
вимагає підпорядкування діяльності дер-
жавних інститутів потребам реалізації прав 
людини, забезпечення їх пріоритетності пе-
ред усіма іншими цінностями демократич-
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ної держави Але слід погодитися з тими на-
уковцями, які зазначають, що принцип вер-
ховенства права визнається радше ідеалом, 
до здійснення якого має прагнути кожна 
держава, що намагається стати правовою, та 
й усі колективні суб’єкти соціуму, які праг-
нуть правового суспільства [20, с. 22]. 
Основою безпосередньої демократії є 

принцип суверенітету народу. З’єднуючою 
ланкою між представницькою і безпосеред-
ньою демократією є саме вибори, що перед-
бачають делегування народного суверені-
тету представницькому органу, тим самим 
надаючи народу унікальну можливість конт-
ролю за діяльністю органів влади включаю-
чи їх повну заміну. Відповідно до Консти-
туції Україна є демократичною та правовою 
державою (ст. 1) . Проявом демократичності 
держави є закріплення у ст. 5 Конституції 
України принципу народовладдя як систе-
ми форм безпосереднього вільного волеви-
явлення народу – носія суверенітету та єди-
ного джерела влади в Україні. Відповідно 
до ст. 69 Конституції України народовладдя 
здійснюється через вибори, референдуми та 
інші форми безпосередньої демократії. Крім 
того, ч. 1 ст. 38 Конституції України закрі-
плює право громадян брати участь в управ-
лінні державними справами, у всеукраїн-
ському та місцевому референдумах, вільно 
обирати і бути обраними до органів держав-
ної влади та місцевого самоврядування [18]. 
У ст. 71 розділу ІІІ Конституції України 

закріплено конституційні принципи вільних, 
загальних, рівних і прямих виборів, що про-
ходять шляхом таємного голосування. З по-
зицій конституційних засад виборчого про-
цесу вони заслуговують на більш ґрунтовний 
аналіз. Принцип вільності виборів гарантує 
виборцям свободу формування та виявлення 
їх волі. Громадянам України мають забез-
печуватися умови для вільного формування 
своєї волі та її вільного виявлення при голо-
суванні. Принцип рівних виборів, на думку 
М. Ставнійчук, передбачає, що у процесі їх 
організації і проведення повністю виключа-
ється будь-який примус щодо участі або не-
участі як у виборах у цілому, так і у процедурі 
голосування, а також виключається тиск на 
виборця при визначенні ним, як голосувати 
на виборах [21, с. 91]. 

Висновок
Принципам виборчого процесу мають 

відповідати всі стадії виборчого процесу, 
зокрема, принципам вільності та свободи. 
Вільними визнаються вибори, що характе-
ризуються відсутністю тиску та залякування 
виборців щодо їх бажання брати або не бра-
ти участі у виборах та щодо вибору канди-
датів при голосуванні. З одного боку, даний 
принцип повинен гарантувати виборцеві 
свободу здійснення волі на виборах. Однак, 
з іншого, свобода стосується й процесу фор-
мування волі виборця. Важливою гарантією 
проведення вільних виборів є незалежність 
судової влади, здатність влади захистити ви-
борчі права громадян. Тим часом законний 
інтерес політичних партій і кандидатів по-
лягає в тому, щоб схилити громадян по мож-
ливості на свій бік. В умовах тривалої перед-
виборної боротьби виборці перебувають під 
постійним впливом з боку конкурентних 
політичних груп, які намагаються вплинути 
на волевиявлення громадян на виборах. З 
урахуванням цієї обставини необхідно роз-
різняти законний і незаконний вплив на 
виборців, що має бути предметом окремого 
наукового аналізу.
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SUMMARY 
The principles of the electoral process are 

established by the laws of Ukraine and, fi rst of all, 
by the Constitution of Ukraine. In the domestic 
legal literature, there are different approaches 
to understanding the content and essence of the 
principles of the electoral process (electoral law). 
The article substantiates the position that the 
principles of the electoral process are the basic 
guiding principles (principles) under which all 
electoral procedures are carried out and the rights 
and freedoms of citizens in the electoral process 
are guaranteed, that the constitutional principles 
stipulate the legal principles and mechanisms used 
for the purpose of realization fair and just elections 
with full guarantees of the freedom to exercise the 
will of the voter.

Determining the essence and content of the 
principles of the electoral process helps to solve the 
problem of fi nding the best ways to implement the 
principles of democracy.

Key words: principles, principles, electoral 
process, electoral right, voters, expression of will, 
Constitution, laws of Ukraine.
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ÁÅÇÏÅÊÈ ÃÐÎÌÀÄßÍ

В статье рассмотрены основные угрозы 
финансово-экономической безопасности граж-
дан в современных условиях. Представлена 
классификация рисков экономического ха-
рактера для незащищенных слоев населения. 
Предложены механизмы нормативно-право-
вого регулирования мер по обеспечению эконо-
мической безопасности граждан.
Ключевые слова: Безопасность, финансо-

во-экономическая безопасность, угрозы, ри-
ски, нормативно-правовые механизмы.
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лому становить загрозу економічній безпеці 
України. 

Аналіз останніх публікацій та дослі-
джень

Дослідженням економічної безпеки при-
свячена значна кількість наукових праць. 
Серед них багато напрацювань в області 
економічної безпеки держави [1, 2, 3, 4, 5,] 
та економічної безпеки підприємств [6, 7, 8, 
9]. Визначення фінансово-економічної без-
пеки в сучасній літературі трактується по-
різному, але ряд дослідників більше схиля-
ється до думки, що фінансова безпека є скла-
довою економічної безпеки [10, с. 12; 11, с. 
34; 12, с. 54]. Видатний учений, людина, яка 
зробила значний вклад у розвиток вітчизня-
ної економіки як на науковому, так і на прак-
тичному рівні, державний діяч, консультант 
декількох Президентів з макроекономічних 
питань Геєць Валерій Михайлович вбачає 
в фінансовій безпеці стабільний розвиток 
фінансової системи країни та її стійкість до 
потенційно негативного впливу зовнішніх і 
внутрішніх шоків [2, с.24]. Тому як об’єкт, 
так і предмет даної статті включає в себе до-
слідження фінансових зокрема, та економіч-
них інтересів громадян в цілому.

Наукова розробка проблем фінансо-
во-економічної безпеки громадян на сьо-
годнішній день знаходиться на початковій 
стадії розвитку, оскільки мало досліджена 
теоретична та методична база, що окреслює 
ряд ключових понять, концепцій та прак-

Постановка проблеми
Соціально незахищені громадяни мають 

становити особливий інтерес для держави, 
оскільки саме вони є базовим трудовим ре-
сурсом, а відповідно і основним економіч-
ним потенціалом України. Якість трудово-
го потенціалу залежить від певного стану 
захищеності, який прийнято називати без-
пекою. 
В умовах глобалізації, коли місце на сві-

товому ринку залежить від якості товарів 
та послуг, громадяни, як трудовий ресурс, 
відіграють ключову роль у процесі форму-
вання конкурентоспроможності країни. 
Та, на жаль, особиста фінансово-еконо-
мічна безпека громадян на сьогоднішній 
день не відображає рівень, який можна на-
звати оптимальним для нормальних умов 
проживання та праці. Це, у свою чергу, 
впливає на якість праці. Таким чином,
 проблема особистої економічної безпеки 
громадян створює перешкоди для нормаль-
ного розвитку трудового потенціалу та в ці-
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тичних рекомендацій з оцінювання рівня 
особистої економічної безпеки громадян. 
Тому, враховуючи суспільні потреби в умо-
вах сьогодення, актуальність покращення 
особистої економічної безпеки громадян за 
останні роки є найвищою.
У Законі «Про основи національної без-

пеки України» особиста безпека громадяни-
на та людини стоїть на першому місці[13].
На думку дослідника І. М. Глібова, від-

сутність безпеки громадянина обмежує 
можливості забезпечення безпеки, а отже, і 
стабільності суспільства та держави. Неува-
га до інтересів особистості спричиняє ряд 
негараздів, головним із яких є розкол сус-
пільства на ворогуючі угруповання [3]. Так 
вважає Глібов. Думка В. В. Мамонова, який 
також характеризує особисту економічну 
безпеку громадян з позицій першочерговос-
ті забезпечення економічних інтересів, при-
пускає бачення цього явища комплексно. 
Тобто спочатку економічні інтереси грома-
дян, а потім держави. Його вислів «безпека 
особистості, безпека суспільства і безпека 
держави знаходяться у взаємній залежності: 
неможливо досягти одної, ігноруючи інтер-
еси інших» [14] вказує на комплексність без-
пеки як єдиної системи, основною функцією 
якої є забезпечення економічних інтересів 
громадян.
Невипадково в російському законі від 28 

грудня 2010 року № 390- ФЗ «Про безпе-
ку» [15] вона представлена триєдиною сис-
темою – особистості, суспільства, держави. 
Проте закон визначення не дає, але воно є в 
нормативно-правових актах. У «Стратегії на-
ціональної безпеки Російської Федерації до 
2020 року», затвердженої указом президента 
РФ від 12 травня 2009 р. № 537, в п. 6. дано 
визначення національної безпеки як стану 
захищеності особи, суспільства і держави від 
внутрішніх і зовнішніх загроз, яке дозволяє 
забезпечити конституційні права, свободи, 
гідні якість і рівень життя громадян, сувере-
нітет, територіальну цілісність, сталий роз-
виток, оборону і безпеку [16]. 
Таким чином, на першому місці стоїть 

саме безпека громадян. Зважаючи на ви-
знану воєнну агресію з боку Російської Фе-
дерації, розглядати їх підходи до розумін-
ня економічної безпеки в рамках наукової 

роботи,на нашу думку, можливо, оскільки 
наука інтернаціональна. Проте є різні дум-
ки з цього приводу. 
Отже, як серед наукової спільноти, так 

і на нормативно-правовому рівні поняття 
безпека представлено станом захищеності, 
який, у першу чергу, стосується саме гро-
мадян. Хоча й такий акцент робиться, але 
більш конкретної деталізації цього стану 
захищеності, а також його розробки на на-
уковому та нормативно-правовому рівні не 
спостерігається. Причиною тому є складна 
економічна ситуація в країні.

 Переважна частина українців знаходить-
ся за межею бідності, а невелика частка на-
селення, яких прийнято називати «еліта 
країни», отримує надприбутки. У цілому 
цей стан не можна назвати захищеністю 
громадян від загроз та викликів, і, більше-
того, він суперечить «принципам соціальної 
справедливості». Принцип соціальної спра-
ведливості в сучасній літературі зустрічаєть-
ся не часто, проте він має ключове значення 
в процесі активізації громадян на певні дії, 
що направлені на забезпечення їх власних 
економічних інтересів. 
Одним із основних дослідників принци-

пів соціальної справедливості можна вважа-
ти Джона Ролза, який представив свою «Те-
орію справедливості» [17].
У ній окреслено основні принципи спра-

ведливості:
- наявність рівних прав і свобод гро-

мадян;
- нерівність за майновим і соціальним 

статусом;
- рівність за можливостями займати 

посади.
До більш жорсткої моделі соціальної 

справедливості можна віднести теорію «роз-
подільчої справедливості» Р. Нозіка, яка 
характеризує визнання автономії особи та 
рівності всіх громадян. Його підхід характе-
ризується так званим принципом майнової 
справедливості, який реалізується соціаль-
ною державою [18]. 
У такому випадку принцип майнової 

справедливості дає право кожному громадя-
нину мати певну частку спільно вироблених 
продуктів.
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Отже, в основі економічної безпеки гро-
мадян лежить «принцип соціальної справед-
ливості» як можливість справедливого роз-
поділення матеріальних благ.
Проблемами оцінювання захищеності 

як стану, а в нашому випадку економічної 
безпеки громадян, займається наука ризи-
кологія, що виникла в результаті шаленого 
інтересу до прогнозування різних процесів, 
на перетині таких наукових напрямів, як 
математична статистика, теорія ймовірності, 
а також прикладних наук, які характеризу-
ють сфери впливів ризиків.
Наукова думка стосовно розуміння по-

няття ризику представляє його як ймовір-
ність настання негативних подій.
Тому можна вважати, що сфери ризиків, 

які впливають на економічну безпеку грома-
дян, мають розглядатися перш за все з пози-
цій забезпечення їх економічних інтересів.

Не вирішена раніше частина загальної 
проблеми

Проблеми забезпечення безпеки в сус-
пільстві досить часто розглядаються на ма-
кроекономічному; культурно-історичному; 
мікроекономічному; воєнному; ідеологіч-
ному; інтеграційному; глобалістичному та 
ін. рівнях. Найменш приділяється уваги в 
суспільстві економічним інтересам грома-
дян, зокрема їх економічній безпеці. Хоча 
й на нормативно-правовому та науковому 
рівні розуміння сутності економічної без-
пеки полягає в забезпеченні власних ін-
тересів простих громадян, яких проживає 
в Україні переважна більшість, у реаль-
них умовах об’єктами безпеки виступають 
корпорації, підприємства, сама держава з 
її інституціями та членами цих інституцій, 
а також геополітика і ідеологія. В таких 
умовах постає проблема неузгодженості 
між вищезазначеними об’єктами безпеки 
та об’єктами безпеки, яких економічні ін-
тереси яких не враховані. Наслідки такого 
неврахування інтересів можуть бути ката-
строфічними, оскільки суспільство в тако-
му випадку починає розділятися на певні 
групи, кожна з яких веде політику згідно зі 
своїми економічними інтересами. І як по-
казує історія минулого століття: революції 
можуть охопити усю країну та знищити і 

так незначний економічних потенціал, що 
залишився в спадок від колишніх надбань.

Метою статті є вивчення сутності фі-
нансово-економічної безпеки як явища, ви-
окремлення економічної безпеки громадян 
серед інших видів безпеки. Розгляд осно-
вних ризиків економічній безпеці пересіч-
них мешканців України. Розробка класифі-
кації ризиків економічної безпеки грома-
дян.

Виклад основного матеріалу 
дослідження

Держава, будучи основним суб’єктом у 
забезпеченні економічної безпеки громадян 
відповідно до чинного законодавства, забез-
печує безпеку особистості на основі реаліза-
ції її прав і свобод. Так вказано у конститу-
ції України [1]. Серед цих прав і свобод для 
нормального функціонування особистості та 
її можливості участі у всіх економічних про-
цесах є: право приватної власності; свобода 
підприємницької діяльності; свобода праці; 
право на соціальне забезпечення; право на 
освіту; право на житло; право на вільне роз-
порядження своїми здібностями; право на 
охорону здоров’я і материнство;право на 
участь у державних процесах.
Реально забезпечуються не всі можли-

вості реалізації економічних інтересів гро-
мадян. Скрутна ситуація з житловим питан-
ням, безкоштовна медицина не на найкра-
щому рівні, соціальне забезпечення є лише 
рекламним трюком у передвиборчих кампа-
ніях, яке можна розглядати як собівартість 
у політичній діяльності, оскільки прибуток 
від лобіювання бізнесових інтересів у полі-
тиці є значно більшим у порівнянні з витра-
тами на соціальну допомогу під час вибор-
чих кампаній.
Проте це лише незначна частина еко-

номічних загроз для громадян України. За 
даними державного комітету статистики, 
середня зарплатня у 2016 р. зростала шале-
ними темпами. Так, починаючи з січня до 
кінця року, темпи приросту складали 55%, 
та на кінець року середня заробітна платня 
складала 11094 грн. На відміну від даних 
недержавного агентства з працевлаштуван-
ня work.ua, яке фіксує вартість оплати пра-
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ці за вакансіями та вартість оплати праці за 
поданими здобувачами резюме, рівень се-
редньої заробітної платні по Україні дещо 
відрізняється від зазначеного в головному 
статистичному центрі держави(Рис. 1). Чому 
так? З цього приводу розслідування на дер-
жавному рівні не проводилося, оскільки це 
компетенція громадянських суб’єктів забез-
печення економічної безпеки, що обумовле-
на їх власними економічними інтересами.
Ще дуже цікавим є факт диспропорційнос-

ті динамік зростання цін на основні продук-
ти споживання та заробітної платні. Непро-
порційна динаміка зміни цін на товари спо-
живання та заробітної платні,встановленої 
на підприємствах-реалізаторах споживчої 
продукції, вказує на те, що відповідні під-
приємства скорочують свою собівартість за 
рахунок оплати праці. 

Все це та ряд інших загроз економічній 
безпеці громадян спонукає на розробку кла-
сифікації ризиків особистісної економічної 
безпеки переважної кількості мешканців 
України та затвердження її на нормативно-
правовому рівні.
З метою систематизації основних ризиків 

економічній безпеці особистості можна ви-
користовувати спеціальні класи, які окрес-
люють ключові економічні інтереси грома-
дян. 
До таких можна віднести:клас фінансо-

вих потреб;клас соціальних потреб; клас 
інтелектуальних потреб;клас економічних 
потреб;клас охорони здоров’я;клас побуто-
вих потреб.
Таким чином, основні сфери економічної 

безпеки громадян можна охарактеризувати 
відповідними класами. Такі класи завжди 
будуть незмінними, оскільки людська при-

рода та потреби 
людства завжди 
були, є і будуть 
однаковими.
У процесі де-

талізації відповід-
ної системи еко-
номічних ризиків 
для громадян-
ського суспіль-
ства виникає по-
треба у визначен-
ні окремих видів 
ризиків. Так, від-
повідно до струк-
тури класів еко-
номічних ризиків 
громадян, можна 
окреслити види 
ризиків для кож-
ного класу окре-
мо, які, у свою 
чергу, безпосе-
редньо включа-
ють вусебе осно-
вні економічні 
ризики.
Детальна кла-

сифікація пред-
ставлена в табл. 2. 
Вона може бути 

Рис. 1 Середня заробітна в Україні плата за регіонами за місяць у 
2016 р.

Розроблено автором на основі джерел: [19], [20]. 
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Т
аблиця 2

К
ласиф

ікація загроз ф
інансово-економічній безпеці громадян

К
ласи економ

ічних ризиків гром
адян

К
лас ф

інансових потреб
К
лас соціальних потреб

К
лас інтелекту-
альних потреб 

К
лас економ

ічних 
потреб

К
лас 
охорони 
здоров’я 

К
лас побутових 
потреб

В
иди економ

ічних ризиків гром
адян

Кредитні ризики

Інфляційні ри-
зики

Валютні ризики

Спекулятивні 
ризики

Комунальні ри-
зики

Продовольчі ри-
зики

Інформаційні 
ризики

Освітні ризики

Ризики доступ-
ності до інтелек-
туальних ресурсів

Вартісні ризики

Зарплатні ризи-
ки

Екологічні ри-
зики

Ризики не до-
ступності житла

Вартісні ризики

О
сновні економ

ічні ризики гром
адян

Збільшення вартості кредитів

Зміна кредитних ставок

Інфляція в продовольчій сфері

Інфляція в побутовій сфері

Зміна вартості національної валюти

Спекуляція цінами основних товарів

Збільшення вартості комунальних по-
слуг
Збільшення вартості оренди житла

Збільшення вартості прод. товарів

Низька якість прод. товарів

Недоступність до оптимальної інфор-
мації
Негативні інформаційні впливи

Вартість освіти

Низька якість освіти

Недоступність до наукових ресурсів

Низький рівень інтелектуального ви-
ховання
Збільшення вартості основних товарів

Несвоєчасна виплата заробітної платні

Низька якість продуктів споживання

Забруднення навколишнього середови-
ща

Недоступність безкоштовного
 житла
Недоступність до дешевих кредитів 

Збільшення вартості життя

Зменшення вартості праці

Розроблено автором
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використана в процесі формування норма-
тивно-правових механізмів забезпечення 
економічної безпеки громадян.

Висновок
Сутність фінансово-економічної безпеки 

полягає у створенні певного стану захище-
ності від загроз, ризиків та небезпек. Фі-
нансова безпека є складовою економічної 
безпеки. Комплексне бачення економічної 
безпеки представлено трьома рівнями: ма-
крорівень, мікрорівень, рівень економічної 
безпеки громадян. Виявлено, що мета за-
безпечення економічної безпеки направле-
на на захист, у першу чергу, інтересів грома-
дян. В основі економічної безпеки громадян 
лежать принципи соціальної справедливос-
ті, які характеризують її з позицій справед-
ливого розподілення ключових матеріаль-
них та нематеріальних ресурсів.

 Ризики економічній безпеці громадян 
представляють собою ймовірність настання 
негативних подій. Розроблена класифікація 
економічних ризиків, що характеризує за-
грози інтересам громадян,дозволила систе-
матизувати основні впливи на ключові сфе-
ри життя пересічних українців. 
Відповідна класифікація може дістати 

подальший розвиток у процесі формування 
нормативно-правових механізмів із забезпе-
чення е кономічної безпеки громадян.
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто основні загрози фі-

нансово-економічній безпеці громадян у сучас-
них умовах. Представлено класифікацію ризи-
ків економічного характеру для незахищених 
верств населення. Запропоновано механізми 
нормативно-правового врегулювання заходів 
із забезпечення економічної безпеки громадян.
Ключові слова: безпека, фінансово-еконо-

мічна безпека, загрози, ризики, нормативно-
правові механізми.

SUMMARY 
The article considers the main threat to 

fi nancial and economic security of citizens in 
modern conditions. The classifi cation of economic 
risks for vulnerable people.The mechanisms of legal 
and regulatory measures to ensure the economic 
security of citizens.

Keywords: Financial and economic security, 
threats, risks, legal and regulatory mechanisms.
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Статья посвящена проблемам существо-
вания военно-гражданского сотрудничества в 
историческом опыте государственного стро-
ительства Украины. Определены основные 
направления осуществления военно-граждан-
ской администрации. Выделены причины со-
здания военно-гражданских администраций.
Ключевые слова: военно-гражданские 

отношения, гражданский контроль, военно-
гражданские администрации, администра-
тивно-территориальное устройство, госу-
дарственное управление территориальным 
развитием.
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ÓÄÊ 342.9

посередній близькості до зони проведення 
антитерористичної операції. 
Подібні реалії вимагають дієвої співпра-

ці цивільної влади і військового механізму 
держави, що отримало нову форму адміні-
стрування територіального розвитку – вій-
ськово-цивільна адміністрація. На сьогодні 
особливу актуальність викликає пошук ді-
євих та ефективних механізмів забезпечення 
її функціонування та виконання покладених 
на неї завдань. Окрім суто теоретичних по-
шуків, вирішення даної проблеми вимагає 
проведення аналізу історичних передумов та 
історичного досвіду розвитку інституту вій-
ськово-цивільних адміністрацій.
Ступінь наукової розробки теми. 
Проблематика функціонування військо-

во-цивільних адміністрацій і зокрема дослі-
дження природи їх правового статусу та за-
кріплення, в тому числі і з урахуванням істо-
ричних традицій державотворення в Україні 
досліджувалася багатьма вченими зокрема 
В.П. Андрущенко, В.М. Антошин, О.І. Гринен-
ко, М.М. Дєнєжкін, У.В. Ільницька, Д.В. Під-
лісний, М.В. Сіцінська, М.П. Требін та ін.
Мета статті. Метою даної статті є дослі-

дження вітчизняного історичного досвіду в 
організаційно-правовому забезпеченні вій-
ськово-цивільних адміністрацій.
Виклад теми. Держава як суспільно-по-

літичний інститут має безліч складових еле-
ментів та підсистем, для забезпечення влас-
них функцій. Однією з таких підсистем є вій-
ськова, основне призначення якої захищати 
суверенітет держави, обстоювати її неза-

Актуальність теми
Сучасний період розвитку української 

державності відбувається у складних гео-
політичних умовах, коли Україна фактично 
підтверджує свій суверенітет та своє право 
на незалежність. Збройний конфлікт на сході 
України, незаконна окупація українських те-
риторій Автономної республіки Крим та вій-
ськова інтервенція з боку Росії на суверенну 
територію України призвела до необхідності 
не лише вести воєнні дії, але і переформату-
вати апарат державного управління. Так чи 
інакше, в незалежності від умов і обставин, 
але держава, як універсальне суспільно-по-
літичне утворення, повинна доводити свою 
спроможність та забезпечувати належний 
рівень захисту прав і свобод своїх громадян. 
Так само і Україна в незалежності від вій-
ськової агресії Росії повинна забезпечувати 
права та свободи власних громадян, у тому 
числі і на територіях, що знаходяться у без-
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лежність та протистояти зовнішнім проявам 
агресії. Але не дивлячись на те, що армія та 
військова адміністрація здійснює реаліза-
цію власних функцій у середині державного 
механізму, досить часто вони можуть собою 
підміняти його частково чи повністю. Це від-
бувається у форматі так званих цивільно-вій-
ськових відносин. 
На думку М.В. Сіцінської, цивільно-вій-

ськові відносини можуть бути визначені як 
поєднання загальних відносин між військо-
вими інституціями, з одного боку, та цивіль-
ним урядом, неурядовими інституціями, 
організаціями та громадянами – з другого. 
Зазначені відносини у цій сфері базують-
ся на формальних і неформальних засадах. 
Формальні засади – це ті, які регулюються 
Конституцією України, законами, догово-
рами тощо. Неформальні відносини станов-
лять певні альянси та зв’язки на зразок вій-
ськово-промислових, військово-академічних, 
військово-культурних тощо. На неформальні 
відносини мають великий вплив національ-
ні, цивільні традиції, особливе сприйняття 
військовими цивільних, а цивільними – вій-
ськовослужбовців [9, с.82-84]

Як зауважує у своїх дослідженнях М.П. Тре-
бін, у правовій державі армія підпорядко-
вується демократично обраному урядові, і її 
використання чітко обумовлене законодав-
ством. В умовах демократії забезпечується мі-
німізація можливостей втручання армії у по-
літичне життя і, особливо, у процес боротьби 
за політичну владу. Демократичний режим 
передбачає існування механізмів, які б обме-
жували можливість окремих політичних сил 
використовувати армію для досягнення влас-
них інтересів. Демократичні суспільства ство-
рюють правові механізми, які унеможливлю-
ють перетворення армії з інструмента реаліза-
ції загальної державної політики в інструмент 
здійснення політики правлячої партії або гру-
пи осіб. Політичними принципами функціо-
нування армії у демократичному суспільстві 
є: побудова збройних сил на рівні оборонної 
достатності та заборони використання струк-
тури для виконання завдань, не пов’язаних 
з обороною держави; реалізація механізмів 
цивільного контролю над збройними сила-
ми; єдиноначальність та колегіальність у при-
йнятті рішень тощо [12, с.72-73].

Таким чином, армія притаманна і невід’ємна 
від держави, але лише в тих межах, що дозво-
ляють державі виконувати свої функції та 
забезпечувати власну свободу розвитку. Ар-
мія виступає в якості гарантій громадянам 
держави їх захисту від зовнішніх ворогів, 
але лише і суто зовнішніх, оскільки армія не 
може втручатися в життя держави. Детально 
аналізуючи механізм взаємодії армії і цивіль-
ної державної влади приходимо до висновку, 
що армія захищає інтереси держави загалом, 
перебуваючи поза її політичним життям. 
При цьому армія захищає інтереси держави 
в незалежності від її політичного устрою, зо-
внішньополітичного курсу тощо. Тобто ци-
вільно-військові відносини які вибудовують-
ся між державою і армією, є нерівноправни-
ми. Перша хоча і забезпечує діяльність армії, 
однак саме армія забезпечує захист держави 
як суспільно-політичного утворення в ціло-
му. 
Разом з тим, держава ніколи не залишає 

контроль над армією, хоча світова історія 
знає приклади військових переворотів, од-
нак саме для запобігання цьому створюються 
механізми цивільного контролю. Насправ-
ді таким механізмом можна навіть вважати 
головування голови держави над армією в 
якості головнокомандувача у військовий та 
мирний час. Щоправда, за умови військового 
стану повноваження глави держави значно 
розширюються саме у військовій сфері.
Як зауважує У.В. Ільницька, цивільний 

контроль над армією у правовій демократич-
ній державі – це  підпорядкованість воєнної 
стратегії цивільній владі, зверхність політич-
ного керівництва над сферою безпеки і обо-
рони. Здійснення демократичного цивільно-
го контролю передбачає створення системи 
обмежень, яка б ускладнювала і навіть ви-
ключала використання армії з антиконститу-
ційною метою. Тобто цивільний контроль – 
це система унеможливлення неконституцій-
них дій та рішень, запобігання відчуженню 
армії від політичної влади та попередженню 
безконтрольної діяльності військових поса-
дових осіб. Цивільний контроль – це засіб 
недопущення мілітаризації держави і вста-
новлення стратократії – прямого військового 
правління, це спосіб уникнення можливості 
перетворення армії у самостійний центр вла-
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ди та механізм запобігання небажаному зрос-
танню активності війська [4, с.208].
Одним із сучасних проявів цивільного 

контролю держави над армією і загалом фор-
мою цивільно-військових відносин в Україні 
є військово-цивільні адміністрації. Відповід-
но до Закону України «Про військово-ци-
вільні адміністрації» військово-цивільні ад-
міністрації – це тимчасові державні органи у 
селах, селищах, містах, районах та областях, 
що діють у складі Антитерористичного цен-
тру при Службі безпеки України і призначе-
ні для забезпечення дії Конституції та законів 
України, забезпечення безпеки і нормаліза-
ції життєдіяльності населення, правопоряд-
ку, участі у протидії диверсійним проявам і 
терористичним актам, недопущення гумані-
тарної катастрофи в районі проведення ан-
титерористичної операції [7].
Таким чином, можна зробити низку ви-

сновків стосовно того, що, по-перше, військо-
во-цивільні відносини існують завжди і за 
будь-яких умов існування держави. По-друге, 
зміна моделі таких відносин також можлива, 
причому в бік збільшення ролі військового 
елементу. Це стає необхідним у випадку по-
треби захисту держави від зовнішніх ворогів. 
Саме на це спрямовано дію наведеного вище 
закону, і саме це стало причиною активізації 
цивільно-військового співробітництва. 
При цьому слід зауважити, що історія ста-

новлення державності України знає декілька 
форм прояву цивільно-військових відносин 
у найбільш інтенсивних моделях, що спри-
чинено зовнішньополітичними реаліями на 
кожному конкретному історичному етапі. 
Більше того, для України є відома і така фор-
ма адміністрування, як військово-цивільна 
адміністрація, одним із перших і найбільш 
структурно визначених прикладів якої мож-
на знайти за часів Запорізької Січі.
Як зазначає І.Я. Терлюк, у військово-по-

літичному аспекті Запорізька Січ ХV – ХVІ ст. 
та її військо поділялися на курені, які були 
базовою структурною одиницею адміністра-
тивно-політичного устрою всієї Запорозької 
Січі. Традиційно на Запорожжі налічувало-
ся 38 куренів. Як спеціальна військово-по-
літична одиниця курінь гуртував запорож-
ців, які мешкали на Січі, й тих, що були до 
нього приписані, але в мирний час вели своє 

господарство на зимівниках чи в городовій 
Україні. Кожний козак мав подвійне підпо-
рядкування: адміністративно-військове та су-
дове – керівництву паланки (як мешканець, 
воїн і господар) і військово-мобілізаційне та 
господарче – керівництву куреня (як воїн і 
господар). Вироблену чи добуту на промислі 
продукцію козак реалізував через торгівлю 
і на зароблені кошти одягався, озброювався 
та харчувався (зокрема під час гарнізонної 
служби чи походу), а також сплачував подат-
ки до військової скарбниці Січі та скарбниці 
куреня [11, с.89].
Отже, Запорізька Січ на етапі свого ста-

новлення та розвитку мала форму класич-
ної військової організації з елементами дер-
жавного адміністрування. До останнього 
слід віднести упорядкування господарських 
зв’язків, торгівлю, фінанси та податкову сис-
тему, а також земельні відносин. У контексті 
військової адміністрації Січ була класичним 
прикладом армії, але із власним поділом та 
ієрархією територіального управління. В 
умовах жорсткого протистояння одразу з де-
кількома державами: Московією, Річ Поспо-
литою, Кримським ханством і Портою, саме 
такий устрій – військової адміністрації – був 
найбільш прийнятним та ефективним з точ-
ки зору організації внутрішньодержавного 
ладу. 
У період становлення української дер-

жавності за часів Гетьманщини, відбувається 
зменшення впливу військової адміністрації і 
активний розвиток адміністрації цивільної. 
Гетьманський устрій в Україні з’явився в 

результаті виборювання права на самовизна-
чення українського народу та сформувався 
як форма, що найбільше відповідає націо-
нальному духу для забезпечення об’єднання 
вільних та рівних між собою людей. Адміні-
стративно-територіальна побудова Першо-
го українського Гетьманату, який виник у 
результаті революційних подій протягом 
1648-1649 рр. під проводом Богдана Хмель-
ницького, відбувалася за полково-сотенним 
територіальним принципом, згідно з яким 
Українська держава поділялася на окремі 
військово-адміністративні округи (полки), 
що, у свою чергу, складалися з менших оди-
ниць (сотень). Це забезпечувало реалізацію 
основних стратегічних напрямів концепту-
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альних засад політичних та військових за-
думів Б. Хмельницького, зокрема, масове 
залучення до боротьби проти ворога україн-
ського населення, а також утримання війська 
за кошти останнього. Створена організацій-
на структура козацької армії стала потужною 
базою щодо формування військових підроз-
ділів для ведення воєнних дій [9].
Таким чином, якщо на етапі становлення 

Запорізької Січі та козацтва військова адмі-
ністрація поширювалася переважно на Січ, 
але включала до складу куренів осіб, які тим-
часово перебували на землях підконтроль-
них Запорізькій Січі, то в ХVІІ ст. система 
адміністрування устроєм Січі змінилася. Від-
булося зрощення військової адміністрації – у 
вигляді полків та сотень та цивільної, що пе-
редбачало поширення юрисдикції полку на 
певну територію поза Січчю. Вся територія 
тодішньої держави була не лише формально 
закріплена за кожним із полків, але струк-
тура та модель управління цією територією 
формувалася таким полком. Тобто під час 
військових дій адміністрування здійснювало-
ся виключно з урахувань військових потреб, 
але у нетривалі періоди перемир’я, управлін-
ня територіям здійснювалося з акцентом на 
цивільні потреби. 
Що ж до найнижчої ланки управління 

територіями, то первинним військово-адмі-
ністративним підрозділом за часів Гетьман-
ської української держави став курінь, що 
утворювався на базі хутора або невеликого 
села. До його складу входило 10 – 12, інко-
ли – 30 – 40 козаків. Усі вони мали свої хати 
та певний наділ землі. Курені об’єднувались 
у військово-територіальну одиницю – сотню, 
центром якої було сотенне селище або містеч-
ко. Сотня мала у своєму складі від декількох 
десятків до 300 козаків. Територіально сотні 
об’єднувалися в полки. У складі козацького 
полку було від 7 до 22 сотень та від 2 до 3 
тисяч козаків. Територіально 16 найбільших 
військово-адміністративних одиниць (в окре-
мі періоди – до 22 полків) утворювали Укра-
їнську державу на чолі з Гетьманом [2]. 
Разом з тим, як слушно зазначає В.П. Ан-

друщенко, такий поділ не мав стабільності 
через постійні військові дії. Справа в тому, 
що закріплення меж військово-адміністра-
тивних одиниць відбувалося з урахуван-

ням перш за все чисельності населення, що 
до них входило. Територіальний принцип 
відходив на другий план, що, у свою чергу, 
зменшувало ефективність управління тери-
торіями, особливо в контексті забезпечення 
військових потреб під час регулярних воєн 
[1].
На нашу ж думку, побудова системи вій-

ськово-цивільної адміністрації в такий спо-
сіб – від куреня до полку – нагадує сучасну 
модель адміністративно-територіального 
устрою України. Так, курінь – це рівень гро-
мади, сотня – району, полк – області. Таким 
чином, можна засвідчувати, що вже в пері-
од існування Запорізької Січі система ад-
міністрування територіального розвитку і 
військово-цивільної організації суспільства 
характеризувалася досить високим рівнем 
ефективності, оскільки саме така трирівнева 
система на сьогодні притаманна більшості 
країн світу. Більше того, в період існування 
такого військово-цивільного устрою на тери-
торії Гетьманської української держави поді-
бна практика управління не застосовувалася 
в жодній із тогочасних країн Європи.
Але подібний устрій було ліквідовано піс-

ля поразки гетьманської політики і включен-
ня українських територій до складу Московії. 
Оскільки потреба ведення війни на території 
тодішньої України відпала, царський уряд 
вирішив реформувати адміністративно-те-
риторіальний устрій перебудувавши його за 
принципом губернського управління. 
Наступний етап розвитку військово-ци-

вільних відносин і поява військово-цивіль-
них адміністрацій відбувається в період Геть-
манату П. Скоропадського. При цьому зно-
ву ж таки звертають на себе увагу історичні 
умови та військово-політичні реалії того часу, 
що характеризує військово-цивільну адміні-
страцію виключно як елемент адміністратив-
но-територіального устрою держави, орієн-
тований на ведення військових дій, причому 
з метою захисту власного суверенітету.
Дослідження форми державної моделі та 

сутності гетьманського правління, детермі-
нованих умовами іноземної військової окупа-
ції, дозволяють стверджувати, що Гетьманат 
1918 р. – це авторитарно-бюрократичний 
режим з близькими до диктаторських повно-
важеннями глави держави, відсутністю пред-
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ставницького органу влади, поєднанням в 
уряді законодавчих і виконавчих функцій, 
суттєвим обмеженням демократичних сво-
бод, вузькою соціальною базою і тимчасовим 
характером військово-цивільного адміністру-
вання. У законах про тимчасовий державний 
устрій розділ «Про гетьманську владу» ви-
значав лише повноваження глави держави. 
У ньому зовсім не йшлося про апарат цього 
владного інституту. Тому структура гетьман-
ської адміністрації формувалася, виходячи з 
давньоукраїнської традиції, а також тогочас-
них потреб виконання управлінських, пред-
ставницьких і господарських функцій [6]. 
Яскравим прикладом протистояння вій-

ськового та цивільного елементу в системі 
адміністрування територіального управлін-
ня в період Гетьманату П. Скоропадського 
є конфлікт між військовим комендантом і 
головою губернської адміністрації в Харків-
ській губернії. Справа в тому, що з приходом 
до влади П. Скоропадського почала вибудо-
вуватися досить ефективна система держав-
ного управління, із яскраво вираженим век-
тором у бік обмеження впливу військових, не 
дивлячись на те, що сам Гетьман прийшов 
до влади внаслідок військового переворо-
ту. Згодом відбуваються спроби послабити 
вплив військової адміністрації, хоча в системі 
державних органів і присутня велика кіль-
кість чиновників-військових, однак їх функ-
ції стають суто цивільними. 
Так, інститут військових комендантів, 

який був утворений наприкінці березня 1918 
року, продовжував своє існування в якості 
центральної ланки управління військовими 
справами на регіональному рівні і після про-
голошення Української Гетьманської Держа-
ви. При цьому у надзвичайних умовах, яки-
ми характеризувались останні місяці існуван-
ня Української Народної Республіки доби 
Центральної ради, військова влада отримала 
домінування над державною адміністрацією. 
Останнє, з огляду на те, що уряд Української 
Гетьманської Держави взяв курс на розбудо-
ву сильної цивільної влади, спричинило цілу 
низку колізій у процесі становлення місцево-
го апарату [5, c.338]. 
Так, голова губернської адміністрації в 

Харківській губернії П.І. Заліський задекла-
рував свій намір підпорядкувати військову 

адміністрацію головам державних адміні-
страцій, наголосивши, що віднині комен-
данти губернії мають чинити повне спри-
яння старостам відповідного рівня, у чому і 
полягає їх головне призначення. Натомість, 
губернський комендант С.П. Мироненко-
Васютинський, який був призначений ще 
урядом Української Народної Республіки, 
продовжував проводити самостійну політику 
[12].
Ці колізії свідчать про складність механіз-

му переходу від однієї форми територіаль-
ного управління, орієнтованої на військову 
організацію, до іншої, суто цивільної. Поді-
бні ризики залишаються і в сучасних умовах 
державотворення, оскільки механізм пере-
ходу від військово-цивільної адміністрації до 
класичної форми адміністрування територій 
в Україні не розроблено. 

Висновки
Підводячи підсумки проведеного вище 

аналізу, можна зробити висновок, що за-
галом військово-цивільна адміністрація, як 
форма державно-управлінського впливу на 
розвиток територій та їх адміністрування, є 
притаманною історичному шляху розвитку 
української державності. Більше того, в пері-
од наприклад, Запорозької Січі та Гетьман-
ської української держави саме військово-ци-
вільні адміністрації забезпечували управлін-
ня і розвиток держави. При цьому їх поява 
та широке впровадження в політичне життя 
українського суспільства обумовлювалося 
низкою причин, головна з яких необхідність 
постійного ведення захисних війн проти 
більш агресивних сусідських держав. 
Історичний досвід і теоретичні надбання 

організації військово-цивільних адміністра-
цій необхідно активно використовувати в 
контексті пошуку дієвих механізмів їх забез-
печення на сучасному етапі розвитку Укра-
їнської державності. Необхідність відстою-
вання суверенітету та захисту територіальної 
цілісності України демонструють, що саме 
така форма взаємодії цивільної влади та вій-
ськового механізму держави, як військово-
цивільні адміністрації, є єдиною можливою 
формою здійснення ефективного державно-
го управління в умовах ведення військових 
дій.
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SUMMARY 
The article deals with the problems of existence 

of civil-military cooperation in the historical 
experience of Ukraine. The basic directions of 
the military-civil administration are defi ned. The 
causes for the foundation of the civil-military 
administrations are isclosed.

Keywords: civil-military relations, civilian 
control, military-civilian administration, 
administrative divisions, public administration 
territorial development.

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена проблемам існуван-

ня військово-цивільного співробітництва в іс-
торичному досвіді державотворення України. 
Визначені основні напрямки здійснення вій-
ськово-цивільної адміністрації. Виокремлено 
причини створення військово-цивільних адмі-
ністрацій. 
Ключові слова: військово-цивільні відно-

сини, цивільний контроль, військово-цивільні 
адміністрації, адміністративно-територі-
альний устрій, державне управління терито-
ріальним розвитком.
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ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ÉÍ² ÇÌ²ÍÈ  ÎÐÃÀÍ²Â 
ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÁÅÇÏÅÊÈ ÑÐÑÐ Ï²Ä ×ÀÑ 

ÄÐÓÃÎ¯ ÑÂ²ÒÎÂÎ¯ Â²ÉÍÈ

В статье рассматриваются организа-
ционные изменения, которые происходили в 
органах безопасности СССР во время Второй 
мировой войны. Основное внимание уделено 
причинам и последствиям организации На-
родного комиссариата государственной без-
опасности (НКГБ). Отмечается, что первая 
попытка его создания имела место в феврале 
1941 г. Однако начало Великой Отечествен-
ной войны обусловило потребность в центра-
лизации управлением органов безопасности 
и внутренних дел. В 1943 г., когда возникла 
вероятность перевода военных действий за 
пределы СССР, партийное руководство реши-
ло разделить задачи, стоявшие перед совет-
скими силовыми структурами на две основ-
ные части: внутренние, которыми должен 
был заниматься Народный комиссариат 
внутренних дел (НКВД), и внешние, которые 
переходили к компетенции НКГБ. Внимание 
автора статьи также уделено структурным 
изменениям в органах советской военной кон-
трразведки.
Ключевые слова: органы государствен-

ной безопасности, Народный комиссариат 
внутренних дел, Главное управление государ-
ственной безопасности, Народный комисса-
риат государственной безопасности, органы 
военной контрразведки.

 ÁÀÄÀÕÎÂ Þðèé Íàçèðîâè÷ – àñï³ðàíò êàôåäðè òåîð³¿, ³ñòîð³¿ ïðàâà ³ 
äåðæàâè òà êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà Óí³âåðñèòåòó äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè 
Óêðà¿íè 

[2], М.В.Петрова [8], К.В.Скоркіна [13] та ін. 
Особливо цінна інформація про причини струк-
турних змін органів безпеки СРСР міститься у 
серії публікацій збірників архівних документів 
«Органи державної безпеки СРСР у Великій Ві-
тчизняній війні», що видавалась в Росії протягом 
другої половини 1990-х – на початку 2000-х рр. 
Також інформація про формування органів без-
пеки СРСР та УРСР і зміни в їхній структурній 
побудові наявна в працях вітчизняних дослідни-
ків В.А.Золотарьова [1], В.М.Нікольського [4], 
В.Т.Окіпнюка [5, 6], Ю.І.Шаповала [17] та ін.    
У цих працях організаційна побудова і розвиток 
окремих структурних підрозділів радянських 
органів державної безпеки розглядався на базі 
значного масиву архівних документів. 

Постановка проблеми
Більшість зазначених вище авторів осно-

вну увагу звертала насамперед на період другої 
половини 30-тих рр. ХХ ст., коли правлячий у 
СРСР тоталітарний режим розгорнув наймасові-
ші репресії. Відповідно, недостатньо вивченими 
залишилися історичні та юридичні аспекти про-
понованої нами до розгляду проблеми, а саме, 
зв’язку між змінами організаційної структури і 
змінами функціональних обов’язків радянських 
органів державної безпеки під час Другої світо-
вої війни.

Формулювання цілей статті
Вивчення зміни організаційної структури 

радянських органів державної безпеки протягом 
Другої світової війни (1939-1945 рр.), на наш 
погляд, надасть змогу краще зрозуміти основні 

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Дослідження у сфері розвитку організацій-

но-структурної побудови радянських органів 
державної безпеки проводилися у роботах ро-
сійських авторів О.І.Кокуріна [3], О.І.Колпакіді 
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наміри та цілі вищого партійного керівництва 
СРСР. Адже структура радянських органів без-
пеки саме і формувалася відповідно до тих по-
вноважень, завдань та функцій, які покладалися 
на ці державні органи.

Виклад основного матеріалу
Основа довоєнної структури радянських 

органів державної безпеки була закладена 10 
липня 1934 р., коли постановою Всеросійсько-
го центрального виконавчого комітету (ВЦВК) 
СРСР Об’єднане державне політичне управлін-
ня (ОДПУ) було ліквідоване, а замість нього був 
утворений НКВС, до складу якого в якості одно-
го з управлінь увійшло Головне управління дер-
жавної безпеки (ГУДБ) [16, c. 545-546]. Утворе-
не у липні 1934 р. ГУДБ мало сконцентруватися 
на виконанні розвідувальних та контррозві-
дувальних функцій і, відповідно, працівників 
органів державної безпеки звільняли від вико-
нання інших функцій (які раніше виконували 
працівники органів ОДПУ): керівництва та на-
гляду за органами міліції, керівництва систе-
мою тюрем, концентраційних таборів та спец-
поселень, боротьби з бандитизмом та ін. Проте 
існували і не декларовані цілі реформи органів 
безпеки. Партійне керівництво СРСР на чолі з 
Й.В.Сталіним уже тоді готувалося до «великої 
чистки», і йому потрібна була ефективна струк-
тура, яка зможе її організувати та провести. Це, 
у свою чергу, потребувало централізації влади 
та встановлення більш жорсткого політичного 
та культурно-економічного контролю над рес-
публіками СРСР. Також варто мати на увазі, що 
СРСР саме у цей час розпочав форсовану під-
готовку до великої війни з індустріально розви-
неними та могутніми у військовому відношенні 
країнами Заходу, а для цього вкрай необхідно 
було у досить короткий строк розвинути власну 
важку промисловість, яка була основою військо-
во-промислового комплексу. 

У середині і другій половині 30-тих рр. ХХ ст. 
під час головування Г.Г.Ягоди, М.І.Єжова та 
Л.П.Берії в НКВС відбулось багато структурних 
і кадрових перестановок, але у цілому система 
органів держбезпеки до початку Другої світової 
війни залишалась майже незмінною. Уважний 
розгляд структурної побудови ГУДБ НКВС дає 
можливість зрозуміти основні напрямки роботи, 
які мали проводити органи держбезпеки СРСР. 
Структура ГУДБ мала наступні підрозділи: Іно-

земний відділ (ІНВ), працівники якого займали-
ся веденням розвідки за кордоном; Секретно-
політичний відділ (СПВ), призначений для бо-
ротьби з «антирадянськими партіями, політич-
ними групами і організаціями»; Особливий від-
діл (ОВ), співробітники якого боролися зі шпіо-
нажем в армії та інших військових відомствах; 
Оперативний відділ (ОПВ), який відав обшука-
ми, арештами та зовнішнім спостереженням за 
підозрілими елементами; Економічний відділ 
(ЕКВ), створений для боротьби з «економіч-
ним шпигунством, шкідництвом і диверсіями» 
в народному господарстві; Транспортний відділ 
(ТВ), який боровся з «ворожими елементами» 
на підприємствах залізничного і водного тран-
спорту; Спеціальний відділ (СВ), який забезпе-
чував технічну сторону розвідки, контррозвідки 
(насамперед прослуховування) та зв’язку; Об-
ліково-статистичний відділ (ОСВ), який конт-
ролював діяльність державних архівних служб.

Перша велика реформа радянських органів 
безпеки під час Другої світової війни розпоча-
лась 3 лютого 1941 р., коли Постановою Політ-
бюро ЦК ВКП(б) було затверджено поділ На-
родного комісаріату внутрішніх справ (НКВС) 
СРСР на два наркомати. Відповідно, відбулось 
вилучення Народного комісаріату державної 
безпеки (НКДБ) зі складу НКВС СРСР. У той же 
день було видано Указ Президії Верховної Ради 
СРСР, який надав рішенню партійного керівни-
цтва статусу Закону СРСР.

Офіційно рішення про поділ НКВС на два 
наркомати пояснювалося необхідністю покра-
щення розвідувальної роботи за кордоном; по-
силення протидії підривній, шпигунській, ди-
версійній, терористичній діяльності іноземних 
розвідок всередині СРСР; створення кращих 
умов для оперативної розробки та ліквідації 
«залишків антирадянських партій і контррево-
люційних формувань», а також для підвищення 
рівня охорони керівників партії й уряду [10]. 
Але були й інші приховані мотиви. Й.В.Сталін 
та інші керівники СРСР побоювалися надмір-
ної концентрації влади в руках наркома НКВС 
Л.П.Берії, розуміючи, що це загрожує виходом  
з-під їхнього контролю апарату органів дер-
жавної безпеки і внутрішніх справ. Для поді-
лу НКВС на дві структурно автономні одини-
ці були і суто прагматичні мотиви. За задумом 
Й.В.Сталіна, починаючи з 1941 р., НКВС пови-
нен був виконувати свої завдання переважно на 
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території СРСР. НКДБ ж мав діяти насамперед 
на «визволених» від ворогів (поляків, румунів і 
т.д.) територіях, займаючись контррозвідкою та 
контролем за масами людей у районах бойових 
дій, а за рубежами СРСР він мав сконцентру-
ватися на зовнішній розвідці. Крім того, НКДБ 
була довірена охорона партійних «вождів». 

Особовий склад управлінь НКДБ було ого-
лошено наказом по наркомату № 17 від 07 берез-
ня 1941 р. [8, с. 21]. Голова НКДБ В.М.Меркулов 
мав трьох заступників: І.А.Сєров (перший за-
ступник), Б.З.Кобулов і М.В.Грибов (заступник 
по кадрах). До складу НКДБ входив секретаріт 
(начальник В.А.Голованов) та три нумерова-
ні управління: 1–е управління, яке займалося 
розвідкою за кордоном (раніше ІНО ГУДБ), 
його начальником був П.М.Фітін; 2–е управлін-
ня, яке займалося контррозвідкою (начальник 
П.В.Федотов); 3–є управління, яке вело секрет-
но-політичну роботу (раніше СПВ ГУДБ), на-
чальником був С.Р.Мільштейн. Зазначимо, що 
два управління ГУДБ НКВС: Головне економіч-
не управління (ГЕУ) та Транспортне управління 
(ТУ) під час розподілу НКВС на два наркомати 
були ліквідовані. Це стало однією з причин по-
слаблення охоронного режиму на вузлах зв’язку, 
транспортних об’єктах та промислових підпри-
ємствах напередодні та у початковий період ра-
дянсько–німецької війни, чим скористався во-
рог для проведення диверсій.

Катастрофічний початок німецько–радян-
ської війни зумовив необхідність проведен-
ня у липні 1941 р. централізації управління 
органами внутрішніх справ і державної без-
пеки. Указом Президії ВР СРСР від 20 липня 
1941 р. відбулось об’єднання НКВС і НКДБ 
у єдиний Народний комісаріат внутрішніх 
справ [15, с. 391]. Об’єднаний наркомат очо-
лив Л.П.Берія, а колишній нарком держбезпе-
ки В.М.Меркулов зайняв посаду його першого 
заступника. Іншими заступниками Л.П.Берії 
були затверджені С.Н.Круглов, В.С.Абакумов, 
І.А.Сєров, Б.З.Кобулов, В.В.Чернишев, 
І.І.Масленніков, А.П.Завенягін, Л.Б.Сафраз’ян 
та Б.П.Обручников. Зазначений указ дав змо-
гу системно перебудувати органи держбезпеки 
для кращого виконання нових завдань в умовах 
воєнного часу. Зокрема, у стислі терміни були 
вирішені складні завдання їхнього оператив-
но–мобілізаційного розгортання. Створення 
єдиного централізованого наркомату сприяло 

встановленню тіснішого зв’язку і налагоджен-
ню кращої взаємодії між територіальними ор-
ганами державного безпеки і внутрішніх справ, 
що дало можливість виробити єдину систему 
організації контррозвідувальних заходів, дозво-
лило своєчасно аналізувати та узагальнювати 
розвідувальні дані про противника і спрямову-
вати удари партизансько–диверсійних груп на 
найбільш вразливі місця ворога.

Органи державної безпеки у структурі 
об’єднаного НКВС містили в собі наступні 
підрозділи: 1–е управління (розвідка за кор-
доном, начальник П.М.Фітін); 2–е управління 
(контррозвідка, начальник П.В.Федотов); 3–є 
управління (секретно–політичне, начальник 
Н.Д.Горлінський); Управління особливих від-
ділів (начальник В.С.Абакумов); Транспортне 
управління (начальник Н.І.Синьогубов); Еко-
номічне управління (начальник П.Я.Мешик); 
Слідча частина з особливо важливих справ (на-
чальник Л.Е.Володзимерський). Крім того до 
органів державної безпеки відносились 6 спеці-
альних відділів, які займались охороною уряду, 
обслуговуванням спецтехніки і т.д. [2, с. 256-
257].

Початок німецько–радянської війни, окрім 
об’єднання наркоматів, зумовив невідкладну 
необхідність проведення структурної реоргані-
зації органів військової контррозвідки. 17 лип-
ня голова Державного комітету оборони (ДКО) 
Й.В.Сталін підписав Постанову, якою органи 
3–ого управління Народного комісаріату обо-
рони (НКО) СРСР як у діючій армії, так і у вій-
ськових округах, перетворювалися на особливі 
відділи, які входили до структури НКВС, а саме 
3–є управління стало Управлінням особливих 
відділів НКВС. Наголошувалося, що «головним 
завданням особливих відділів на період війни є 
рішуча боротьба зі шпигунством і зрадою в час-
тинах Червоної армії та ліквідація дезертирства 
безпосередньо в прифронтовій смузі. Особли-
вим відділам надається право арешту дезерти-
рів, а в необхідних випадках і розстрілу їх на 
місці…» [9, с. 337]. 

До складу управління особливих відділів 
входило 9 відділів: 1–й відділ обслуговував 
генштаб, штаби фронтів та армій, розвідувальні 
управління, військову прокуратуру і трибуна-
ли, мобілізаційні відділи, академію генштабу, 
управління кадрів, управління бойової підго-
товки, інспекцію піхоти і кавалерії; 2–й відділ 
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обслуговував військово-повітряні сили та пові-
тряно–десантні війська; 3–й відділ обслугову-
вав автобронетанкові, інженерні, хімічні та за-
лізничні війська й академії; 4–й відділ боровся з 
дезертирством, зрадою та самострілами в осно-
вних родах військ та військових округах, керу-
вав агентурною роботою у військових театрах 
й ансамблях, а також забезпечував загороджу-
вальну службу; 5–й відділ забезпечував «чекіст-
ське обслуговування» інтендантських служб, 
санітарних і ветерінарних органів, управління 
військових сполучень, головного інженерного 
управління, квартирно-експлуатаційного управ-
ління; 6–й відділ обслуговував війська НКВС 
(у 1943 р. саме цей відділ було реорганізовано 
в «Смерш» (скорочення від «Смерть шпигу-
нам») НКВС); 7–й відділ вів архівно–оператив-
ний облік; 8–й відділ займався шифрувальною 
службою; 9–й відділ обслуговував Військово–
Морський Флот (ВМФ). 23 червня 1942 р. були 
організовані ще 3 відділи: 10–й відділ керував 
контррозвідувальною роботою фронтів і вну-
трішніх округів; 11–й відділ обслуговував вій-
ськово-інженерне управління та військово-хі-
мічне управління, головне управляння зв’язку, 
управління оборонного будівництва та саперні 
частини; 12–й відділ організовував агентурно–
оперативну роботу в запасних частинах, піхот-
них і кавалерійських навчальних закладах, у 
Далекосхідному і Забайкальському фронтах [8, 
с. 29-30].

Сформована у липні 1941 р. структура орга-
нів держбезпеки проіснувала без значних змін 
до весни 1943 р. Проте у 1943 р. перемоги на 
фронті, оволодіння частиною раніше окупова-
ної території СРСР і зростання обсягу завдань 
потребували проведення нових суттєвих струк-
турних змін в організації радянських органів 
держбезпеки. Крім того, в 1943 р. існувала ймо-
вірність переведення військових дій за межі 
СРСР і було логічно розділити завдання, що сто-
яли перед радянськими силовими структурами 
на дві основні частини: внутрішні, якими мав 
опікуватися НКВС, та зовнішні, які переходили 
до компетенції НКДБ. 

На засіданні Політбюро ЦК ВКП(б) 14 квіт-
ня було затверджено рішення про утворення 
НКДБ СРСР. У протоколі того засідання з цього 
приводу зазначалося наступне: «Центральний 
Комітет ВКП(б) постановляє: 1. Виокремити 
зі складу Народного комісаріату внутрішніх 

справ СРСР оперативно–чекістські управління 
і відділи, на базі яких організувати Народний 
комісаріат державної безпеки (НКДБ) СРСР.-
2. Покласти на НКДБ СРСР виконання завдань 
щодо забезпечення державної безпеки СРСР: 
а) ведення розвідувальної роботи за кордоном; 
б) боротьбу з підривною, шпигунською, дивер-
сійною, терористичною діяльністю іноземних 
розвідок всередині СРСР (за винятком частин і 
установ Червоної армії і Військово–Морського 
Флоту та військ НКВС); в) боротьбу з усілякого 
роду антирадянськими елементами і проявами 
серед різних верств населення СРСР і в системі 
промисловості, транспорту, зв’язку, сільського 
господарства і т. д.; г) охорону керівних кадрів 
партії і уряду…» [12, с. 381-382]. У той же день 
(14 квітня 1943 р.) рішення Політбюро П40/91 
про створення НКДБ було затверджено Поста-
новою ЦК ВКП(б) та РНК СРСР № 393–129сс, а 
також Указом Президії ВР СРСР [8, с. 35]. 

У травні 1943 р. після затвердження штатів 
(оголошене наказом наркома В.М.Меркулова 
НКДБ СРСР № 004 від 14 травня 1943 р.) но-
воутворений НКДБ СРСР отримав досить роз-
галужену структуру. Першим заступником 
наркома став Б.З.Кобулов, а заступником по 
кадрах М.Г.Свінелупов. Секретаріат очолив 
С.Г.Корнєєв. На момент утворення НКДБ мав 
6 управлінь: 1–е управління – зовнішня розвід-
ка (начальник П.М.Фітін); 2–е управління (на-
чальник П.В.Федотов) організовувало контрроз-
відку (за винятком армії, флоту і військ НКВС), 
тобто боролося з антирадянськими елемента-
ми й агентурою іноземних розвідок всередині 
країни, вело спостереження за посольствами 
та іноземними підданими; 3–є управління (на-
чальник С.Р.Мільштейн) організовувало бо-
ротьбу з антирадянськими елементами й аген-
турою іноземних розвідок на транспорті; 4–е 
управління (начальник П.А.Судоплатов) за-
ймалося організацією терору і диверсій як на 
окупованій території СРСР, так і на території 
Німеччини та її союзників; 5–е управління (на-
чальник І.Г.Шевельов) організовувало шифру-
вально–дешифрувальну роботу; 6–е управління 
(начальники: М.С.Власік, а з серпня 1943 р. – 
О.К.Кузнєцов) займалося охороною керівників 
партії й уряду. Крім зазначених вище управлінь, 
як окремі структурні одиниці в НКДБ під час 
радянсько-німецької війни існували: слідча час-
тина з особливо важливих справ (її очолював 
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Л.О.Володзимерський); Управління коменданта 
Московського Кремля; Адміністративно–гос-
подарське і фінансове управління; відділ «А» 
(архів, статистика, внутрішні в’язниці і роз-
шук злочинців); відділ «Б» (науково–дослідна 
робота, виготовлення бланків документів, раді-
оконтррозвідка); відділ «В» (контроль пошто-
во–телеграфної кореспонденції) і відділ кадрів-
[3, с. 621-622; 8, с. 35-62]. 

Головними структурними змінами, що су-
проводжували утворення НКДБ СРСР у квітні 
1943 р., були наступні: раніше окремо існуючі 
в НКВС три управління органів держбезпеки 
(контррозвідувальне, секретно–політичне та 
економічне) злилися в одне 2–ге (контррозвіду-
вальне) управління НКДБ СРСР. Транспортне 
управління з НКВС СРСР перейшло до складу 
НКДБ СРСР і стало називатися 3–м управлін-
ням, а 4–е управління увійшло до складу НКДБ 
СРСР та, як і раніше, здійснювало переважно 
диверсійно–терористичну роботу проти ворога. 
Структурні трансформації органів держбезпе-
ки спрямовувалися насамперед на поліпшення 
управління в ланках центр–республіка–край–
область–район–місто. 

Для вирішення нових завдань органів вій-
ськової контррозвідки необхідно було змінити 
їхню структурну побудову. 19 квітня Й.В.Сталін 
підписав постанову Ради народних комісарів 
(РНК) СРСР № 415–138сс, якою Управління 
особливих відділів НКВС СРСР вилучалося з 
відання цього наркомату і передавалось нарко-
му оборони. Одночасно це Управління реорга-
нізовувалось у Головне управління контррозвід-
ки (ГУКР) НКО «Смерш». Перед працівниками 
«Смерш» ставились наступні завдання: «а) бо-
ротьба зі шпигунською, диверсійною, терорис-
тичною та іншою підривною діяльністю інозем-
них розвідок у частинах і установах Червоної 
армії; б) боротьба з антирадянськими елемента-
ми, які проникли до частин та установ Черво-
ної армії; в) ужиття необхідних агентурно-опе-
ративних та інших заходів, щоб зробити лінію 
фронту непроникною для шпигунських і анти-
радянських елементів; г) боротьба зі зрадою 
Батьківщини у частинах і установах Червоної 
армії (перехід на бік противника, приховуван-
ня шпигунів і сприяння діяльності останніх);-
д) боротьба з дезертирством і самоскаліченням 
на фронтах; е) перевірка військовослужбовців та 
інших осіб, які перебували в полоні й оточенні 

противника; ж) виконання спеціальних завдань 
народного комісара оборони» [11, с. 397-398]. 
Начальником ГУКР «Смерш» було призначено 
В.С.Абакумова. Він став заступником народно-
го комісара оборони (тобто Й.В.Сталіна) і підпо-
рядковувався безпосередньо останньому. Таким 
чином, Й.В.Сталін, створивши централізовану 
армійську службу контррозвідки, яка виконува-
ла тільки його розпорядження, тим самим отри-
мав додатковий інструмент впливу і контролю 
над органами безпеки.

До складу Головного управління контрроз-
відки (ГУКР) НКО «Смерш» входили: поміч-
ники начальника ГУКР (їх кількість залежала 
від кількості фронтів) з доданими їм група-
ми оперативних працівників, на яких покла-
дався обов’язок керівництва роботою органів 
«Смерш» на фронтах; 1–й відділ – агентурно–
оперативна робота в центральних органах Чер-
воної армії та управлінні Наркомату оборони; 
2–й відділ – робота серед військовополонених і 
перевірка військовослужбовців Червоної армії, 
які побували у полоні або в оточенні противни-
ка; 3–й відділ – боротьба з агентурою противни-
ка (парашутистами); 4–й відділ – контррозвіду-
вальна робота на боці противника з метою ви-
явлення каналів проникнення агентури проти-
вника до частин та установ Червоної армії; 5–й 
відділ – керівництво роботою органів «Смерш» 
військових округів; 6–й відділ – слідчий; 7–й 
відділ – оперативний облік, статистика; 8–й від-
діл – оперативна техніка; 9–й відділ – обшуки, 
арешти, зовнішнє спостереження; 10–й відділ 
«С» – робота з особливими завданнями; 11–й 
відділ – шифрозв’язок. Крім того, окремо існу-
вали: відділ кадрів «Смерш»; адмфінгоспвідділ 
– фінансове та матеріально–господарське об-
слуговування Управління; комендатура; секре-
таріат [3, с. 623-626].

Окрім армійської контррозвідки, Нака-
зом народного комісара Військово–Морського 
флоту (ВМФ) СРСР М.Г.Кузнєцова № 00155 
від 3 червня 1943 р. було утворене Управління 
контррозвідки «Смерш» і при цьому наркоматі. 
Управління контррозвідки «Смерш» наркома-
ту ВМФ очолив генерал-лейтенант берегової 
служби П.А.Гладков, який підпорядковувався 
М.Г.Кузнєцову. 15 травня 1943 р. для агентур-
но–оперативного обслуговування прикордонних 
і внутрішніх військ, міліції та інших збройних 
формувань НКВС, наказом Л.П.Берії № 00856 
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був створений: Відділ контррозвідки (ВКР) 
«Смерш» НКВС СРСР, начальником якого став 
комісар державної безпеки С.П.Юхимович, 
який підпорядковувався наркому НКВС СРСР 
[7]. 

Може виникнути питання – чи були органи 
військової та флотської контррозвідки структур-
ними частинами радянських органів державної 
безпеки? Формально – ні, оскільки вони діяли в 
армії і на флоті, підпорядковуючись своїм нар-
комам, а не наркомам НКДБ та НКВС. Проте на-
справді органи «Смерш» НКО та НКВМФ були 
відносно автономними структурами саме ор-
ганів безпеки. Це доводить наступний факт. 29 
квітня 1943 р. наказом наркома оборони СРСР 
№ 1/сш особовому складу ГУКР «Смерш були 
присвоєні армійські звання (окрім генералів), а 
згодом співробітникам усіх відомств «Смерш» 
було наказано носити форму одягу військових 
частин і з’єднань, які ними обслуговуються. Од-
нак, разом з тим є чимало прикладів, коли вій-
ськові контррозвідники–«смершівці» (особливо 
це стосується старших офіцерів) носили персо-
нальні звання співробітників держбезпеки. Так, 
наприклад, Г.І.Поляков, будучи підполковником 
державної безпеки (це звання йому було при-
своєно 11 лютого 1943 р.), з грудня 1943 р. по 
березень 1945 р. очолював відділ контррозвідки 
«Смерш» 109-ї стрілецької дивізії Робітничо–
селянської Червоної армії (РСЧА). Опосеред-
кованим підтвердженням того, що , незважаючи 
на наявність автономних структур військової 
контррозвідки «Смерш», які діяли у складі різ-
них відомств, усі вони залишалися відгалужен-
нями органів державної безпеки, також можна 
вважати той факт, що начальник ГУКР НКО 
«Смерш» В.С.Абакумов після війни очолив Мі-
ністерство державної безпеки (МДБ) СРСР. До 
речі, до липня 1945 р. він мав звання комісара 
державної безпеки 2–го рангу [14]. 

Сформована у квітні–травні 1943 р. струк-
тура органів держбезпеки пройшла перевірку 
воєнним часом і виявилась ефективною, тому 
аж до 1946 р. вона не потребувала подальших 
суттєвих змін. Про виправданість, з погляду 
керівництва СРСР, структурного розподілу ор-
ганів безпеки та внутрішніх справ свідчить та 
обставина, що окремо один від одного у скла-
ді різних наркоматів, міністерств і відомств ці 
органи проіснують до останніх днів радянської 
влади. Тільки називатимуться вони по-різному: 

до 1946 р. – НКВС та НКДБ, потім їх пере-
йменують в міністерства (відповідно, МВС та 
МДБ), а з 1954 р. і до 1991 р. разом з МВС діяв 
Комітет державної безпеки (КДБ).

Висновки з даного дослідження
Аналізуючи зміни організаційної структури 

органів державної безпеки напередодні та у по-
чатковий період Другої світової війни, слід вра-
ховувати, що тоді вони були складовою ланкою 
багатофункціонального Народного комісаріату 
внутрішніх справ (НКВС), на який поклада-
лося виконання як правоохоронних (по суті контр-
олюючих та каральних), так і народногоспо-
дарських функцій. Загальною рисою розвитку 
радянських органів державної безпеки на всіх 
етапах формування та розвитку їх організацій-
ної структури упродовж Другої світової війни 
слід вважати високий ступінь централізації у 
вирі шенні найбільш важливих організаційно-
штатних питань. Доцільність виокремлення 
НКДБ з НКВС у 1941 та 1943 рр. можна пояс-
нити як суб’єктивним чинником – підозрілістю 
Й.В.Сталіна і його небажанням, щоб одна люди-
на (тоді це був Л.П.Берія) повністю контролюва-
ла діяльність могутнього контрольно–репресив-
ного апарату СРСР, так і об’єктивними – кіль-
кість завдань, поставлених перед системою ор-
ганів державної безпеки на початку 1941 р. була 
значно більшою, ніж на початку Другої світової 
війни. Проте у липні 1941 р., враховуючи вкрай 
несприятливу обстановку на фронті, партійному 
керівництву довелося провести централізацію 
управління органами внутрішніх справ і дер-
жавної безпеки, об’єднавши їх у єдиний нарко-
мат. Та ж сама причина зумовила необхідність 
реорганізації органів військової контррозвідки і 
передачу їх до структури НКВС. Ситуація змі-
нилась на початку 1943 р., коли РСЧА провела 
декілька успішних наступальних операцій. Про-
тягом 1943 р. вище партійно-радянське керів-
ництво готувалося до можливого перенесення 
військових дій за межі СРСР, що зумовило до-
цільність нового розподілу НКВС на два нарко-
мати. Крім того, активний наступ військ РСЧА 
на початку 1943 р. і визволення частини окупо-
ваної німцями території СРСР поставили перед 
органами радянської контррозвідки не лише 
завдання виявлення ворожих агентів та дивер-
сантів, але й необхідність розшуку цивільних 
осіб, які співпрацювали з окупаційною владою 
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і т.д., що, у свою чергу, викликало необхідність 
виокремлення з НКВС автономних органів вій-
ськової контррозвідки «Смерш». 
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SUMMARY 
The article deals with the causes and 

consequences of organizational changes that took 
place in the security organs of the USSR during 
the Second World War. Basic attention is on the 
organization of the People’s Commissariat of 
State Security (PCSS). Marked, that the maiden 
attempt of his creation took place in February in 
1941. However beginning of German-soviet 
war stipulated a requirement in centralization 
of organs of safety and internal affairs, that 
resulted in confl uence of the People’s Commissariat 
of Internal Affairs (PCIA) with the People’s 
Commissariat of State Security. In 1943, when 
there was a probability of the transfer of military 
action beyond the borders of the USSR, the party 
and the Soviet leadership decided to divide the 
tasks facing the power structures  into two main 
parts:  internal, that PCIA had to take care and 
external, which became the competence of the 
PCSS. The attention of the author of the article is 
also paid to the structural changes in the organs of 
the Soviet military counter-intelligence, which took 
place during the Second World War.

Key words: Organs of state security, People’s 
Commissariat of Internal Affairs, Central 
Administration of State Security, People’s 
Commissariat of State Security, the Second World 
War, organs ofmilitary counter-intelligence.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглядаються організаційні 

зміни, які відбувались в органах  безпеки СРСР 
протягом Другої світової війни. Основна ува-
га приділена причинам і наслідкам організа-
ції Народного комісаріату державної безпеки 
(НКДБ). Зазначається, що перша спроба його 
створення мала місце в лютому 1941 р., проте 
початок німецько-радянської війни зумовив 
потребу в централізації управлінням органів 
безпеки та внутрішніх справ. У 1943 р., коли 
виникла ймовірність переведення військових 
дій за межі СРСР, партійне керівництво ви-
рішило розділити завдання, що стояли перед 
радянськими силовими структурами на дві 
основні частини: внутрішні, якими мав опі-
куватися Народний комісаріат внутрішніх 
справ (НКВС), та зовнішні, які переходили до 
компетенції НКДБ. Увага автора статті та-
кож приділена структурним змінам в органах 
радянської військової контррозвідки.
Ключові слова: органи державної безпеки, 

Народний комісаріат внутрішніх справ, Голо-
вне управління державної безпеки, Народний 
комісаріат державної безпеки, органи військо-
вої контррозвідки.

17. Шаповал Ю. І., Золотарьов В. А. Всево-
лод Балицький. Особа, час, оточення / Ю.І. Ша-
повал, В.А.Золотарьов. – К., 2002. – 468 с. 
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Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÅ 
ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎÑÂ²ÒÓ

В статье исследуется международно-пра-
вовое регулирование права на образование, осу-
ществляется анализ как универсальных, так 
и региональных международных актов, регу-
лирующих отношения в сфере образования, 
исследуются нормативно-правовые акты, 
принятые Украиной с целью имплементации 
международных норм в украинское законода-
тельство. Изучается влияние глобализацион-
ных тенденций на процессы, происходящие в 
сфере образования, определяются задания го-
сударства в содействии развитию образования 
с учетом международных стандартов в этой 
области. Указываются условия полной реали-
зации права на образование. Формулируются 
проблемы, связанные с обеспечением права на 
образование, усовершенствованием качества 
образования и образовательных стандартов, 
предлагаются пути решения отдельных про-
блемных вопросов.
Ключевые слова: право на образование, 

международно-правовое регулирование, меж-
дународные стандарты, гарантии.
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організацій, фондів, а також утворення і 
іншими державами світу спільних центрів 
освіти, укладення міжнародних угод у сфе-
рі освіти. У процесі реалізації цих програм 
Україною ратифіковано достатньо велику 
кількість міжнародно-правових актів, що 
регламентують право особи на освіту та 
гарантії реалізації цього права. Важливим 
завданням держави є імплементація норм 
цих документів у національне законодав-
ство, що сприятиме розвитку освіти від-
повідно до міжнародних стандартів, під-
вищенню якості освіти, вдосконаленню 
освітніх стандартів.

Актуальність теми
Дослідження міжнародно-правового 

регулювання права особи на освіту є ак-
туальним і обґрунтованим потребами сьо-
годення. Ефективна діяльність будь-якої 
держави у галузі освіти залежить не лише 
від належного виконання уповноваженими 
органами державної влади поставлених за-
вдань в межах їх компетенції, а й від якіс-
ної взаємодії з іншими органами публічно-
го адміністрування, в тому числі й у межах 
міжнародного співробітництва. Тому важ-
ливим є аналіз міжнародно-правових актів, 
що закріплюють право особи на освіту і міс-
тять гарантії реалізації вказаного права з 
метою врахування міжнародних стандартів 
освіти при забезпеченні конституційного 
права на освіту в Україні.

Постановка проблеми
З моменту здобуття Україною неза-

лежності було сформовано стратегічні на-
прями розвитку держави в освітянській 
сфері, у яких визначено основні завдан-
ня держави у з питаннях формування та 
впровадження програм співробітництва 
з міжнародним співтовариством у галузі 
освіти, вироблення ефективних заходів 
щодо впровадження освітніх і наукових 
програм ЮНЕСКО та інших міжнародних 
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Мета статті
Метою статті є дослідження міжнарод-

них стандартів у галузі освіти, що містяться 
в міжнародно-правових актах, та способів 
їх імплементації в національне законодав-
ство України.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Окремі аспекти нормотворчої діяльнос-
ті міжнародних організацій у галузі освіти і 
її реформування на теренах України із вра-
хуванням міжнародних стандартів неодно-
разово були предметом дослідження таких 
вчених, як С. К. Андрейчук, М. З Згуров-
ський, Є. О., В. Г. Кремень, І.М. Мищак, 
П. М. Рабинович та ін. Водночас, незва-
жаючи на проведення достатньо глибоко-
го аналізу положень міжнародно-правових 
актів у сфері освіти, відсутнє системне до-
слідження міжнародно-правового регулю-
вання права особи на освіту та його гаран-
тій.

Виклад основного матеріалу
Завданнями України у процесі розвитку 

освітньої сфери є вихід вітчизняної освіти 
на ринок світових освітніх послуг, погли-
блення міжнародного співробітництва, 
розширення участі навчальних закладів, 
науково-педагогічних працівників, учнів і 
студентів у проектах міжнародних органі-
зацій та співтовариств у галузі освіти, за-
безпечення розвитку освіти з урахуванням 
міжнародних стандартів. Аналіз міжнарод-
но-правових актів, що регулюють суспіль-
ні відноси в галузі освіти, дає підстави для 
виокремлення основних умов повної реа-
лізації права на освіту, до яких належить: 
обов’язкова і безкоштовна початкова та за-
гальна освіта для всіх; доступність серед-
ньої, професійно-технічної та вищої освіти; 
свобода батьків обирати школи для своїх 
дітей і забезпечувати релігійне та етичне 
виховання дітей відповідно до власних пе-
реконань; право окремих осіб та установ 
створювати приватні навчальні заклади і 
керувати ними лише за умови відповідності 
освіти в них мінімуму вимог, установлених 
державою.

Глобалізаційні процеси, що відбуваються 
у світі, є основою для встановлення взаємодії 
між націями, народами, державами. Одним 
із основних завдань міжнародної спільноти 
було і залишається правове забезпечення 
сфери освіти. Так, на думку В. Г. Кременя, 
певні глобальні тенденції, а саме: прагнен-
ня до демократизації освіти, реальне забез-
печення права на освіту всім бажаючим, 
значний вплив соціально-економічних і 
політичних чинників на здобуття освіти, 
зростання ринку освітніх послуг зумовлю-
ють появу великих міжнародних проектів і 
програм [1, с. 49-50]. 
Першим документом у напрямі міжна-

родного співробітництва України у сфері 
освіти була Державна національна про-
грама «Освіта» (Україна XXI століття) [2], у 
якій визначено основні завдання з питань 
формування та впровадження довготер-
мінової програми співробітництва в галу-
зі освіти, вироблення ефективних заходів 
щодо впровадження освітніх і наукових 
програм ЮНЕСКО та інших міжнародних 
організацій, фондів, а також утворення й 
іншими державами світу спільних центрів 
освіти, укладення міжнародних угод з пи-
тань нострифікації документів про освіту 
й кваліфікацію спеціалістів та робітни-
ків. Разом з тим у Національній доктрині 
розвитку освіти, враховуючи міжнародні 
стандарти у галузі освіти, визначено такі 
завдання, як: 1) вихід вітчизняної освіти 
на ринок світових освітніх послуг; 2) по-
глиблення міжнародного співробітництва; 
3) розширення участі навчальних закладів, 
науково-педагогічних працівників, учнів і 
студентів у проектах міжнародних органі-
зацій та співтовариств.
У зв’язку з цим Україною ратифіковано 

низку міжнародних актів у сфері захисту 
прав людини, що безпосередньо стосується 
і сфери становлення і забезпечення права 
особи на освіту. Ці документи визначають 
ключові стандарти прав людини, у тому 
числі й щодо права на здобуття освіти. Імп-
лементація міжнародно-правових норм у 
чинне українське законодавство здійсню-
ється на підставі Конституції України та 
Закону України «Про міжнародні договори 
України» від 29.06.2004 р. [3]. Так, відпо-
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відно до ст. 9 Конституції чинні міжнарод-
ні договори, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України, є час-
тиною національного законодавства Укра-
їни. У свою чергу, ч. 2 ст. 9 Закону «Про 
міжнародні договори України» передбачає, 
що міжнародні договори України, що сто-
суються прав, свобод та обов’язків людини 
і громадянина, зокрема й права на освіту, 
підлягають ратифікації шляхом ухвалення 
відповідного закону, невід’ємною части-
ною якого є текст міжнародного договору. 
Основоположними міжнародними акта-

ми у сфері забезпечення прав людини, зо-
крема й права на осві ту, є Загальна декла-
рація прав людини [4] (ст. 26) та Міжнарод-
ний пакт про економічні, соціальні та куль-
турні права (ст. 13), у яких закріплене не 
лише право людини на освіту, а й гарантії 
реалізації цього права, до яких відносяться 
наступні: 1) початкова освіта повинна бути 
обов’язковою і безплатною для всіх; 2) се-
редня освіта в її різних формах, включаючи 
професійно-технічну середню освіту, пови-
нна бути відкритою і доступною для всіх 
шляхом вжиття всіх необхідних заходів і, 
зокрема, поступового запр овадження без-
платної освіти; 3) вища освіта повинна бути 
однаково доступною для всіх на основі зді-
бностей кожного шляхом вжиття всіх необ-
хідних заходів і, зокрема, запровадження 
безоплатної освіти; 4) має активно прово-
дитися розвиток мережі шкіл усіх ступенів, 
повинна бути встановлена задовільна сис-
тема стипендій і постійно мають поліпшу-
ватися матеріальні умови викладацького 
персоналу. Держави, що ратифікували ці 
міжнародні документи, зобов’язуються по-
важати свободу батьків і у відповідних ви-
падках законних опікунів обирати для сво-
їх дітей не тільки запроваджені державною 
владою школи, а й інші школи, що відпо-
відають тому мінімуму вимог щодо освіти, 
який може бути встановлено чи затвердже-
но державою, і забезпечувати релігійне та 
моральне виховання своїх дітей відповідно 
до власних переконань [5]. 
Аналіз вказаних нормативно-правових 

актів дає підстави для виокремлення осно-
вних умов повної реалізації права на освіту. 
До цих умов належить: обов’язкова і без-

коштовна початкова та загальна освіта для 
всіх; доступність середньої, професійно-
технічної та вищої освіти; свобода батьків 
обирати школи для своїх дітей і забезпечу-
вати релігійне та етичне виховання дітей 
відповідно до власних переконань. Окремі 
особи та установи мають право створюва-
ти приватні навчальні заклади і керувати 
ними лише за умови відповідності освіти в 
них мінімуму вимог, установлених держа-
вою.
До міжнародних документів, що закрі-

плюють стандарти у галузі освіти та пе-
редбачають дієвий механізм захисту прав 
особи, визначаючи основні напрями роз-
витку системи освіти в Україні відповідно 
до світових та європейських стандартів, та-
кож слід віднести наступні: Конвенція про 
захист прав людини та основоположних 
свобод; Конвенція про права дитини; Реко-
мендації МОП/ЮНЕСКО щодо становища 
вчителів; Рекомендація про статус педаго-
гічних кадрів у вищих закладах освіти; Ре-
комендація про розвиток освіти дорослих; 
Резолюція № 1 «Про нові завдання вчите-
лів та їх підготовку»; Резолюція 874 919870 
«Про якість і ефективність шкільної освіти; 
Конвенція про професійну та технічну осві-
ту; Рекомендація 1123 (1990) «Про прак-
тичну допомогу в питаннях освіти в Цен-
тральній і Східній Європі»; Рекомендація 
1248 (1994) «Про освіту для обдарованих 
дітей; Міжнародна стандартна класифіка-
ція освіти; Декларація про вищу освіту для 
XXI століття та ін. 
Серед найважливіших положень цих 

міжнародних документів є, зокрема, на-
ступні. По-перше, освіта має сприяти вза-
єморозумінню, терпимості між усіма ре-
лігійними групами. Сутність означеного 
полягає у тому, що при вивченні того чи 
іншого навчального предмета вчителі, ви-
кладачі та інші особи, які забезпечують 
навчальний процес, не повинні надавати 
будь-яку перевагу тому чи іншому світогля-
ду чи науковому твердженню, а навпаки, 
зобов’язані висвітлювати питання про ті чи 
інші знання й навички на принципах то-
лерантності та взаєморозуміння. По-друге, 
держави зобов’язані поважати свободу 
батьків (у відповідних випадках – законних 
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опікунів) обирати для своїх дітей не лише 
запроваджені державною владою школи, 
а й інші (альтернативні) школи, що відпо-
відають тому мінімуму вимог щодо освіти, 
який може бути встановлено чи затвердже-
но державою, і забезпечувати належне піз-
навальне, культурне, релігійне та моральне 
виховання своїх дітей відповідно до влас-
них переконань. По-третє, дитина має пра-
во на свободу думки, совісті і релігії, а свобо-
да дотримуватися своєї позиції може зазна-
вати лише таких обмежень, які встановлені 
законом і необхідні для охорони державної 
безпеки, громадського порядку, моралі та 
здоров’я населення або захисту основних 
прав і свобод інших осіб. Так, держава в 
певних, визначених її законодавством, ви-
падках може обмежувати право дитини на 
свободу дотримання своєї поведінки. Ці 
випадки є вичерпними і широкому тлума-
ченню не підлягають. По-четверте, освіта 
повинна бути спрямована, зокрема, на ви-
ховання поваги до національних цінностей 
країни, в якій дитина проживає, країни її 
походження та до цивілізацій, відмінних 
від її власної, на підготовку дитини в дусі 
розуміння, миру, терпимості, рівноправ-
ності та дружби. По-п’яте, дитині, яка на-
лежить до релігійних меншин чи до корін-
ного населення, не може бути відмовлено у 
праві спільно з іншими членами її групи ко-
ристуватися власною культурою, сповідувати 
свою релігію і виконувати її обряди. Таке 
положення закріплено і в Декларації ООН 
про права осіб, що належать до національ-
них або етнічних, релігійних та мовних 
меншин (1992 р.). По-шосте, держава при 
виконанні будь-яких функцій у галузі осві-
ти і навчання поважає право батьків забез-
печувати таку освіту і навчання відповідно 
до їх світоглядних переконань. 
Зі змісту означених міжнародних доку-

ментів можна зробити висновок про те, що 
вони є основоположним, уніфікованим орі-
єнтиром для всіх держав-учасниць міжна-
родних організацій у становленні власного 
законодавства у сфері освіти. 
Наголошуючи на соціальній цінності 

освіти, слід відзначити пріоритетність роз-
витку України з питань захисту прав дити-
ни, в тому числі й права на освіту. Фактич-

но, Україна є учасником усіх ініціативних 
намірів ООН з питань захисту прав дітей, а 
також здобуття ними освіти. Підтверджен-
ня висловленого знаходимо у Підсумково-
му документі Спеціальної сесії в інтересах 
дітей Генеральної Асамблеї ООН «Світ, 
сприятливий для дітей», підписаний Кабі-
нетом Міністрів України 10.05.2002 року. У 
цьому документі визначено основні пріори-
тетні напрямки діяльності держави, одним 
з яких є забезпечення можливості здобува-
ти високоякісну освіту. 
У контексті теми дослідження доречною 

є позиція І. М. Мищака про те, що Україна 
впродовж багатьох десятиліть є прихиль-
ником уніфікації системи вищої освіти та 
визнання дипломів про вищу освіту в єв-
ропейському регіоні. Подібні ініціативи 
реалізуються під егідою ЮНЕСКО, а їх ре-
зультати отримали втілення в розробленні 
й ухваленні кількох конвенцій [6, с. 166]. 
Підтримання цієї позиції вбачаємо у при-
йнятих нормативних документах з питань 
уніфікації європейської освіти, що розро-
блені під керівництвом ЮНЕСКО. Прикла-
дом є Конвенція про визнання кваліфіка-
цій з вищої освіти в європейському регіоні 
від 11.04.1997 р. [7], учасники якої вихо-
дили з необхідності полегшення громадя-
нам кожної з держав та студентам закладів 
освіти кожної зі сторін доступу до освітніх 
ресурсів інших сторін. Одним з основних 
положень Конвенції стала норма про ви-
знання кожною зі сторін для цілей досту-
пу до програм, що належать до її системи 
вищої освіти, кваліфікації, присудженої ін-
шими сторонами, якщо загальні умови до-
ступу на території сторони, що присудила 
кваліфікацію, суттєво не відрізняються від 
загальних умов доступу на території сто-
рони, в якій запитується визнання квалі-
фікації. Важливою умовою Конвенції стало 
визнання періодів навчання, завершених у 
рамках програми з вищої освіти, та тери-
торії іншої сторони. Відповідно до норм 
Конвенції визнання на території сторони 
кваліфікації з вищої освіти, присудженої на 
території іншої сторони, надає можливість 
для подальшого навчання в системі вищої 
освіти, включаючи складання відповідних 
іспитів, і/або до підготовки докторської дис-
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ертації; використання академічного звання 
відповідно до законів і правил сторони або 
юрисдикції сторони, в якій запитується ви-
знання. Разом з тим Конвенція полегшує 
доступ до ринку праці відповідно до зако-
нодавчих норм будь-якої держави-учасни-
ці. Означене зумовило закріпленню право-
вих основ для досягнення мобільності на 
ринку праці європейського контингенту 
фахівців, що отримали вищу освіту. 
При дослідженні проблематик и  міжна-

родних стандартів у галузі освіти слід звер-
нути увагу і на інтерпретацію права особи 
на освіту у розумінні Європейського суду з 
прав людини. І це з тих причин, що у різ-
них європейських країнах по-різному став-
ляться до освіти та виховання, виходячи з 
традицій власної системи освіти. Скажімо, 
у Великій Британії, Швеції, Данії, Ірландії 
держава не відокремлює школу від релігії, 
у державних навчальних закладах здій-
снюється релігійне навчання. А у Франції, 
Бельгії, Швейцарії, Україні державна шко-
ла відокремлена від релігії [8, с. 10]. Як уже 
було зазначен о, відповідно до ст. 2 Першо-
го протоколу до Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод, держава 
у виконанні будь-яких функцій, узятих нею 
на себе в галузі освіти і навчання, поважає 
право батьків забезпечувати таку освіту і 
навчання відповідно до своїх релігійних 
і світоглядних переконань. Тому, якщо у 
державі-члені Ради Європи планують ввес-
ти до державної системи освіти певні нові 
предмети, зокрема, релігійні, варто вра-
хувати і деякі правові позиції Європей-
ського Суду з прав людини. Наприклад, 
ЄСПЛ підкреслив важливу роль, яку осві-
та відіграє у демократичному суспільстві, 
звернувши увагу на те, що положення ст. 2 
Першого протоколу до Конвенції про пра-
ва людини є гарантією плюралізму в освіті. 
Ця можливість є життєво необхідною для 
забезпечення демократичного суспільства. 
Зважаючи на повноваження сучасної дер-
жави, цієї мети треба досягати, передусім, 
через навчальні заклади державної форми 
власності [9, с. 72]. 
Наведене дає підстави для висновку 

про те, що міжнародні стандарти у галузі 
освіти для України забезпечують можли-

вості розвитку міжнародної співпраці, по-
кликаної гарантувати інтеграцію вітчиз-
няної освіти в міжнародний освітній про-
цес, що полягають у забезпеченні права 
особи на освіту, доступності, рівності умов 
кожної особи до реалізації її здібностей і 
всебічного розвитку особистості, що стало 
одним з основоположних напрямів станов-
лення соціальної, правової, демократичної 
держави.
Оскільки Україна є учасницею основних 

пактів і конвенцій ООН у сфері освіти, то 
в межах міжнародного співробітництва в 
національному законодавстві розроблено і 
ухвалено низку нормативно-правових актів 
щодо забезпечення права особи на освіту. 
Міжнародні стандарти у галузі освіти мають 
як обов’язковий, так і рекомендаційний 
характер. Однак, формуючи українське за-
конодавство у сфері освіти, враховуючи усі 
міжнародні норми, основним завданням 
України є досягнення міжнародних стан-
дартів та повне гарантування права особи 
на освіту. 
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SUMMARY 
The article examines the international legal 

regulation of the right to education, analyzes 
both universal and regional international acts 
regulating relations in the sphere of education, 
examines the regulatory legal acts adopted by 
Ukraine with the aim of implementing international 
norms in Ukrainian legislation. The infl uence of 
globalization tendencies on the processes taking 
place in the sphere of education is studied, the 
tasks of the state in the promotion of education 
development are determined, taking into account 
international standards in this fi eld. The conditions 
for the full realization of the right to education 
are indicated. Problems are formulated related 
to ensuring the right to education, improving the 
quality of education and educational standards, 
suggesting ways to address certain problematic 
issues.

Keywords: the right to education, international 
legal regulation, international standards, 
guarantees.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглядається міжнародно-пра-

вове регулювання права на освіту, здійснюєть-
ся аналіз як універсальних, так і регіональних 
міжнародних актів, що регулюють відносини 
у сфері освіти, досліджуються нормативно-
правові акти, прийняті Україною з метою 
імплементації міжнародних норм в україн-
ське законодавство. Вивчається вплив глоба-
лізаційних тенденцій на процеси, що відбува-
ються в галузі освіти, визначаються завдання 
держави у сприянні розвитку освіти з ураху-
ванням міжнародних стандартів у цій сфері. 
Вказуються умови повної реалізації права на 
освіту. Формулюються проблеми, пов’язані з 
забезпеченням права на освіту, вдосконален-
ням якості освіти та освітянських стандар-
тів, пропонуються шляхи вирішення окремих 
проблемних питань.
Ключові слова: право на освіту, міжнарод-

но-правове регулювання, міжнародні стандар-
ти, гарантії.



Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

64ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 3, 2017

ÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß ÍÎÂÎ¯ ÊÓËÜÒÓÐÈ 
ÓÏÐÀÂË²ÍÍß Â ÓÌÎÂÀÕ 

²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÎÃÎ ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÄÅÐÆÀÂÈ

В статье приведены отдельные позиции 
формирования новой культуры управления, 
которые не исчерпывают всех важных теоре-
тических проблем приближения отечествен-
ной практики управления к стандартам, 
что господствуют сейчас в демократических 
странах мира. Однако именно рассмотреные 
аспекты имеют принципиальное методоло-
гическое значение для дальнейшего совершен-
ствования культуры государственного управ-
ления, отмечено, что чрезвычайно важен и 
учет влияния евроинтеграционных процессов 
на развитие этой отрасли права. Ведь вхож-
дение Украины в европейское политическое, 
информационное, экономическое и правовое 
пространство является стратегическим при-
оритетом внешней политики государства.
Внедрение демократических стандартов 

деятельности органов публичной админи-
страции является одной из предпосылок раз-
вития в Украине правового государства, ут-
верждения верховенства права, гражданского 
общества, обеспечения всесторонней реализа-
ции прав и свобод, законных интересов граж-
дан. Поэтому первостепенного пересмотра 
требуют существующие взаимоотношения 
между отечественными органами публичной 
администрации и гражданами.
Ключевые слова: культура управления, 

инновационное развитие, администрация, 
управления, права и свободы человека, адми-
нистративные процедуры, административ-
ные услуги.

 ÑÂ²ÒËÈ×ÍÀ Þë³ÿ Îëåêñàíäð³âíà - êàíäèäàò íàóê ç äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ, 
ãîëîâà Õàðê³âñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Постановка проблеми
Перехід Української держави на інно-

ваційний розвиток є принципово важли-
вим для посилення конкурентоспромож-
ності національної економіки. Керівни-
цтвом держави визначені основні засади 
науково-технічного та інноваційного роз-
витку, поставлені завдання з ефективного 
використання інтелектуального потенціа-
лу народу, затверджено низку державних 
цільових програм, здійснюються заходи з 
формування громадянського суспільства 
та інформатизації суспільного життя.
Комплексне реформування державно-

го управління неможливе без формування 
нової культури управління в розв`язанні 
стратегічних і тактичних проблем іннова-
ційної сфери з огляду на виклики і загро-
зи, що постали перед національною безпе-
кою країни.

Стан наукової розробленості
Питання формування нової культури 

управління в умовах інноваційних викли-
ків в українській юридичній науці ще не 
знайшли належного висвітлення. Лише 
в окремих наукових працях І.Л. Райніна, 
В.В. Коваленко, О.П. Орлюк, Ю.М. Па-
хомова, О.М. Бандурки, Б.А. Маліцько-
го, В.Я. Тація, Ю.П. Битяка розглядали-
ся проблеми суспільного управління, але 
вони не охоплюють усі аспекти становлен-
ня нової культури управління в умовах су-
часності. 
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Мета і цілі статті
У статті будуть розглянуті політич-

ні, соціальні, економічні та гуманітарні 
особливості формування нової культури 
управління в умовах інноваційного розви-
тку.

Виклад основного матеріалу
Культура управління в сучасних умо-

вах інноваційного розвитку є надзвичайно 
важливим компонентом підвищення ефек-
тивності діяльності органів виконавчої 
влади і місцевого самоврядування . Куль-
тура управління є складовою загальної 
людської культури і формою використан-
ня загальнолюдських досягнень у сфері 
управління. Культура управління охоплює 
поняття матеріальної, духовної та загаль-
ної культури людства та є «сукупністю до-
сягнень в організації і здійсненні проце-
су управління, організації управлінської 
праці, використанні техніки управління, 
а також вимог, які висуваються до систем 
управління і працівників, обумовлених 
нормами і принципами суспільної моралі, 
етики, естетики, права» [1].
Культура управління регламентуєть-

ся юридичними нормами, які містяться в 
державно-правових і організаційно-пра-
вових актах. У правових актах державою 
встановлені порядок і межі управління на 
кожному рівні, права і повноваження осіб 
у різних формах діяльності з управління, 
визначені компетенція, повноваження і 
відповідальність органів виконавчої вла-
ди, місцевого самоврядування та їх поса-
дових осіб. Рівень культури управління 
значною мірою залежить від ступеня роз-
робки юридичних норм, адміністратив-
них процедур і використання їх у процесі 
управління.
Радикальні зміни в системі державного 

управління, інноваційний напрям розви-
тку України, започаткований Президен-
том України П. Порошенком, реформуван-
ня суспільного життя країни вимагають 
становлення нової культури управління.
Конституція України [2] проголосила 

Україну суверенною, незалежною, демо-
кратичною, соціальною і правовою держа-
вою. Становлення демократичної, право-

вої Української держави має відбуватись 
на основі конституційних положень про 
те, що людина – «найвища соціальна цін-
ність» , перед якою держава має відповіда-
ти за свою діяльність.
Основний спосіб забезпечення демо-

кратичної спрямованості влади полягає 
в тому, щоб покласти в основу діяльності 
держави обов`язок неухильно дотриму-
ватись пріоритету прав і свобод людини 
і встановити безумовну відповідальність 
державних органів влади і місцевого са-
моврядування та їх посадових осіб за не-
виконання цього обов`язку. На протива-
гу пануючій у колишньому тоталітарному 
суспільстві ідеології «державоцентризму» 
(держава понад усе, держава-головне) не-
обхідно запровадити нову ідеологію «лю-
диноцентризму», ідеологію служіння дер-
жави інтересам людини, у протилежність 
владарювання держави над людиною 
– поставити людину в центрі державної 
діяльності як головного суб`єкта суспіль-
ства.
Стратегія сталого розвитку Украї-

ни, проголошена Президентом України 
П. Порошенком [3], – документ, визна-
чаючий напрямки і пріоритети розвитку 
України до 2020 року. «Стратегія – 2020» 
передбачає чотири вектори руху: 1) ста-
більний розвиток держави; б) безпека дер-
жави, бізнесу і громадян; в) відповідаль-
ність і справедливість; г) гордість за Укра-
їну в Європі і світі.
Метою реформ визначено досягнен-

ня європейських стандартів життя і пре-
стижного місця України у світі. «Стратегія 
– 2020» передбачає проведення в Україні 
62-х реформ у сфері економіки і підпри-
ємництва, національної оборони і безпе-
ки, децентралізації і реформи місцевого 
самоуправління, соціального і правового 
захисту населення, у сфері науки, освіти і 
охорони здоров`я.

«Стратегія – 2020» буде реалізована 
державою, спираючись на власні ресурси 
та прямі іноземні інвестиції, надходження 
яких до 2020 року має скласти більше 40 
млрд. доларів  [4].
Виконання поставлених «Стратегією – 

2020» завдань неможливе без формування 
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нової культури управління в умовах інно-
ваційного розвитку.

  Особливу роль у впровадженні но-
вої культури управління, в демократичній 
трансформації правової системи Украї-
ни та домінуючих правовідносин у сфе-
рі управління має відіграти проведення 
комплексної реформи адміністративного 
права на основі європейських принципів 
та стандартів, спрямованої на модерніза-
цію існуючих та запровадження якісно но-
вих інститутів адміністративного права.
Сучасний стан державного управління 

в Україні значною мірою не відповідає по-
требам побудови демократичної, правової 
держави, запровадженню європейських 
стандартів належного урядування. Окрім 
очевидних недоліків у побудові раціональ-
ного і ефективного механізму досягнення 
цілей управління соціальними процесами, 
суттєвою вадою слід визнати недостат-
ній рівень демократичності в діяльності 
суб’єктів державного управління, особли-
во у сфері їх взаємостосунків з громадя-
нами. У зв`язку з чим розвиток демокра-
тичних засад державного управління об-
грунтовано визначається сьогодні страте-
гічним пріоритетом політики української 
держави. Вагома роль у розв’язанні цього 
стратегічного завдання належить галузі 
адміністративного права. Саме вона має 
бути спрямована на забезпечення прав і 
свобод людини в усіх сферах взаємодії з 
органами виконавчої влади.
Здійснювана в Україні адміністративна 

реформа за своєю суттю спрямовується на 
радикальну трансформацію змісту і харак-
теру взаємин держави і людини на дійсно 
демократичних і гуманістичних засадах, 
на децентралізацію влади, посилення за-
хисту прав і свобод людини. Їх вихідною 
ідеєю є визнання самоцінності кожної лю-
дини, непорушності її природних та інших 
основних прав і свобод, необхідності слу-
жіння ідеалам і цінностям верховенства 
права.
Необхідність вдосконалення управлін-

ня державними справами на дійсно на-
укових засадах з урахуванням світового 
досвіду і потреб інноваційного розвитку 
України вже неодноразово обґрунтовува-

лася вітчизняними вченими, зокрема, В.Я. 
Тацієм у наукових працях «Інноваційне 
суспільство і новий виклик правовій на-
уці» та «Проблеми формування правової 
політики в України» [5], О.В. Носовою 
(«Національна економіка»)[6], В.Ф. Сірен-
ко («Государство: демократическое, пра-
вовое, социальное»)[7], О.М. Бандуркою 
(«Основи економічної безпеки») [8], В.А. Ліп-
каном («Адміністративно-правове регулювання 
національної безпеки України») [9], В.В. Ко-
валенком («Основи державного управлін-
ня»)[10] та іншими. 
Відсутність інституційних механізмів, 

що забезпечують єдність влади на концеп-
туальному рівні і у практичній площині та 
недостатня розвиненість субординаційних 
зв`язків у державному управлінні, роз-
порошеність його контрольних функцій 
сприяють деструктивним явищам в управ-
лінні, гальмують інноваційні процеси в 
суспільстві. Пріоритети політичних, а не 
професійних чинників при формуванні 
вищого управлінського персоналу призво-
дить до зниження виконавської дисциплі-
ни і корумпованості певної частини управ-
лінських кадрів.
Становлення нової культури управлін-

ня в умовах інноваційного розвитку дер-
жави вимагає запровадження концепції 
належного урядування і належної адміні-
страції.
Належне урядування та належна ад-

міністрація необхідні для повноцінного 
утвердження демократичних засад дер-
жавного управління, забезпечення такого 
адміністративно-правового режиму вза-
ємовідносин органів виконавчої влади і 
людини, у процесі яких особа виступає як 
суб`єкт, перед яким виконавча влада від-
повідальна за свою діяльність і має ґрун-
туватися на повному визнанні пріоритету 
прав людини, її законних інтересів, право-
мірності її вимог і очікувань від діяльності 
державних органів та їх посадових осіб.
У контексті формування нової культу-

ри управління особливої уваги заслугову-
ють адміністративні процедури в діяль-
ності органів виконавчої влади. 
Адміністративні процедури мають іс-

тотно сприяти підвищенню ефективності 
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публічної влади, успішному виконанню 
функцій і повноважень органів та посадо-
вих осіб. Адміністративні процедури здат-
ні забезпечити необхідну послідовність у 
реалізації громадянами своїх прав і закон-
них інтересів, заощадити їх час і затрати, 
бути засобом протидії зловживань з боку 
окремих службовців органів виконавчої 
влади. Поряд з упорядкуванням здійснен-
ня адміністративних процедур не менш 
важливим є надання адміністративних по-
слуг населенню.
Доцільно було б прийняття як закону 

відповідного кодифікованого акту, при-
свяченого детальній регламентації адміні-
стративних процедур. Таким актом міг би 
бути Адміністративно-процесуальний ко-
декс, який би передбачав докладну регла-
ментацію розгляду індивідуальних адміні-
стративних справ за зверненням фізичних 
і юридичних осіб, оскарження рішень, дій 
та бездіяльності органів виконавчої влади 
та органів місцевого самоврядування. 
З метою удосконалення роботи Цен-

трів надання адміністративних послуг до 
Закону України «Про адміністративні по-
слуги» Кабінетом Міністрів України при-
йнято ряд підзаконних актів (Примірний 
регламент ЦНАП, Примірне положення 
ЦНАП) [11].
Зокрема, в положенні про ЦНАП за-

значено, що ЦНАП обов’язково утворю-
ється при райдержадміністраціях, вико-
навчих органах міст обласного значення, 
АРК Крим (республіканського значення), 
Київській та Севастопольській міських ра-
дах та їх районних держадміністраціях. 
Також центри можуть утворюватися 

при органах місцевого самоврядування 
районного, селищного та сільського зна-
чення у разі прийняття відповідною ра-
дою такого рішення.
На виконання Закону України «Про 

адміністративні послуги» [12] та вищев-
казаної постанови Кабінету Міністрів 
України, в Харківській області в кожному 
районі та районах міста Харкова та в міс-
тах обласного значення створені центри 
надання адміністративних послуг, розро-
блені їх паспорти та організована робота 
по обслуговуванню населення. Основними 

завданнями центру надання адміністра-
тивних послуг є: 

1) організація надання адміністратив-
них послуг у найкоротший строк та за мі-
німальної кількості відвідувань суб’єктів 
звернень;

2) спрощення процедури отримання 
адміністративних послуг та поліпшення 
якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів 
звернень про вимоги та порядок надання 
адміністративних послуг, що надаються 
через адміністратора.
Належне урядування виступає 

обов’язковою характеристикою демокра-
тизації суспільства. Закріплення відповід-
них вимог у вітчизняному законодавстві 
відповідатиме цілям загальної трансфор-
мації державних і правових інститутів від-
повідно до євроінтеграційних пріоритетів 
розвитку України. До стандартів належ-
ного урядування у роботах європейських 
дослідників сьогодні відносять: належне 
законодавство; законність; участь; прозо-
рість процесу прийняття рішень; доступ 
до інформації; належна адміністрація; на-
лежний персонал; належний фінансовий 
та бюджетний менеджмент; ефективність; 
відповідальність та нагляд.
Розроблені міжнародними та євро-

пейськими регіональними організаціями 
принципи та стандарти належного уря-
дування до цього часу не знайшли комп-
лексного запровадження в актах адміні-
стративного законодавства України, що 
першочергово обумовлюється відсутністю 
концепції запровадження принципів та 
стандартів належного урядування у ві-
тчизняній правовій системі.
Необхідно також впроваджувати в сис-

тему державного управління заходи зво-
ротнього зв`язку середовища і управлін-
ня, суть яких полягає у взаєминах вико-
навчої влади і громадян, коли громадянам 
як підвладним об`єктам надаються права 
вимагати від суб`єктів виконавчої влади 
відповідної поведінки щодо реалізації їх 
прав і свобод, а на зазначених суб`єктів 
громадянами покладаються необхідні 
обов`язки щодо чіткого у відповідності 
із законом виконання вказаних вище ви-
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мог. Зворотній зв`язок створює відмінний 
від колишнього адміністративно-правово-
го режиму регулювання, режим відносин 
між державою, її органами та посадовими 
особами і громадянами, при якому грома-
дянин стає «рівноправним» учасником від-
носин з органами державної влади і само-
врядування.
Нова культура управління в умовах ін-

новаційного розвитку України передбачає 
суттєву зміну розуміння суспільної (соці-
альної) цінності галузі адміністративного 
права. На противагу існуючому однобіч-
ному визначенню її переважним чином як 
“управлінського” права, ця галузь у сучас-
ному європейському розумінні виступає 
основним регулятором гармонійних взає-
мостосунків між публічною адміністрацією 
– суб’єктами виконавчої влади і місцевого 
самоврядування та громадянами. В основу 
нової адміністративно- правової доктрини 
має бути покладена вищезгадана – “люди-
ноцентристська” – ідеологія, згідно з якою 
держава повинна “служити” інтересам 
громадян шляхом всебічного забезпечен-
ня пріоритету їхніх прав, свобод та закон-
них інтересів у сфері діяльності публічної 
адміністрації. Цей крок цілком відповідає 
загальній тенденції сучасного розвитку 
державно-правової науки та практики, 
згідно з якою сьогодні відбувається своє-
рідний “людиноцентристський поворот» 
вітчизняного праводержавознавства.
Становлення нової культури управ-

ління неможливе без залучення грома-
дян до процесу державного управління, 
що завжди розглядалося вітчизняною на-
укою адміністративного права як важлива 
складова адміністративно-правового ста-
тусу громадянина. Саме режим зворотніх 
зв`язків, система адміністративних про-
цедур, які перебувають в основі надання 
органами виконавчої влади адміністратив-
них послуг громадянам, відкритість діяль-
ності органів виконавчої влади і місцевого 
самоврядування сприяють взаємодії орга-
нів управління і населення.
Закон України «Про державну служ-

бу»[13] визначив пріоритетні напрямки 
розвитку державної служби, серед яких 
ключовим є реформування інституту дер-

жавної служби. Головною метою рефор-
ми є впровадження у практику діяльнос-
ті державних службовців європейських 
стандартів урядування та обслуговуван-
ня населення, а також формування висо-
коефективного та професійного корпусу 
урядовців. Закон України «Про державну 
службу» визначає принципи, правові та 
організаційні засади забезпечення публіч-
ної, професійної, політично неупередже-
ної, ефективної, орієнтованої на громадян 
державної служби, яка функціонує в інте-
ресах держави і суспільства, а також поря-
док реалізації громадянами України права 
рівного доступу до державної служби, що 
базується на їхніх особистих якостях та до-
сягненнях.
Першим напрямком впровадження в 

Україні європейської системи організації 
державної служби є визнання державної 
служби публічно-правовим інститутом та 
регулювання всіх відносин, що виникають 
у сфері державно-службових відносин спе-
ціальним законодавством про державну 
службу на засадах публічного права. 
Розмежування публічно-правового та 

приватно-правового регулювання держав-
ної служби, передбачене в законі, характе-
ризується поділом державних службовців 
за їх правовим статусом на функціонерів 
(наділених адміністративно-владними по-
вноваженнями) та не-функціонерів (про-
сто найманих працівників органів публіч-
ної адміністрації). У зв’язку з цим необхід-
но чітко розмежувати політичні та адмі-
ністративні посади в органах виконавчої 
влади, а на законодавчому рівні чітко вста-
новити, що на політиків не поширюється 
законодавство про державну службу та 
передбачити спеціальне правове регулю-
вання діяльності осіб на так званих полі-
тичних посадах. Крім того, від державних 
службовців слід відмежувати працівників 
патронатних служб.
Потребує удосконалення система 

управління державною службою. Для цьо-
го слід посилити роль Кабінету Міністрів 
України, спеціально уповноваженого цен-
трального органу виконавчої влади з пи-
тань державної служби, його територіаль-
них підрозділів у реалізації державної по-
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літики, забезпеченні дотримання законо-
давства в цій сфері. Доцільно запровадити 
в органах державної влади єдині стандар-
ти якості державної служби, вдосконалити 
порядок взаємодії цього органу з іншими 
державними структурами, їх кадровими 
службами.

 У процесі формування нової культури 
управління необхідно враховувати наступ-
не. Для радянської політичної культури 
не було властивим виправдовувати свої 
рішення. Сьогодні ж влада просто зму-
шена відійти від абсолютистської зверх-
ності й безвідповідальності та перейти до 
більш зваженої публічної політики, спря-
мованої на виправдання, обгрунтування і 
пояснення власних рішень. Присутність 
в інформаційному просторі непідконт-
рольних державі агентів публічної полі-
тики, що ставлять під сумнів легітимність 
політичних і управлінських рішень шля-
хом «викриття» зловживань державною 
владою, змушує її до більш адекватної і 
прозорої політики регулювання суспіль-
ними процесами. Небезпечним є те, що в 
публічному просторі переважає позицію-
вання інтересів тих політичних корпусів, 
які непідконтрольні широким верствам 
громадськості та схильні до технологічної 
маніпуляції громадською думкою з метою 
симулювання представництва інтересів 
громадян, що не сприяє становленню но-
вої культури управління.

Висновки
Становлення нової, адекватної сього-

денню культури управління передбачає 
перегляд усталених підходів у цій сфері, 
що дістало вираження у низці адміністра-
тивних реформ, спричинених необхідніс-
тю удосконалення системи державного 
управління. Загальний напрямок змін, 
що відбулися в цій сфері, пов’язаний з від-
мовою від низки традиційних поглядів і 
внесенням в управління нових механізмів, 
норм і установок. Передусім відбулися 
зміни у тлумаченні взаємин між держав-
ним службовцем і громадянином. Помітно 
зросла службова функція держави внаслі-
док наголосу на тому, що функцією дер-
жави є надання послуг населенню. Акцент 

на ринкових принципах, властивий ново-
му державному менеджменту, доповнився 
ідеєю про необхідність його узгодження з 
демократичними принципами, тобто еко-
номічна ефективність мала узгоджуватися 
із соціальною справедливістю.
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АНОТАЦІЯ 
У статті наведені окремі позиції форму-

вання нової культури управління, які не ви-
черпують усіх важливих теоретичних про-
блем наближення вітчизняної практики 
управління до стандартів, що панують нині 
у демократичних країнах світу. Проте саме 
розглянуті аспекти мають принципове мето-
дологічне значення для подальшого удоскона-
лення культури державного управління, наго-
лошено на тому, що надзвичайно важливим є і 
врахування впливу євроінтеграційних процесів 
на розвиток цієї галузі права. Адже входження 
України до європейського політичного, інфор-
маційного, економічного і правового простору 
визначено стратегічним пріоритетом зо-
внішньої політики держави. 
Запровадження демократичних стандар-

тів діяльності органів публічної адміністрації 
є однією з передумов розвитку в Україні право-
вої держави, утвердження верховенства пра-
ва, громадянського суспільства, забезпечення 
всебічної реалізації прав та свобод, законних 
інтересів громадян. Тому першочергового пе-
регляду потребують існуючі взаємини між ві-
тчизняними органами публічної адміністра-
ції та громадянами.
Ключові слова: культура управління, інно-

ваційний розвиток, адміністрація, урядуван-
ня, права і свободи людини, адміністративні 
процедури, адміністративні послуги.

SUMMARY 
In the article some positions of formation of 

a new management culture are presented, they do 
not exhaust all important theoretical problems of 
approaching the domestic management practice to 
the standards that prevail now in the democratic 
countries of the world. However, it is precisely these 
aspects that are of fundamental methodological 
importance for the further improvement of the 
culture of public administration. It is noted that 
it is extremely important to take into account the 
infl uence of the European integration processes 
on the development of this branch of law. After 
all, Ukraine’s entry into the European political, 
information, economic and legal space is a strategic 
priority of the state’s foreign policy.

The introduction of democratic standards of 
public administration is one of the preconditions 
for the development of a rule of law in Ukraine, 
the establishment of the rule of law, civil society, 
the full realization of rights and freedoms, the 
legitimate interests of citizens. Therefore, the 
existing interrelations between the domestic public 
administration authorities and citizens require a 
primary revision.

Key words: management culture, innovative 
development, administration, management, human 
rights and freedoms, administrative procedures, 
administrative services.
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ÃÀÐÀÍÒ²¯ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß ÐÅÀË²ÇÀÖ²¯ ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ 
ÑÒÀÒÓÑÓ ÃÎËÎÂÈ ÑÓÄÓ

В статье, на основе анализа научных 
взглядов ученых и норм действующего законо-
дательства Украины, рассмотрены гарантии 
реализации правового статуса председателя 
суда. Предоставлено авторское определение 
понятия «гарантий обеспечения реализации 
правового статуса председателя суда». Дока-
зано, что действующим национальным за-
конодательством закреплен ряд гарантий 
обеспечения реализации правового статуса 
председателя суда. В своем большинстве они 
связаны с тем, что председатель суда наделен 
также правовым статусом судьи соответ-
ствующего суда.
Ключевые слова: гарантии, обеспечение, 

реализация, правовой статус, председатель 
суда, независимость, неприкосновенность.

 ÑÈÂÀÊ Âîëîäèìèð Ìèêîëàéîâè÷ - àñï³ðàíò Ëüâ³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó 
á³çíåñó òà ïðàâà

кларовані елементи правового статусу особи 
зі сферою їх реалізації. Поза гарантіями за-
безпечення реалізації прав, свобод і закон-
них інтересів елементи правового статусу 
втрачають будь-який сенс [1, с. 75]. Наведе-
не свідчить про доцільність і необхідність 
дослідження гарантій забезпечення реаліза-
ції правового статусу голови суду.

Стан дослідження
Окремі питання щодо гарантій забезпе-

чення реалізації правового статусу голови 
суду були предметом дослідження у працях: 
В.Т. Маляренка, В.Ф. Погорілка, С.В. Под-
копаєв, С.В. Прилуцького, О.Ф. Скакун, 
М.І. Сірого, В.Л. Федоренка, Е.Б. Абро-
симова, Н.А. Богданової, Н.В. Витрука, 
В.О. Кряжкова, В.О. Лучина та інших. Про-
те, єдиного комплексного дослідження ви-
значеної проблематики так проведено і не 
було. 

Саме тому метою статті є розглянути 
гарантії забезпечення реалізації правового 
статусу голови суду.

Виклад основного матеріалу
Аналізуючи наукову літературу, ми при-

йшли до висновку, що під гарантіями слід 
розуміти встановлену на законодавчому рів-
ні сукупність заходів (засобів, умов), завдяки 
існуванню яких забезпечується нормальне 
функціонування певної інституції. У тако-
му випадку гарантії забезпечення реалізації 
правового статусу голови суду здається мож-

Постановка проблеми
У своїй сукупності структурні елементи 

правового статусу голови суду взаємодіючі 
між собою утворюють такий правовий ста-
тус, як цілісне юридичне явище. Проте лише 
декларативне закріплення таких елементів 
у положеннях чинного національного за-
конодавства не достатнє, адже необхідно 
передбачити, як саме такі елементи будуть 
реалізовуватися на практиці, визначити чіт-
кі правові механізми забезпечення їх реалі-
зації та взаємодії. Ось чому найважливішо-
го значення набуває питання встановлення 
гарантій забезпечення реалізації правового 
статусу голови суду. Як цілком слушно за-
уважує із цього приводу У.І. Ляхович, такі 
гарантії є тим “мостом”, який поєднує заде-



Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

72ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 3, 2017

ливим визначити як сукупність закріплених 
на нормативно-правовому рівні заходів, 
спрямованих на реалізацію повноважень 
голови відповідного суду. Повноцінне роз-
криття юридичної природи гарантій забез-
печення реалізації правового статусу голови 
суду передбачає встановлення конкретних 
із них. Так, під час дослідження особливос-
тей організаційно-правового забезпечення 
реалізації адміністративно-правового ста-
тусу державного службовця У. І. Ляхович 
звертає увагу на те, що найбільш принци-
пове значення для забезпечення реалізації 
правового статусу особи мають юридичні 
гарантії, до яких, на думку вчених, необхід-
но віднести всю систему діючих у державі 
правових норм, передбачених ними юри-
дичних засобів, спрямованих на конкрети-
зацію прав та обов’язків, визначення по-
рядку їх реалізації, захисту тощо [2, с. 39]. 
Без сумніву, законодавче закріплення пра-
вового статусу особи, конкретизація її прав 
та обов’язків слід розцінювати як важливу 
гарантію, пов’язану із реалізацією такого 
статусу. Проте лише таке закріплення не є 
достатнім. Із цього приводу слід підтрима-
ти позицію відносно того, що закріплення 
прав та обов’язків в законодавстві – необхід-
на, але далеко не достатня умова для вста-
новлення реального статусу особи. Досвід 
доводить, що без надійно діючих гарантій 
проголошення прав і свобод навіть в Осно-
вному Законі країни може виявитися юри-
дичною фікцією [3, с. 73]. Наведене є під-
твердженням того, що наявність лише тіль-
ки юридичних гарантій, тобто закріплення 
правового статусу голови суду на норматив-
но-правовому рівні не є достатнім заходом, 
що забезпечує реалізацію такого статусу. 
Разом із тим слід відмітити, що юридичні 
гарантії забезпечення реалізації правового 
статусу голови суду виступають базисом для 
всіх інших, оскільки здійснюється їх норма-
тивне закріплення. 
Наведені юридичні гарантії отримали 

своє відображення в ряді нормативно-пра-
вових актів. У першу чергу, серед таких ак-
тів слід назвати Конституцію України, Роз-
діл VIII якої повністю присвячений питан-
ням організації та здійснення правосуддя. 
Важливою юридичною гарантією реалізації 

правового статусу голови суду є закріплення 
в п. 14 ч. 1 ст. 92 Основного Закону Украї-
ни припису, відповідно до якого виключно 
законами України визначаються судоустрій, 
судочинство, статус суддів [4]. Дія наведе-
них конституційних положень спрямована 
на недопущення закріплення правового 
статусу як судді, так і голови суду на підза-
конному нормативно-правовому рівні, так 
як це буде прямо суперечити таким поло-
женням. Саме тому основи правового ста-
тусу голови суду визначено на рівні єди-
ного нормативно-правового акта – Закону 
України “Про судоустрій і статус суддів” [5]. 
Вважаємо, що таке закріплення юридичних 
гарантій забезпечення реалізації правового 
статусу голови суду слід розцінювати пози-
тивно. Звичайно, виключення підзаконного 
нормативно-правового рівня регулювання 
зазначеного правового статусу негативно 
впливає на оперативність реагування на 
зміни, що відбуваються в даній сфері право-
відносин. Як цілком слушно було зауважено 
із цього приводу, рамки законодавчого акта 
не дозволяють повною мірою передбачити 
весь комплекс ситуацій, що підлягають пра-
вовій регламентації. У зв’язку із чим законо-
давством передбачено можливість регулю-
вати суспільні відносини на підзаконному 
нормативно-правовому рівні, що дозволяє, 
наприклад, оперативно визначити компе-
тенцію різних органів управління, права й 
обов’язки державних службовців та грома-
дян [6, с. 18]. Проте, наведена ситуація може 
стосуватися органів виконавчої, а аж ніяк 
судової влади, де, у першу чергу, важлива 
стабільність правовідносин, що може бути 
досягнута, зокрема, шляхом їх регулювання 
виключно законами України. 
У якості наступної групи гарантій за-

безпечення реалізації правового статусу 
голови суду слід розглядати соціально-еко-
номічні гарантії. Соціально-економічні га-
рантії припускають відповідне середовище 
та матеріальну основу, що забезпечують ви-
користання прав і свобод [7, с. 201]. Як за-
кріплено в Конституції України, держава 
забезпечує фінансування та належні умови 
для функціонування судів і діяльності суд-
дів. У Державному бюджеті України окремо 
визначаються видатки на утримання судів з 
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урахуванням пропозицій Вищої ради пра-
восуддя [4]. Також слід відмітити, що зако-
нодавством встановлено чіткі критерії ма-
теріально-фінансового забезпечення голови 
суду. Так, Розділом ХІ Закону України “Про 
судоустрій і статус суддів” передбачено за-
сади забезпечення суддів. Відповідно до ч. 3 
ст. 135 (суддівська винагорода) наведеного 
нормативно-правового акта базовий роз-
мір посадового окладу судді становить: 1) 
судді місцевого суду – 30 прожиткових міні-
мумів для працездатних осіб, розмір якого 
встановлено на 1 січня календарного року;-
2) судді апеляційного суду, вищого спеціа-
лізованого суду – 50 прожиткових мінімумів 
для працездатних осіб, розмір якого вста-
новлено на 1 січня календарного року; 3) 
судді Верховного Суду – 75 прожиткових мі-
німумів для працездатних осіб, розмір якого 
встановлено на 1 січня календарного року. 
При цьому, враховуючи те, що голова суду 
обіймає адміністративну посаду, йому згід-
но з п. 1 ч. 2, ч. 6 ст. 135 Закону України 
“Про судоустрій і статус суддів” виплачуєть-
ся щомісячна доплата в розмірі 10 відсотків 
посадового окладу судді відповідного суду 
[5], що виступає особливістю гарантій забез-
печення реалізації його правового статусу в 
цьому аспекті.
Зазначимо, що рівень фінансового за-

безпечення суддів та відповідно голів судів 
було значно підвищено із прийняттям ново-
го Закону України “Про судоустрій і статус 
суддів”. Проте слід відмітити, що підвищен-
ня розмірів посадового окладу суддів буде 
проходити поступово в чотири етапи. Вва-
жаємо, що поступове введення наведеного 
рівня фінансового забезпечення суддів є ви-
мушеним кроком, пов’язаним із складним 
економічним становищем держави. Разом 
із тим введення такого розміру посадових 
окладів суддів, які є основою для визначен-
ня суддівської винагороди, а отже, і винаго-
роди голови відповідного суду, є однією із 
найважливіших гарантій забезпечення реа-
лізації його правового статусу, зокрема, його 
незалежності. 
Важливим проявом соціально-економіч-

них гарантій забезпечення реалізації пра-
вового статусу голови суду виступає його 
обов’язкове соціальне страхування. Учені-

правознавці визначають соціальне страху-
вання як гарантовану державою систему ма-
теріального забезпечення внаслідок втрати 
працездатності, старості та інших випадків, 
передбачених законодавством. Це вид сус-
пільно-правових відносин з акумуляції гро-
шових коштів у спеціальному фонді, на ви-
падок настання певної події [8, c. 221]. На-
ведена гарантія отримала своє закріплення 
на рівні Конституції України, відповідно до 
ст. 46 якої громадяни мають право на со-
ціальний захист, що включає право на за-
безпечення їх у разі повної, часткової або 
тимчасової втрати працездатності, втрати 
годувальника, безробіття з незалежних від 
них обставин, а також у старості та в інших 
випадках, передбачених законом. Це право 
гарантується загальнообов’язковим держав-
ним соціальним страхуванням за рахунок 
страхових внесків громадян, підприємств, 
установ і організацій, а також бюджетних 
та інших джерел соціального забезпечен-
ня; створенням мережі державних, кому-
нальних, приватних закладів для догляду 
за непрацездатними. Пенсії, інші види соці-
альних виплат та допомоги, що є основним 
джерелом існування, мають забезпечувати 
рівень життя, не нижчий від прожиткового 
мінімуму, встановленого законом [4]. Прин-
ципи та загальні правові, фінансові й орга-
нізаційні засади загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування громадян 
в Україні встановлено на рівні Основи зако-
нодавства України про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування від 14 
січня 1998 року. Як закріплено у ст. 1 на-
веденого нормативно-правового акта, 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування – це система прав, обов’язків 
і гарантій, яка передбачає надання соці-
ального захисту, що включає матеріальне 
забезпечення громадян у разі хвороби, по-
вної, часткової або тимчасової втрати пра-
цездатності, втрати годувальника, безробіт-
тя з незалежних від них обставин, а також 
у старості та в інших випадках, передбаче-
них законом, за рахунок грошових фондів, 
що формуються шляхом сплати страхових 
внесків власником або уповноваженим ним 
органом, громадянами, а також бюджет-
них та інших джерел, передбачених зако-
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ном. При цьому законодавство України про 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування складається із наведених Основ 
і прийнятих відповідно до них законів, інших 
нормативно-правових актів, що регулюють 
відносини у сфері загальнообов’язкового 
державного соціального страхування [9]. 
Так, правові, фінансові й організаційні за-
сади загальнообов’язкового державного 
соціального страхування, гарантії працюю-
чих громадян щодо їх соціального захисту 
в зв’язку з тимчасовою втратою працездат-
ності, вагітністю та пологами, від нещасно-
го випадку на виробництві та професійного 
захворювання, охорони життя та здоров’я 
визначено на рівні Закону України “Про 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування” від 23 вересня 1999 року. У 
ст. 1 даного акта законодавства встановле-
но, що видами соціального страхування є: 
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності; страхування від нещасно-
го випадку на виробництві та професійно-
го захворювання, які спричинили втрату 
працездатності; медичне страхування [10].-
У ст. 141 Закону України “Про судоустрій і 
статус суддів” прямо вказано, що обов’язкове 
державне страхування життя та здоров’я 
суддів здійснюється за рахунок коштів Фон-
ду соціального страхування від нещасних 
випадків на виробництві та професійних 
захворювань України відповідно до Закону 
України “Про загальнообов’язкове держав-
не соціальне страхування” [5]. 
Також важливим проявом страхуван-

ня є загальнообов’язкове державне пенсій-
не страхування, яке враховуючи правовий 
статус голови суду застосовується по від-
ношенню до нього з певними особливостя-
ми. Принципи, засади та механізми функ-
ціонування системи загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування, при-
значення, перерахунку та виплати пенсій 
встановлено на рівні Закону України “Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування” від 9 липня 2003 року [11]. 
При цьому як слідує з аналізу положень-
ст. 142 Закону України “Про судоустрій і 
статус суддів” голова суду, який вийшов у 
відставку має право на пенсію або щомісяч-
не довічне грошове утримання судді [5].-

Законодавство визначає, що пенсія – це 
щомісячна пенсійна виплата в солідарній 
системі загальнообов’язкового державно-
го пенсійного страхування, яку отримує 
застрахована особа в разі досягнення нею 
передбаченого законодавством пенсійного 
віку [11]. Право обирати, що буде виплачу-
ватися – пенсія чи щомісячне довічне грошо-
ве утримання мають судді, після досягнення 
ними законодавчо встановленого віку. До 
досягнення такого віку ним виплачується 
щомісячне довічне грошове утримання в 
розмірі 50 відсотків суддівської винагороди 
судді, який працює на відповідній посаді. 
При цьому слід відмітити, що в разі зміни 
розміру складових суддівської винагороди 
судді, який працює на відповідній посаді, 
здійснюється перерахунок раніше призна-
ченого щомісячного довічного грошового 
утримання [5]. 
Окрім наведених вище, як свідчить ана-

ліз положень Закону України “Про судоу-
стрій і статус суддів”, важливим проявом со-
ціально-економічних гарантій забезпечення 
реалізації правового статусу судді виступа-
ють наступні: забезпечення житлових умов 
судді, що може бути застосовано до судді, 
який потребує поліпшення житлових умов, 
і полягає в забезпеченні службовим житлом 
за місцем знаходження суду; безоплатне ме-
дичне обслуговування та санаторно-курорт-
не лікування суддів та членів їхніх сімей; 
особливий порядок надання щорічної опла-
чуваної відпустки [5]. 

 Важливими гарантіями забезпечення 
реалізації правового статусу голови суду ви-
ступають гарантії його незалежності та не-
доторканості. Слід зазначити, що в Консти-
туції України незалежність і недоторканість 
судді розглядаються як єдине ціле, в межах 
однієї норми. Так, відповідно до ст. 126 неза-
лежність і недоторканість судді гарантуєть-
ся Конституцією та законами України. При 
цьому в межах наведеної норми встановле-
но: заборона впливу на суддю в будь-який 
спосіб; обмеження щодо притягнення суд-
ді до відповідальності; виключний перелік 
підстав звільнення судді; гарантії держави 
щодо забезпечення особистої безпеки судді 
та членів його сім’ї; припис відносно того, 
що суддя обіймає посаду безстроково [4]. 
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Проте, вченими прийнято розглядати га-
рантії незалежності та недоторканості судді 
відокремлено. Зокрема, в фаховій юридич-
ній літературі зауважують, що незалежність 
суддів означає, що при здійсненні своїх по-
вноважень вони керуються тільки законом 
і ніхто не має права давати їм будь-які вка-
зівки або прямим чи непрямим способами 
впливати на них. Суддя не зобов’язаний да-
вати кому-небудь офіційні роз’яснення по суті 
справи, що знаходиться в його проваджен-
ні, або вже розглянутої справи [12, с. 130].-
Зазначимо, що в положеннях Закону України 
“Про судоустрій і статус суддів” незалежність 
і недоторканість судді також розглядається 
в межах окремих норм. Відповідно до ст. 48 
наведеного нормативно-правового акта неза-
лежність судді забезпечується: особливим по-
рядком його призначення, притягнення до 
відповідальності, звільнення та припинення 
повноважень; недоторканністю та імунітетом 
судді; незмінюваністю судді; порядком здій-
снення правосуддя, визначеним процесуаль-
ним законом, таємницею ухвалення судового 
рішення; забороною втручання в здійснення 
правосуддя; відповідальністю за неповагу до 
суду чи судді; окремим порядком фінансуван-
ня й організаційного забезпечення діяльнос-
ті судів, установленим законом; належним 
матеріальним і соціальним забезпеченням 
судді; функціонуванням органів суддівського 
врядування та самоврядування; визначени-
ми законом засобами забезпечення особистої 
безпеки судді, членів його сім’ї, майна, а та-
кож іншими засобами їх правового захисту; 
правом судді на відставку [5]. З аналізу на-
ведених законодавчих положень слідує, що 
незалежність судді є більш широкою катего-
рією аніж його недоторканість. Вважаємо, 
що оперування терміном “незалежність і не-
доторканість” не є помилкою, а є лише ак-
центуванням законодавця на окремих скла-
дових такої гарантії. Також слід відмітити й 
те, що гарантія незалежності включає в свій 
склад і ряд інших соціально-економічних 
гарантій (наприклад, належне матеріальне 
та соціальне забезпечення судді) забезпе-
чення реалізації правового статусу голови 
суду, що черговий раз свідчить про те, що 
такі гарантії діють у сукупності й не можуть 
розглядатися відокремлено одна від одної. 

Сутність недоторканості як гарантії за-
безпечення реалізації правового статусу 
голови суду розкривається в ст. 49 Закону 
України “Про судоустрій і статус суддів” й 
полягає в тому, що без згоди Вищої ради 
правосуддя суддю не може бути затримано 
або утримувано під вартою чи арештом до 
винесення обвинувального вироку суду, за 
винятком затримання судді під час або від-
разу ж після вчинення тяжкого або особливо 
тяжкого злочину. Більш того, суддя, затри-
маний за підозрою у вчиненні діяння, за яке 
встановлена кримінальна чи адміністратив-
на відповідальність, повинен бути негайно 
звільнений після з’ясування його особи, за 
винятком: якщо Вищою радою правосуддя 
надано згоду на затримання судді в зв’язку 
з таким діянням; затримання судді під час 
або відразу ж після вчинення тяжкого або 
особливо тяжкого злочину, якщо таке за-
тримання є необхідним для попередження 
вчинення злочину, відвернення чи попе-
редження наслідків злочину або забезпечен-
ня збереження доказів цього злочину [5]. 

Висновок
Отже, аналіз наведених позицій свід-

чить про те, що чинним національним за-
конодавством закріплено низку гарантій 
забезпечення реалізації правового статусу 
голови суду. У своїй більшості такі гарантії 
пов’язані із тим, що голова суду наділений 
також правовим статусом судді відповідно-
го суду. Проте, деякі з таких гарантій мають 
більш широке застосування з огляду на те, 
що голова суду обіймає адміністративну по-
саду. Значної уваги зі сторони уповноваже-
них суб’єктів державного управління заслу-
говує така гарантія забезпечення реалізації 
правового статусу судді, як його державний 
захист. Зазначимо, що у своїй сукупності на-
ведені вище гарантії є позитивними. При 
цьому у фаховій юридичній літературі нази-
вають і так звані негативні гарантії забезпе-
чення правового статусу особи. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті, на основі аналізу наукових по-

глядів вчених та норм чинного законодавства 
України, розглянуто гарантії реалізації пра-
вового статусу голови суду. Надано авторське 
визначення поняття «гарантій забезпечення 
реалізації правового статусу голови суду». До-
ведено, що чинним національним законодав-
ством закріплено низку гарантій забезпечен-
ня реалізації правового статусу голови суду, які 
у своїй більшості пов’язані із тим, що голова 
суду наділений також правовим статусом суд-
ді відповідного суду.
Ключові слова: гарантії, забезпечення, 

реалізація, правовий статус, голова суду, неза-
лежність, недоторканість.

SUMMARY 
In the article, based on the analysis of scientifi c 

views of scientists and the norms of the current 
legislation of Ukraine, the guarantees of realization 
of the legal status of the chairman of the court 
are considered. Author’s defi nition of the concept 
of “guarantees of ensuring the implementation 
of the legal status of the chairman of the court” 
is provided. It is proved that the current national 
legislation provides for a number of guarantees 
to ensure the implementation of the legal status of 
the chairman of the court, which in the majority of 
them is related to the fact that the head of the court 
is also entitled to the legal status of the judge of the 
relevant court.

Keywords: guarantees, security, implementation, 
legal status, court chair, independence, immunity.
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ÓÍÈÊÍÅÍÍß ÊÎÍÔË²ÊÒÓ ²ÍÒÅÐÅÑ²Â ßÊ ÎÄÈÍ ²Ç 
ÍÀÉÂÀÆËÈÂ²ØÈÕ ÏÐÈÍÖÈÏ²Â ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÎ¯ 

Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÀÄÂÎÊÀÒÀ

Определяются главные особенности ад-
вокатуры Украины как самоуправляющегося 
института, который имеет особые задачи и 
формы их реализации. Приводятся основные 
принципы деятельности адвокатов. Раскры-
вается сущность избежания конфликта ин-
тересов как одного из главных аспектов рабо-
ты профессиональных защитников.
Ключевые слова: адвокатура, адвокатская 

деятельность, принципы, основы, конфликт 
интересов.
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них послуг. Усі ці аспекти в сукупності до-
водять той факт, що адвокатура є окремим 
явищем, яке ґрунтується на певних засадах, 
тобто правових принципах, як будь-який 
інший великий правовий інститут, галузь, 
тощо. В різних нормативних актах закрі-
плена ціла низка окремих принципів, ко-
трі безпосередньо стосуються адвокатської 
діяльності. Але в структурі вихідних засад 
представленої сфери юридичної діяльності 
є такі, роль котрих має первинне, іншими 
словами, головне значення. До числа поді-
бних можна віднести принцип уникнення 
конфліктів інтересу в роботі адвокатів. Ця 
засада має двоякий характер, тому що сто-
сується як організаційної частини роботи 
адвокатури так і етичної. Окрім цього, акту-
альність дослідження принципу уникнення 
інтересів також полягає у наявності суміж-
ного правового явища в антикорупційному 
законодавстві. Тож, по суті, представлена 
засада має окремий суб’єктний склад, існує 
у доволі вузькій правовій сфері, а також ха-
рактеризується рядом інших особливостей, 
що обумовлює доцільність її доктринально-
го вивчення. 

Ступінь розробленості
З моменту проголошення незалежності 

України та посилення демократичних від-
носин у нашій державі адвокатура починає 
невпинно розвиватися. З того часу дана 
сфера юридичної діяльності стала предме-
том дослідження багатьох учених. Зокре-
ма, проблематика незалежної адвокатури 

Актуальність теми
Судова система України на сьогоднішній 

день знаходиться на етапі реформування, 
що обумовлено розвитком нашої держави 
відповідно до мирових тенденцій. На да-
ний час судова ланка все більше переймає 
Західну модель правосуддя з вагомою до-
лею вітчизняних традицій, які склались у 
цій сфері з моменту проголошення незалеж-
ності країни. Але слід пам’ятати, що процес 
реформування також впливає на суміжні 
галузі діяльності, однією з яких є адвока-
тура. Якщо згадати, то з давніх часів судді 
та адвокати це, так би мовити, «альфа і оме-
га» юридичної науки і практики. При цьо-
му дані галузі завжди розвивалися суміжно, 
взаємодоповнюючи одна одну. На даний 
час адвокатура в Україні має вигляд про-
фесійної діяльності юристів-практиків. Цей 
інститут характеризується окремою зако-
нодавчою базою, незалежністю та юридич-
ною вагомістю, яка проявляється у попиті 
на адвокатів на сучасному ринку юридич-
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України розроблювалась в працях Л.В. Та-
ція, П.В. Хотенець, Т.В. Варфоломєєвої, 
О.Д. Святоцького, С.Ф. Сафулька та інших. 
Питання принципів адвокатської діяльнос-
ті також досліджувалось багатьма науков-
цями, серед яких необхідно особливо від-
мітити В. Хабіббуліна, А. Заднепровського, 
Т. Варфоломєєва, С. Гончаренко. У колі за-
рубіжних вчених вказані проблематики роз-
роблювались М. Моллом, А. Коні, М. Бор-
щевським тощо. Водночас, варто звернути 
увагу на те, що безпосередньо уникнення 
конфлікту інтересів, як один із найважливі-
ших принципів професійної діяльності ад-
вокатів, належним чином не розглядалось у 
науково-правовому середовищі України. 

Метою даної роботи є розкриття зна-
чення принципу уникнення конфлікту інте-
ресів як однієї з найважливіших засад про-
фесійної діяльності адвокатів в Україні. 
Явище адвокатури на території на-

шої держави не є новелою, але його істо-
рія пережила як бурхливі підйоми, так і 
суцільний занепад. Тому принципи даної 
сфери діяльності неможливо розглядати 
без врахування усіх етапів його розвитку. 
Необхідно відмітити, що формування адво-
катури, саме як правового інституту, роз-
почалось за часів існування Київської Русі.-
У той період в якості захисників на суді 
були присутні родичі позивачів, які фак-
тично виконували роль адвокатів [1 с.46]. 
Як ми розуміємо, ніякого нормативного за-
кріплення даної форми судового захисту не 
існувало. Однак, подібний стан речей став 
прообразом розвитку інституту адвокатури 
в тому вигляді, в якому ми його бачимо на 
сьогоднішній день. Уже у XIV – XV століт-
ті з’являються перші нормативні акти, які 
офіційно закріплювали становище судо-
вого захисника, наприклад: Псковська та 
Новгородська судні грамоти. В цей час на 
судових представників мали право жінки, 
діти, ченці і черниці, люди похилого віку і 
особи із вадами слуху, тобто особи, які фі-
зично або за звичаєм не могли бути присут-
німи на суді особисто. Завдяки Псковській 
і Новгородській судним грамотам вдалося 
усунути від участі в суді натовпи родичів, 
закріпивши за певним колом осіб право (чи 

обов’язок) висилати за себе представників, 
які обов’язково повинні були особисто бути 
присутніми на суді [1 с.46]. Ще один виток 
розвитку адвокатської діяльності припадає 
на середину XV століття, коли українські 
землі перебували у складі Великого князів-
ства Литовського. За цих часів було ство-
рено чимало судових збірників – уставних 
земських грамот, у яких було якісно сфор-
мовано систему судового захисту. Однак, 
професійного характеру адвокатура на те-
риторії Україні набуває за часів існування 
Російської Імперії. Суттєве реформування 
даної сфери діяльності припадає на 1864 
рік, коли було видано Судові статути. В цей 
час на зміну «юридичним знахарям» при-
йшли високопрофесійні юристи. Для насе-
лення були відкриті юридичні консульта-
ції. Адвокати стали одночасно правозаступ-
никами і судовими представниками свого 
клієнта. Важливо відзначити і те, що як у 
суспільстві загалом так і в професійному 
юридичному середовищі виникали думки 
про необхідність створення корпоратив-
ного об’єднання адвокатів. Тобто, в тодіш-
ньому розумінні, об’єднання однодумців 
– людей «чесних, що одержали неодмінно 
вищу освіту, і, якщо можливо, мають відо-
ме становище в суспільстві, та захищені від 
свавілля не тільки адміністрації, але і суд-
дів» [2]. У такому вигляді інститут адвока-
тури існував до розпаду Російської Імперії, 
тож новим етапом розвитку цієї юридич-
ної діяльності стали радянські часи. Вже у 
1922 році було прийнято Положення про 
адвокатуру, що визначило загальні засади 
організації і функції колегій захисників. 
Положення визначало адвокатуру як само-
врядну організацію, покликану надавати 
юридичну допомогу населенню. Відповід-
но до цього Положення були створені гу-
бернські колегії захисників у кримінальних 
і цивільних справах. У положенні визна-
чалися особливості правового статусу адво-
катів, порядок оплати праці, форми діяль-
ності тощо [2]. Однак, за часів Радянського 
Союзу представлений інститут фактично іс-
нував на «папері». Аж до моменту проголо-
шення української незалежності дії адвока-
тів обмежувалися виключно наданням кон-
сультацій. Цим суб’єктам було заборонено 
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створювати самостійні юридичні особи, що 
викликало багато матеріальних та організа-
ційних труднощів. Крім того, недостатніми 
були як гарантії адвокатської діяльності, 
так і гарантії захисту прав і свобод людини, 
що було індикатором слабкого інституту 
судового захисту взагалі [2]. Але проголо-
шення незалежності України дає поштовх 
до реформування адвокатської діяльності. 
Вже у 1992 році Верховною Радою було 
прийнято нормативно-правовий акт, який 
закріплював принципи, організацію та 
інші особливості адвокатури. Новий закон 
було прийнято у 2012 році, що обумовлено 
суттєвою зміною законодавства у сфері про-
цесуальних відносин різних галузей. Вели-
кою перевагою даного акту є те, що у ньому 
представлена юридична діяльність розкри-
вається більш широко, тобто надаються не 
тільки загальні відомості про адвокатуру, 
але й також роз’ясняються деякі особли-
вості її роботи. Так, відповідно до статті 2 
Закону України «Про адвокатуру та адво-
катську діяльність», адвокатура України – 
це недержавний самоврядний інститут, що 
забезпечує здійснення захисту, представ-
ництва та надання інших видів правової 
допомоги на професійній основі, а також 
самостійно вирішує питання організації і 
діяльності адвокатури в порядку, встанов-
леному чинним законодавством. Адвокату-
ру України складають усі адвокати України, 
які мають право здійснювати адвокатську 
діяльність. З метою забезпечення належ-
ного здійснення адвокатської діяльності, 
дотримання гарантій адвокатської діяль-
ності, захисту професійних прав адвокатів, 
забезпечення високого професійного рівня 
адвокатів та вирішення питань дисциплі-
нарної відповідальності адвокатів в Украї-
ні діє адвокатське самоврядування [3]. Як 
ми бачимо, у нормі закону чітко прописано 
форми діяльності вказаних суб’єктів. Так, 
захист – це вид адвокатської діяльності, 
що полягає в забезпеченні захисту прав, 
свобод і законних інтересів підозрювано-
го, обвинуваченого, підсудного, засудже-
ного, виправданого, особи, стосовно якої 
передбачається застосування примусових 
заходів медичного чи виховного характеру 
або вирішується питання про їх застосу-

вання у кримінальному провадженні, осо-
би, стосовно якої розглядається питання 
про видачу іноземній державі (екстради-
цію), а також особи, яка притягається до 
адміністративної відповідальності під час 
розгляду справи про адміністративне пра-
вопорушення[3]. Дещо інше значення має 
така форма діяльності адвокатів, як пред-
ставництво. Її сутність полягає у фактично-
му забезпеченні реалізації прав і обов’язків 
клієнта в цивільному, господарському, ад-
міністративному та конституційному судо-
чинстві, в інших державних органах, перед 
фізичними та юридичними особами, прав 
і обов’язків потерпілого під час розгляду 
справ про адміністративні правопорушен-
ня, а також прав і обов’язків потерпілого, 
цивільного позивача, цивільного відповіда-
ча у кримінальному провадженні [3]. Окрім 
цього, трудова діяльність адвоката також 
включає в себе надання окремих послуг, 
які не входять до тієї чи іншої форми. До 
таких зокрема відноситься: 

- надання консультацій, роз’яснень, 
інформації певного роду тощо;

- допомога у складанні заяв, скарг, 
процесуальних документів, інших докумен-
тів правового характеру;

- здійснення правового супроводу по-
точної діяльності клієнта[3]. 
Отже, враховуючи усі представлені ві-

домості стосовно адвокатури, ми можемо 
зробити висновок про те, що даний вид ді-
яльності має усі характерні ознаки окремої 
галузі професійної юридичної роботи. Тоб-
то це окреме правове явище, яке закріплено 
у нормах чинного законодавства та реалізу-
ється у визначених нормативних формах, 
які були наведені вище. Дане положення 
речей обумовлює факт існування вихідних 
засад, на яких інститут адвокатури ґрунту-
ється. Слід зазначити, що подібні принципи 
відображають основні аспекти адвокатської 
діяльності та її фактичні рамки. Тому їх на-
явність доводить професійний характер 
вказаного у статті явища. Законом України 
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 
визначаються головні організаційні прин-
ципи адвокатури, а саме:

- наявність єдиного правового статусу 
на всій території України;
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- можливість створювати спеціальні 
адвокатські організації;

- можливість іноземних адвокатів реа-
лізувати свою діяльність в Україні за певних 
умов;

- верховенство права;
- законність, конфіденційність;
- уникнення конфлікту інтересів [3].
Останній принцип, на нашу думку, є од-

ним з найбільш важливих, у адвокатській 
діяльності сьогодення. При цьому слід 
пам’ятати, що «конфлікт інтересів» у дано-
му випадку відрізняються від суміжного 
однойменного інституту, який існує в анти-
корупційному законодавстві. Відповідно до 
статті 1 Закону України «Про запобігання 
корупції», конфлікт інтересів - наявність у 
особи приватного інтересу у сфері, в якій 
вона виконує свої службові чи представ-
ницькі повноваження, що може вплинути 
на об’єктивність чи неупередженість при-
йняття нею рішень або на вчинення чи не-
вчинення дій під час виконання зазначених 
повноважень [4]. Дещо іншого вигляду дане 
набуває у сфері адвокатської діяльності. Кон-
флікт інтересів у цій галузі є суперечністю 
між особистими інтересами адвоката та його 
професійними правами і обов’язками, наяв-
ність якої може вплинути на об’єктивність 
або неупередженість під час виконання ад-
вокатом його професійних обов’язків, а та-
кож на вчинення чи невчинення ним дій під 
час здійснення адвокатської діяльності [3]. 
Тобто мова в даному разі йде виключно про 
сферу діяльності представників, а не служ-
бових осіб органів влади. 
Більш широко поняття конфлікту інте-

ресів в адвокатській діяльності розкриваєть-
ся у доктринальній галузі, тобто у працях 
окремих вчених. Так, В. Кудрявцев вважає, 
що представлене явище є підвидом юридич-
ного конфлікту, який, у свою чергу, пред-
ставляє собою будь-який конфлікт, у якому 
спір пов’язаний з правовідносинами сторін 
(їх діями, що мають юридичні наслідки або 
стани), відповідно, суб’єкти мотивація їх по-
ведінки або об’єкт конфлікту мають правові 
ознаки, а конфлікт тягне за собою юридич-
ні наслідки [5,6 с.7]. Іншу думку підтримує-
Д. Дедов, який у своїх дослідженнях роз-
глядає термін «конфлікт інтересів» як про-

тиріччя між інтересами особи, які захище-
ні правом і повинні бути задоволені діями 
іншої уповноваженої принципалом особи 
(повіреного, агента, директора, довірчого 
керуючого) і особистими інтересами цієї 
уповноваженої особи [5,7.с.1]. Таким чином, 
враховуючи усі приведені відомості, ми мо-
жемо стверджувати, що конфлікт інтересів 
– це відносини між адвокатом та клієнтом, 
які ускладнено суперечністю інтересів обох 
сторін. У даному випадку виникає питання, 
чому принцип уникнення конфлікту інтер-
есів є настільки важливим у діяльності про-
фесійних захисників? На нашу думку, існує 
три аспекти, які фактично відповідають на 
це питання, а саме: 

- по-перше, уникнення конфлікту ін-
тересів, як принципу адвокатської роботи, 
визначено не тільки у вітчизняному законо-
давстві, а й у деяких міжнародних актах;  

- по-друге, вказана засада має дво-
який характер, тобто вона відноситься як 
до організаційних, так і етичних принципів 
адвокатури;

- по-третє, конфлікт інтересів, як ми 
визначили, є негативним явищем, яке може 
зашкодити законним правам клієнтів відпо-
відного захисника. 
Якщо проаналізувати міжнародно-пра-

вові акти, які безпосередньо стосуються 
діяльності адвокатської спільноти, то у ба-
гатьох з них згадується негативне явище 
конфлікту інтересів, а також зазначається 
необхідність його уникнення. Так, у пунк-
тах 3.2.1 – 3.2.4 статті 3.2 Загального кодек-
су правил для адвокатів країн Європейсько-
го Співтовариства зазначається, що адвокат 
може відмовитися від надання консультацій 
двом або кільком клієнтам, які беруть участь 
у розгляді однієї і тієї самої справи, або не 
виступати  від їх імені за наявності супе-
речності інтересів клієнтів або обґрунтова-
ної загрози виникнення такої суперечності. 
Адвокат зобов’язаний припинити обслуго-
вування обох клієнтів у випадку вступу їх ін-
тересів у взаємну  суперечність, а також при 
виникненні загрози порушення конфіден-
ційності або загрози незалежності самого 
адвоката. Адвокат також зобов’язаний утри-
матися від обслуговування нового клієнта, 
якщо це здатне викликати виникнення за-
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грози порушення конфіденційності відомос-
тей, що довірені йому попереднім клієнтом, 
або якщо інформація, що є у розпоряджен-
ні адвоката, про стан справ попереднього 
клієнта здатна стати джерелом переваг для 
нового клієнта [8]. Про необхідність уник-
нення конфлікту інтересів між адвокатом та 
суб’єктом, якого він представляє, також зга-
дано у Віденській Резолюції МАЮ з приводу 
ослаблення регулювання спілки юристів [9]. 
Отже, для міжнародної спільноти до-

сліджувана в роботі проблематика є досить 
значною перешкодою в роботі професійних 
судових захисників, що обумовлює необхід-
ність нормативного закріплення як її осно-
вних положень, так і шляхів подолання. 
Наведені приклади міжнародних актів свід-
чать про те, що конфлікт інтересів дійсно 
представляє собою негативне явище, а його 
уникнення є одним із головних принципів 
діяльності адвокатів. 
Доволі цікавим аспектом є двоякий 

характер представленого принципу, про 
який було згадано раніше. Суть полягає 
в тому, що засада уникнення конфлікту 
інтересів є як організаційною, так і етич-
ною. Підтвердженням цього є Правила ад-
вокатської етики, затверджені у 2012 році 
Установчим З’їздом адвокатів України. 
Конфлікту інтересів присвячена стаття 9 
цього документу, де говориться, що адво-
кат без письмового погодження з клієнта-
ми, щодо яких виник конфлікт інтересів, не 
може представляти або захищати одночас-
но двох або більше клієнтів, інтереси яких 
є взаємно суперечливими, або вірогідно 
можуть стати суперечливими, а також за 
таких обставин надавати їм  правову допо-
могу. Адвокат без письмового погодження 
з клієнтами, щодо яких виник конфлікт 
інтересів, не може представляти, захища-
ти клієнта або надавати йому правову до-
помогу, якщо до цього він надавав правову 
допомогу, здійснював захист або представ-
ництво іншого клієнта, від якого він отри-
мав конфіденційну інформацію, дотичну до 
інтересів нового клієнта; адвокат не може 
представляти, захищати клієнта чи надава-
ти йому правову допомогу, якщо інтереси 
клієнта суперечать власним інтересам ад-
воката [10]. Правилами також передбаче-

но, що наявність конфлікту інтересів – це 
перешкода для подальшого провадження 
адвокатом діяльності і є підставою для ро-
зірвання договору з клієнтом. Тож з точки 
зору етичної прийнятності виключення 
конфлікту інтересів повинно бути для адво-
ката пріоритетним питанням. 
Але в практичному середовищі профе-

сійні захисники нерідко нехтують цим ас-
пектом. Це, у свою чергу, створює реальну 
загрозу законним правам клієнтів. Суть у 
тому, що конфлікт інтересів передбачає об-
становку, в рамках якої адвокат не може ді-
яти об’єктивно. Внаслідок цього він у пев-
них ситуаціях може здійснити дії, які будуть 
мати негативний вплив для клієнта, або ж 
навпаки не вчиняти відповідні дії, які в кон-
кретному випадку є необхідними. У таких 
випадках, окрім шкоди клієнту, не слід за-
бувати про загрозу втрати адвокатом своєї 
репутації внаслідок порушень етичних або 
організаційних принципів діяльності, що 
тягне за собою накладення дисциплінарних 
стягнень Кваліфікаційно-дисциплінарною 
комісією адвокатів. Відповідно до чинного 
законодавства за вчинення дисциплінарно-
го проступку до адвоката може бути застосо-
ване одне з таких дисциплінарних стягнень:

1) попередження;
2) зупинення права на заняття адвокат-

ською діяльністю на строк від одного місяця 
до одного року;

3) позбавлення права на заняття адво-
катською діяльністю з наступним виключен-
ням з Єдиного реєстру адвокатів України 
[3].
Таким чином, у ключі вищевикладеного 

ми можемо зробити ряд висновків з приво-
ду принципу уникнення конфлікту інтересів 
та галузі адвокатської діяльності взагалі. 

1. Адвокатура є самоврядним, незалеж-
ним інститутом, який має довгу історію роз-
витку, чітко визначене коло завдань, форми 
їх реалізації, нормативну базу та суб’єктний 
склад.

2. Конфлікт інтересів є явищем, яке пе-
редбачає суперечність між інтересами клі-
єнта та адвоката, внаслідок яких останній 
не може ухвалювати рішення об’єктивно, 
а також здійснювати відповідні дії з макси-
мальною користю для свого клієнта. 
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АНОТАЦІЯ 
Визначаються головні особливості адво-

катури України, як самоврядного інститу-
ту, який має особливі завдання та форми їх 
реалізації. Наводяться основні принципи ді-
яльності адвокатів. Розкривається сутність 
принципу уникнення конфлікту інтересів, як 
однієї з головних засад роботи професійних за-
хисників. 
Ключові слова: адвокатура, адвокатська 

діяльність, принципи, засади, конфлікт ін-
тересів.

SUMMARY 
Defi ned the main features of the Bar of 

Ukraine, as a self-governing institution, which has 
specifi c tasks and forms for their implementation. 
The main principles of the activity of lawyers are 
given. The essence of the principle of avoiding a 
confl ict of interests is revealed as one of the main 
aspects of the work of professional defenders.

Keywords: advocacy, advocacy, principles, 
principles, confl ict of interest.

3. Принцип уникнення конфлікту ін-
тересів закріплено не тільки у національно-
му законодавстві, а й у численних міжнарод-
них актах, що говорить про його виключну 
пріоритетність. 

4. Загальна засада необхідності уник-
нення конфлікту інтересів має двоякий ха-
рактер, тобто відноситься до групи органі-
заційних та етичних принципів одночасно. 

5. У практичній діяльності адвоката 
питання уникнення конфлікту інтересів має 
відігравати першочергову роль, адже в разі 
наявності цього негативного аспекту профе-
сійного захисника може бути притягнуто до 
дисциплінарної відповідальності. 
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Статья посвящена исследованию адми-
нистративно-правовых аспектов взаимодей-
ствия хозяйственных судов Украины с орга-
нами принудительного исполнения решений 
при осуществлении правосудия. Автором ис-
следовано понятие судебного контроля, про-
анализировано законодательство по данному 
вопросу, выделены виды контроля и охарак-
теризовано его значение для осуществления 
правосудия.
Ключевые слова: судебный контроль, су-

дебные решения, правосудие, хозяйственный 
суд, органы принудительного исполнения ре-
шений.
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так в Україні постала актуальна проблема, 
яка стосується необхідності удосконалення 
правового й організаційного забезпечення 
виконання судових рішень.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій

Окремі питання співвідношення та вза-
ємодії судових органів з органами приму-
сового виконання рішень досліджувалися 
М.В. Авдюковим, М.І. Бару, П.П. Заво-
ротько, Р.В. Ігоніним, І.Б. Морозовою, 
А.А. Пушкіним, В.І. Ремньовим, М.С. Стро-
говичем, О.М. Сасевичем, А.М. Треушні-
ковим, О.З. Хотинською, Т.В. Шакіткьо, 
С.В. Щербак та ін.
Питання судового контролю як функції 

судових органів досліджували такі вчені, 
як С.С. Алексєєв, М.Б. Баглай, В.М. Боз-
ров, А.Т. Боннер, В.Т. Квіткін, О.В. Кон-
дратьєв, П.Ф. Карпечкін, Б.М. Лазарєв, 
В.М. Лебедєв, І.Л. Петрухін, В.А. Ржев-
ський, В.М. Савицький, В.Є. Скоморо-
ха, В.С. Смородинський, В.С. Стефаник, 
А.Р. Туманянц, Н.М. Чепурнова, А.В. Чер-
нушенко, В.С. Шестак, В.І. Шишкін та інші. 

Не вирішені раніше проблеми
Проблема співвідношення та взаємодії 

господарських судів з органами примусово-
го виконання рішень при здійсненні пра-
восуддя залишається недослідженою, що 
вказує на значущість і актуальність даної 
статті. 

Постановка проблеми
Без виконання прийнятого судом рі-

шення правосуддя не є справедливим та 
логічно завершеним. Звертаючись до суду 
за захистом своїх прав, громадяни, юри-
дичні особи тощо сподіваються не просто 
на винесення справедливого рішення, а 
насамперед, на дійсне відновлення сво-
го порушеного права. На практиці задля 
встановлення справедливості часто необ-
хідно застосовувати примусове виконання 
рішень, тобто залучати спеціально створе-
ні та уповноважені на це державні органи 
– органи державної виконавчої служби та 
приватних виконавців. На жаль, дійсність 
свідчить про те, що більшість прийнятих су-
дових рішень не виконуються у добровіль-
ному порядку, що в кінцевому результаті 
знижує ефективність здійснення правосуд-
дя та знижує довіру громадян до суду. Від-
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Метою є визначення основних форм і 
напрямків взаємодії господарських судів з 
органами примусового виконання рішень 
та розкриття такої форми взаємодії госпо-
дарських судів України з органами приму-
сового виконання рішень при здійсненні 
правосуддя як судовий контроль.

Виклад основного матеріалу
Одним із головних принципів укра-

їнського судочинства та діяльності інших 
юрисдикційних органів є обов’язковість їх 
рішень, тобто вони є обов’язковими до ви-
конання для всіх органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, їхніх 
посадових осіб, об’єднань громадян та ін-
ших юридичних осіб i громадян. Якщо ж 
це рішення не виконується у чітко зазна-
чені строки, виконується частково або на-
віть має місце протидія виконанню даного 
рішення, тоді воно підлягає примусовому 
виконанню [1]. Слушною з цього приводу є 
думка В.А. Бабич, який пише, що створен-
ня державою умов для реалізації особою 
власних прав є неможливим без ефективно 
функціонуючої судової системи, результа-
тивність якої, у першу чергу, визначається 
повнотою та своєчасністю виконання судо-
вих рішень [2, с. 25], та В.В. Яркова, який 
також зауважує, що виконання рішень суду 
є найважливішою частиною правової прак-
тики, адже дії суб’єктів правових відносин 
з приводу реалізації їхніх прав і виконан-
ня обов’язків, передбачених законом і під-
тверджених актами судової влади, створю-
ють реальність буття права, відображають 
його дійсність і наявне існування [3, с. 434].
Відповідно до Закону України «Про 

органи та осіб, які здійснюють примусове 
виконання судових рішень і рішень інших 
органів», примусове виконання судових 
рішень покладається на органи державної 
виконавчої служби та у визначених зако-
ном випадках – на приватних виконавців 
[4]. 
Господарські суди України, взаємодію-

чи з органами примусового виконання рі-
шень виступають як орган, який здійснює 
судовий контроль за виконанням своїх рі-
шень (наказів, ухвал, постанов тощо). 

Судовий контроль є самостійною фор-
мою державної діяльності, яка притаман-
на практично всім елементам соціального 
управління у сфері функціонування судової 
влади, має свої особливості, що дозволяє 
характеризувати судовий контроль як ор-
ганізаційно-правову форму її реалізації [5, 
с. 26].
Судовий контроль є різновидом дер-

жавного контролю, а тому має деякі від-
мінності від державного контролю, який 
здійснюють органи інших гілок влади. 
Першою особливістю судового контролю 
є те, що він здійснюється не за ініціати-
вою органів державної влади або їх поса-
дових осіб, а за ініціативою фізичних та 
юридичних осіб, тобто має місце система 
зворотнього зв’язку, що дозволяє отри-
мати об’єктивну, незалежну від відомчих 
інтересів інформацію про виконання за-
конодавства. Також особливостями судо-
вого контролю є його альтернативність 
(судовий контроль є лише додатковою га-
рантією спонукання до належної дії дер-
жавного органу, або усунення допущених 
відхилень у прийнятих ним рішеннях), 
пасивність (звернення до суду зі скаргою 
– є правом особи, а не обов’язком) та дея-
кі інші особливості [6]. На підставі цього 
можна визначити, що судовий контроль 
за виконанням судових рішень є засобом 
зміцнення законності, умовою яка забез-
печує виконання завдань судочинства, 
ефективною гарантією досягнення за-
вдань судового виконання рішень [7, с. 53] 
та який спрямований на безпосередню 
охорону й захист прав, свобод, законних 
інтересів суб’єктів права. 
Поняття судового контролю охоплює 

всю діяльність господарських судів у цьо-
му напрямку, проте в нашому дослідженні 
йде мова про судовий контроль саме за ви-
конанням судових рішень, які є результа-
том діяльності системи господарських судів 
України. Так, рішення господарського суду, 
що набрали законної сили, є обов’язковими 
на всій території України і виконуються у 
порядку, встановленому Законом України 
«Про виконавче провадження» та Госпо-
дарським процесуальним кодексом Украї-
ни. 
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Аналіз наукової літератури показав, що на-
уковці виділяють наступні види такого контр-
олю: попередній та наступний [7, с. 53-59]. 
Так, попередній контроль включає у собі 
здійснення господарським судом проце-
суальних дій у рамках виконавчого про-
вадження. До таких дій, зокрема, Госпо-
дарським процесуальним кодексом Укра-
їни відносяться наступні процесуальні дії: 
виправлення помилки в наказі; визнання 
наказу таким, що не підлягає виконан-
ню; поновлення пропущеного строку для 
пред’явлення наказу до виконання; видача 
дубліката наказу; відстрочка або розстроч-
ка виконання рішення, зміна способу та 
порядку виконання рішення, ухвали, по-
станови; зупинення виконання судового 
рішення [8]. 
Інші процесуальні дії, такі, як заміна 

сторони у виконавчому провадження у разі 
вибуття однієї сторони; встановлення чи 
зміна порядку і способу виконання рішен-
ня; затвердження мирової угоди; зупинен-
ня виконавчого провадження; зупинення 
реалізації арештованого майна у разі від-
сутності іншого майна боржника, на яке 
може бути звернено стягнення; винесення 
ухвали про розшук боржника; визнання 
судом відмови стягувача від примусового 
виконання судового рішення; витребуван-
ня повернення виконавчого документа без 
виконання; визнання боржника банкрутом 
й відкриття провадження про банкрут-
ство; звернення стягнення на майно у разі, 
якщо право власності на нерухоме майно 
боржника не зареєстровано в установле-
ному законом порядку; вирішення спорів, 
що виникають під час виконавчого про-
вадження щодо звернення стягнення на 
заставлене майно; винесення ухвали про 
звернення стягнення на належні боржни-
кові у разі передачі від інших осіб коштів, 
що перебувають на рахунках у банках та ін-
ших фінансових установах; ухвала рішення 
щодо оскарження результатів визначення 
вартості чи оцінки майна; зупинення реа-
лізації майна; визнання права власності на 
майно і про зняття з нього арешту у разі, 
якщо майно, на яке накладено арешт, на-
лежить не боржникові, а іншій особі; ви-
несення рішення про скасування заходів 

забезпечення позову; рішення про зняття 
арешту з майна; оскарження постанови 
державного виконавця про самовідвід, пе-
редбачені Законом України «Про виконав-
че провадження» [9].
Наступний судовий контроль пред-

ставляє собою розгляд скарг на рішення, 
дії чи бездіяльність посадових осіб орга-
нів з примусового виконання рішень. Так, 
відповідно до ст. 55 Конституції України 
кожному гарантується право на оскаржен-
ня в суді рішень, дій чи бездіяльності ор-
ганів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, посадових і службових 
осіб [10]. Це підтверджується й Поста-
новою Пленуму Вищого Господарського 
суду України 24.10.2011 № 10 «Про деякі 
питання підвідомчості і підсудності справ 
господарським судам», відповідно до якої 
розгляд господарськими судами скарг у 
порядку статті 121-2 ГПК є однією з форм 
судового контролю щодо виконання рі-
шень, ухвал, постанов, а виконання рішен-
ня, ухвали постанови господарського суду 
є невід’ємною частиною судового процесу. 
Отже, зазначені скарги щодо виконання рі-
шень, ухвал, постанов господарських судів 
підлягають розгляду господарським судом, 
який розглянув відповідну справу у першій 
інстанції, тобто тим господарським судом, 
що видав виконавчий документ (наказ чи 
ухвалу). Розгляд таких скарг здійснюється 
господарськими судами за правилами, ви-
значеними Господарським процесуальним 
кодексом України [11]. Так, відповідно до 
зазначеного кодексу, скарга на рішення, дії 
чи бездіяльність органів державної вико-
навчої служби, приватних виконавців щодо 
виконання судових рішень господарських 
судів може бути подана стягувачем, борж-
ником або прокурором протягом десяти 
робочих днів з дня, коли особа дізналася 
або повинна була дізнатися про порушен-
ня її прав, свобод і законних інтересів, крім 
рішень виконавця про відкладення про-
ведення виконавчих дій, які можуть бути 
оскаржені протягом трьох робочих днів з 
дня, коли особа дізналася або повинна була 
дізнатися про порушення її прав, свобод і 
законних інтересів. За результатами роз-
гляду скарги виноситься ухвала, яка над-
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силається стягувачу, боржнику, прокурору 
та органу державної виконавчої служби, 
приватному виконавцю. Ухвала може бути 
оскаржена у встановленому Господарським 
процесуальним кодексом України порядку 
[12]. 
Оскільки прийняття органами Держав-

ної виконавчої служби, її посадовими осо-
бами будь-яких рішень (постанов тощо) у 
процесі здійснення виконання судових рі-
шень господарських судів підпадає в розу-
мінні статті 121-2 ГПК під ознаки дій цих 
органів та осіб, то відповідні рішення та-
кож підлягають оскарженню до названих 
судів. Якщо у відповідній скарзі йдеться 
про оскарження дій (бездіяльності) органу 
Державної виконавчої служби у зведеному 
виконавчому провадженні, то вона підля-
гає розглядові господарським судом у тій 
частині, яка стосується виконання рішення 
(ухвали, постанови) господарського суду, 
але не загального суду чи іншого органу, 
який видав виконавчий документ [11].
Дуже вдало щодо сутності даного виду 

судового контролю сказала К.М. Ржепець-
ка: «Необхідно зауважити, що під час роз-
гляду справ, пов’язаних з оскарженням 
правових актів управління, судовий конт-
роль є необхідним наслідком скарги і функ-
ціональним засобом забезпечення захисту 
прав і свобод суб’єктів правових відносин, 
які виникають у сфері державного управ-
ління [12, с. 366]. Ми повністю згодні з да-
ним ствердженням, однак дане висловлю-
вання варто доповнити в частині того, що 
судовий контроль є наслідком не тільки 
оскарження правових актів управління, а 
й дій чи бездіяльності посадових осіб, які 
вповноваженні здійснювати функції дер-
жавного управління. Крім того, як правило, 
судовий контроль здійснюється переважно 
за діяльністю органів виконавчої влади, що 
обумовлено сутністю даних органів. Тим 
самим, підводячи підсумок щодо визначен-
ня аспектів взаємодії господарських судів з 
органами примусового виконання рішень, 
слід зазначити, що така взаємодія здійсню-
ється у формі судового контролю, метою 
якого є своєчасність, повнота виконання 
рішень господарських судів та зміцнення 
законності виконавчий дій, оскільки поса-

дові особи зазначених органів є суб’єктами 
заходів державного примусу. 
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена дослідженню адміні-

стративно-правових аспектів взаємодії госпо-
дарських судів України з органами примусового 
виконання рішень при здійсненні правосуддя. 
Автором досліджено поняття судового конт-
ролю, проаналізовано законодавство з окрес-
леного питання, виділено види контролю та 
охарактеризовано його значення для здійснен-
ня правосуддя.
Ключові слова: судовий контроль, судові рі-

шення, правосуддя, господарський суд, органи 
примусового виконання рішень.

SUMMARY 
The article is devoted to the study of 

administrative and legal aspects of interaction 
of economic courts of Ukraine with enforcement 
agencies in the administration of justice. The 
author examined the concept of judicial control, 
analyzed the legislation on this issue, outlined the 
types of control and characterized its importance 
for the implementation of justice.

Key words: judicial control, judicial decisions, 
justice, economic court, enforcement authorities.
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ÙÎÄÎ ÇÌ²ÑÒÓ ÒÀ ÇÍÀ×ÅÍÍß ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎ-
ÏÐÀÂÎÂÈÕ ÀÊÒ²Â ÎÐÃÀÍ²Â ÂÈÊÎÍÀÂ×Î¯ ÂËÀÄÈ 

Â ÊÎÍÒÅÊÑÒ² ÎÏÒÈÌ²ÇÀÖ²¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎÃÎ 
ÇÀÊÎÍÎÄÀÂÑÒÂÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

В статье дана теоретико-правовая харак-
теристика понятия «нормативно-правовой 
акт», его значение в нормотворческой дея-
тельности органов исполнительной власти. 
Автором рассмотрены нормы действующего 
административного законодательства Укра-
ины касательно порядка разработки и при-
нятия нормативно-правовых актов органа-
ми исполнительной власти на региональном 
уровне, а также даны предложения по его оп-
тимизации.
Ключевые слова: нормативно-правовой 

акт, нормотворческая деятельность, органы 
исполнительной власти, регион, администра-
тивное законодательство. 

 ÍÀÃÎÐÍÈÉ Ïàâëî Îëåêñàíäðîâè÷ - çäîáóâà÷ Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ 

ÓÄÊ 342.951 (477)

здійснення нормотворчої діяльності орга-
нами виконавчої влади, визначення ролі 
нормативно-правових актів у регулюванні 
суспільних відносин не тільки на держав-
ному, але й регіональному рівні. Частково 
нормотворча діяльність центральних орга-
нів виконавчої влади в Україні врегульована 
[2], проте відсутня належна правова регла-
ментація нормотворчого процесу регіональ-
них органів виконавчої влади, неврегульо-
вані питання щодо видів і форм норматив-
но-правових актів, порядку та послідовності 
дій щодо їх прийняття місцевими органами 
виконавчої влади. Внаслідок чого особливої 
актуальності набуває проблема з’ясування 
правової природи нормативно-правових 
актів у сфері діяльності органів виконавчої 
влади, створення повноцінної системи нор-
мативних актів та удосконалення нормо-
творчої діяльності органів виконавчої влади 
на рівні держави та регіонів. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій

Нормотворча діяльність як складний 
процес і важлива складова державно-
го управління досліджувалася багатьма 
вченими за окремими напрямами діяль-
ності органів виконавчої влади у меж-
ах адміністрування. Особливо слід під-
креслити внесок у розробку даних про-
блем провідних українських і зарубіжних 
вчених: В.Б. Авер’янова, О.Ф. Андрійко, 
О.М. Бандурки, Д.М. Бахраха, Ю.П. Би-
тяка, С.Н. Братуся, Р.Ф. Васильєва, В.К. Гі-

Постановка проблеми
Зміни, які відбуваються в Україні остан-

нім часом в усіх сферах суспільного життя, 
реформування системи органів державного 
управління та приведення національного 
адміністративного законодавства у 
відповідність до європейських норм згідно 
із законом України вiд 18 березня 2004 
року «Про Загальнодержавну програма 
адаптації законодавства України до зако-
нодавства Європейського Союзу», висунули 
на перший план потреби в удосконаленні 
процесу нормотворення, що здійснюється 
органами виконавчої влади [1]. Оскільки 
правове регулювання суспільних відносин 
неможливо уявити без нормативно-право-
вих актів, унаслідок чого основним завдан-
ням у сфері забезпечення прав та свобод 
людини і громадянина є оптимізація форм 
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жевського, І.П. Голосніченка, Є.В. Додіна, 
І.Д. Казанчук, Р.А. Ка люжного, С.П. Киси-
ля, Л.В. Коваля, В.О. Котюка, О.Е. Лейста, 
Н.Ф. Лати, О.А. Нечитайленка, Н.Р. Ниж-
ник, А.Ф. Ноздрачова, В.П. Пєткова, В.Ф. Сі-
ренка, В.О. Шамрая, В.М. Шаповала і бага-
тьох інших авторів. Разом з тим недостатня 
розробка в чинному адміністративному за-
конодавстві і в науковій літературі питань 
щодо процедури підготовки і прийняття 
нормативно-правових актів органами ви-
конавчої влади визначили об’єктивно не-
обхідною, своєчасною, а тому актуальною 
проблемою пошук дієвих способів і засобів 
забезпечення законності нормативно-пра-
вових актів органів виконавчої влади. 

Метою статті є аналіз правового регу-
лювання порядку розробки і прийняття 
нормативно-правових актів органами вико-
навчої влади. У зв’язку з цим потрібно вико-
нати наступні завдання: дослідити поняття 
та сутність нормативно-правового акту, його 
значення в нормотворчій діяльності, вияви-
ти прогалини в чинному адміністративному 
законодавстві України, яким урегульовано 
порядок прийняття нормативно-правових 
актів органами виконавчої влади на рівні 
регіону і сформулювати шляхи його удоско-
налення.

Виклад основного змісту
При розгляді питання щодо визначення 

поняття «нормативно-правового акту», на-
самперед, вважаємо доцільним розглянути 
поняття нормотворчої діяльності держави, 
у тому числі й регіональних органів вико-
навчої влади. Якщо звернутися до наукових 
джерел, виявляється, що нормотворча ді-
яльність відрізняється від інших видів дер-
жавної діяльності певними специфічними 
ознаками: здійснюється державою безпосе-
редньо (зокрема, через місцеві державні ад-
міністрації або з її дозволу органами місце-
вого самоврядування, іншими громадськи-
ми установами; виявляється у створенні, 
зміні чи скасуванні норм права; реалізується 
у нормативно-правовому акті; здійснюється 
відповідно до встановленої процедури; має 
конкретно-цільову і організаційну спрямо-
ваність [3, с. 103]. 

Науковці в широкому розумінні нормо-
творчу діяльність визначають як вид спеці-
альної діяльності органів виконавчої влади, 
що має свої, притаманні їй характерні риси, 
які відображають її специфіку [4, с. 44], а саме: 
1) це державна діяльність, яка реалізується 
через систему центральних та регіональних 
органів виконавчої влади; 2) здійснюється в 
порядку, регламентованому чинним законо-
давством; 3) результатом її є нові чи удоско-
налені підзаконні нормативно-правові акти 
(управлінські рішення місцевого характеру).
Як бачимо, основним результатом і важ-

ливим елементом процесу нормотворчості, 
у тому числі і на рівні місцевих органів ви-
конавчої влади, є юридичні норми, втілені 
у нормативно-правових актах. Саме нор-
мативно-правовий акт виступає засобом 
управління суспільством, бо саме у ньому 
закріплюються правила поведінки. Тобто 
якість нормативних актів є основним показ-
ником цивілізованості та демократії в дер-
жаві [5, с. 189]. 
На нашу думку, при розгляді поняття 

«нормативно-правовий акт» потрібно перш 
за все з’ясувати гносеологічне походжен-
ня поняття «акт» та «нормативний акт». На 
жаль, у юридичній літературі немає одно-
значного визначення поняття «норматив-
ний акт». Одні автори під цією дефініцією 
визнають дії виконавчо-розпорядчого ха-
рактеру, спрямовані на встановлення загаль-
них правил поведінки, безпосередні зміни 
або припинення конкретних правовідносин 
[6, с. 38]. У ряді інших наукових праць під 
«актом» розуміються державно-владні акти, 
прийняті на основі й для виконання законів 
і указів органами державного управління 
у процесі практичного виконання функцій 
держави [7, с. 224]. Юридична енциклопедія 
Ю.С. Шемшученка визначає «нормативний 
акт» як: дію, вчинок громадянина або по-
садової І службової) особи; документ, який 
видається державним органом, органом 
місцевого самоврядування, посадовою осо-
бою або громадською організацією в межах 
її компетенції (закон, указ, постанова, наказ, 
розпорядження тощо). У ній до актів також 
віднесені протоколи та інші документи, що 
засвідчують юридичні факти [8, с. 411]. 
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В адміністративному праві в поняття 
«нормативний акт» вкладається більш вузь-
кий понятійний зміст. Отже, з точки зору 
адміністрування «нормативний акт» розгля-
дається як юридична форма виконавчо-роз-
порядчої діяльності, спосіб реалізації юри-
дично-владних, державних розпоряджень 
органів управління, засіб закріплення їхніх 
дій, форма їх вираження, засіб вирішення 
завдань, що постають перед певним орга-
ном управління [3, с. 202]. Серед інших пра-
вових і організаційних засобів вони посіда-
ють центральне місце, оскільки акумулюють 
у собі цільові та координуючі властивості 
практично будь-якого керуючого впливу-
[9, с. 82].
Проаналізувавши наведені визначення, 

виділимо загальні ознаки, що характеризу-
ють сутність нормативних актів. Це: 1) пра-
вила поведінки органів виконавчої влади;-
2) поведінка, спрямована на виконання нор-
мативних приписів; 3) виражається в певно-
му правовому документі (розпорядження, 
постанова та ін.); 4) видання таких актів 
здійснюється у процесі державного управ-
ління; 5) видаються уповноваженими на те 
державними органами чи їх посадовими 
особами; 6) спрямованість дії може бути як 
загальною, так і індивідуальною; 7) містять 
норми правової спрямованості; 8) спрямо-
вані на досягнення конкретно визначеного 
результату.
У науковій юридичній літературі вико-

ристовується і досліджується також поняття 
«правовий акт» Під правовим актом мож-
на розуміти універсальну форму реалізації 
державної влади. Він є виразом державно-
владного волевиявлення і направлений на 
регулювання суспільних відносин, або через 
встановлення правових норм, або через ви-
никнення, зміну чи прийняття правовідно-
син [9, с. 83]. Іншими словами, правовий акт 
– це належним чином (словесно-докумен-
тально) оформлений зовнішній вираз волі 
держави, його органів, окремих осіб, що ви-
ступає носієм змістовних елементів правової 
системи (юридичних норм, правоположень 
практики, індивідуальних приписів, авто-
номних рішень осіб) [5, с. 204]. 
Отже, нормативно-правовий акт – це 

письмовий документ відповідного держав-

ного органу, яким встановлюються, зміню-
ються або припиняються норми права, які 
містять правила загального характеру. Ха-
рактерними рисами правового акту є те, 
що: по-перше, це письмовий документ, тоб-
то він відповідає встановленій формі, має всі 
необхідні реквізити, до нього застосовують 
правила юридичної техніки; по-друге, він 
видається уповноваженими на те державни-
ми органами (відповідний орган видає ви-
ключно такі правові акти, які належать до 
його компетенції). 
На жаль, у чинному українському зако-

нодавстві немає чіткого визначення поняття 
«нормативно-правовий акт». У роз’ясненні 
Президії Вищого арбітражного суду Украї-
ни «Про деякі питання практики вирішен-
ня спорів, пов’язаних з визнанням недій-
сними актів державних чи інших органів» 
зазначено, що нормативно-правовий акт – 
це прийнятий уповноваженим державним 
чи іншим органом у межах його компетенції 
офіційний письмовий документ, який вста-
новлює, змінює чи скасовує норми права, 
має загальний чи локальний характер та за-
стосовується неодноразово [10]. 
Більшість українських вчених, зокрема, 

Зайчук О.М., визначає нормативно-право-
вий акт як офіційний письмовий документ,  
прийнятий державним органом і який вста-
новлює, змінює чи скасовує норми права з 
різних питань [11, с. 164]. На основі аналі-
зу наданих дефініцій робимо висновок, що 
нормативно-правовий акт має різне смисло-
ве навантаження. Нормативно-правовим є 
акт, який встановлює певні правові норми, 
а також норми, які мають індивідуальний 
характер, тобто застосовуються до конкрет-
ної особи. Такі акти мають владний вплив з 
боку держави, і відповідно, створюють, змі-
нюють і припиняють відносини загального 
характеру. Відмінність нормативно-право-
вого акту від інших актів і документів поля-
гає насамперед у його змісті, тому що ні в 
кого не викликає сумніву, що нормативно-
правовий акт є нормативним саме тому, що 
він містить норми права.
Враховуючи досліджені наукові концеп-

ції, надамо власне визначення нормативно-
правового акту. Отже, нормативно-право-
вий акт – це письмовий документ відповід-
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ного державного органу, яким встановлю-
ється, змінюються норми права, які містять 
правила загального характеру, застосову-
ються неодноразово. Нормативно-право-
вий акт має державно-владний характер, і 
відмінність його від інших актів і документів 
полягає насамперед у його змісті, тому що ні 
в кого не викликає сумніву, що нормативно-
правовий акт є нормативним саме тому, що 
він містить норми права. 
Протягом останніх років були зроблені 

спроби врегулювання питань щодо ство-
рення системи внутрішньо узгоджених нор-
мативно-правових актів, але до цього часу 
Закон України «Про нормативно-право-
ві акти» так і не прийнято. На жаль, усе це 
негативно впливає на якість і ефективність 
нормотворчого процесу органів виконавчої 
влади загалом і, відповідно, ускладнює реа-
лізацію громадянами країни своїх прав і за-
конних інтересів в регіонах. За таких умов 
потреба у всебічному й системному врегулю-
ванні нормотворчої діяльності органів вико-
навчої влади є нагальною.
Нормативно-правові акти хоча й ство-

рюються уповноваженими органами різних 
рівнів та регулюють «широке коло інтересів» 
громадян, але інколи вони не відповідають 
потребам сучасності та при їх розробці не 
завжди враховуються соціальні, економічні 
та інші чинники, не прогнозуються наслід-
ки прийняття деяких нормативно-правових 
актів [12, с. 12]. 
Нормативно-правовий акт ухвалюється 

уповноваженим на те органом у межах його 
компетенції [13, с. 226]. Відповідно такий 
акт слід вважати виявом нормотворчої ді-
яльності органів державної влади. Не є ви-
нятком і виконавча влада України. Норма-
тивно-правовий акт регіонального органу 
виконавчої влади України є виявом осно-
вних напрямів діяльності держави, компе-
тенції, яку покладено державою на органи 
виконавчої влади з того чи іншого питання.
Отже, нормативно-правовим актом міс-

цевого органу виконавчої влади є сукупність 
норм права, які виражаються в письмовій 
чи іншій документальній формі, ухвалений 
у встановленій законом процедурі уповно-
важеним органом виконавчої влади у межах 
його компетенції, містять загальні правові 

приписи, мають державно-владний харак-
тер і спрямовані на регулювання суспільних 
відносин, яке тягне за собою настання пев-
них юридичних наслідків. 

Висновки
Таким чином з наведеного можна відзна-

чити, що застосування комплексного підхо-
ду до нормотворчого процесу регіональних 
органів виконавчої влади дозволяє визна-
чити всі необхідні умови прийняття того чи 
іншого нормативного акту, врахувати дум-
ку місцевого населення (усіх груп громад-
ськості), створити умови для належного ад-
міністративно-правового врегулювання та 
впорядкування суспільних відносин в усіх 
сферах суспільного життя регіону. Між тим 
нормативно-правовий акт є виявом нормот-
ворчої діяльності органів державної влади, 
а отже, саме у змісті компетенції уповнова-
женого органу виконавчої влади покладено 
державою вирішення того чи іншого на-
гального питання на рівні регіону.
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АНОТАЦІЯ 
У статті надано теоретико-правову ха-

рактеристику поняття «нормативно-право-
вий акт», його значення в нормотворчій ді-
яльності органів виконавчої влади. Автором 
розглянуті норми чинного адміністративного 
законодавства України відносно порядку роз-
робки та прийняття нормативно-правових 
актів органами виконавчої влади на регіо-
нальному рівні, а також надані пропозиції 
щодо його удосконалення. 
Ключові слова: нормативно-правовий 

акт, нормотворча діяльність, органи вико-
навчої влади, регіон, адміністративне законо-
давство.

SUMMARY 
The article gives a theoretical and legal 

description of the concept of “normative legal 
act”, its signifi cance in the rule-making activity 
of executive authorities. The author examines the 
norms of the current administrative legislation 
of Ukraine regarding the procedure for the 
development and adoption of normative acts by 
executive authorities at the regional level, as well 
as proposals for its improvement.

Key words: normative legal act, norm-setting 
activity, executive bodies, region, administrative 
legislation.
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ÂËÀÑÍÎÑÒ² Â ÓÊÐÀ¯Í² ÒÀ Ì²ÑÖÅ ÑÅÐÅÄ ÍÈÕ 
ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß

В статье исследованы правовые основы 
противодействия правонарушениям в сфере 
интеллектуальной собственности в Украине 
и определено, какое место среди них принад-
лежит административно-правовому регули-
рованию. Рассмотрены доктринальные иссле-
дования ученых относительно правовых основ 
противодействия правонарушениям в сфере 
интеллектуальной собственности. Доказано 
и обосновано, что законодательство, которое 
определяет правовые основы противодействия 
правонарушениям в сфере интеллектуальной 
собственности, требует систематизации. 
Ключевые слова: правовые основы, проти-

водействие правонарушениям, сфера интел-
лектуальной собственности, административ-
но-правовое регулирование.
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вдосконалення законодавства у сфері інте-
лектуальної власності в Україні, особливої 
актуальності набувають дослідження, при-
свячені теоретичному осмисленню право-
вих засад протидії правопорушенням у до-
сліджуваній сфері.

Ступінь розробленості
Окремі питання щодо визначення пра-

вових засад протидії правопорушенням 
у сфері інтелектуальної власності в Украї-
ні та визначення місця серед адміністра-
тивно-правового регулювання були пред-
метом дослідження: С.В. Бондарненка, 
С.Г. Гордієнка, С.О. Довгого, В.О. Жарова, 
В.Г. Зінова, К.Л. Ідріга, І.Ю. Кожарської, 
Н.М. Мироненка, Ю.О. Суіні, П.М. Цибуль-
ка, В.П. Чеботарьова, А.І. Кузьмінського, 
О.П. Орлюк, В.В. Галунька, О. М. Єщука, 
І.М. Шопіної, В.І. Теремецького, Є.І. Хо-
даківського, Ф.О Кіріленка, В. С. Дроб’яка 
та інших авторів. Водночас, слід зауважити, 
що, незважаючи на значну кількість науко-
вих пошуків, що присвячені правовим за-
садам інтелектуальної власності, недостат-
ня увага була приділена саме комплексно-
му дослідженню правових засад протидії 
правопорушенням у сфері інтелектуальної 
власності в Україні.

Метою даної статті є дослідження пра-
вових засад протидії правопорушенням у 
сфері інтелектуальної власності в Україні та 
визначення місця серед них адміністратив-
но-правового регулювання.

Актуальність
У сучасних у мовах соціально-еконо-

мічного розвитку суспільства питання ін-
телектуальної діяльності та продукту такої 
діяльності набувають особливого значення. 
А відтак, перед кожною державою стоїть 
важливе завдання: забезпечити ефективну 
протидію правопорушенням у сфері інте-
лектуальної власності. Не є виключенням і 
наша держава. Однак, на жаль, доводиться 
констатувати, що в Україні все частішими 
стають випадки вчинення правопорушень, 
що пов’язані із інтелектуальною власністю. 
Зазначене, у першу чергу, пов’язано із не-
досконалістю правового регулювання дослі-
джуваної сфери суспільних відносин. А від-
так, з метою пошуків оптимальних шляхів 
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Виклад основного матеріалу
При визначені місця адміністративно-

правового регулювання в протидії правопо-
рушенням у сфері інтелектуальної власності 
вважаємо за необхідне розглянути доктри-
нальні дослідження вчених щодо визна-
чення поняття та змісту «адміністративно-
правового регулювання». Так, до прикладу, 
вчені В.В. Галунько та О.М. Єщук при до-
сліджені поняття та змісту адміністративно-
правового регулювання визначають остан-
нє як цілеспрямований вплив норм адміні-
стративного права на суспільні відносини 
з метою забезпечення за допомогою адмі-
ністративно-правових засобів прав, свобод 
і публічних законних інтересів фізичних та 
юридичних осіб, нормального функціону-
вання громадянського суспільства та дер-
жави [1]. І.М. Шопіна розглядає його як ад-
міністративно-правовий вплив на суспільні 
відносини, який здійснюється за допомогою 
комплексу адміністративно-правових засо-
бів та інших правових явищ, які у сукупнос-
ті складають механізм адміністративно-пра-
вового регулювання [2, с. 55]. У свою чергу, 
іншої думки притримується В.І. Теремець-
кий, який відзначає, що адміністративно-
правове регулювання є цілеспрямованим 
впливом правових норм, що прийняті дер-
жавою, і є відповідними адміністративними 
засобами забезпечення прав та законних 
інтересів фізичних, юридичних осіб та дер-
жави у суспільних відносинах з метою під-
порядкування їх юридично встановленому 
правопорядку, а також охорони та розвитку 
в інтересах суспільства і держави [3].
Слід зауважити, що в науковій літерату-

рі сукупність юридичних засобів, за допо-
могою яких забезпечується правовий вплив 
на суспільні відносини, в тому числі у сфері 
захисту прав інтелектуальної власності, ви-
значають поняттям „механізм правового ре-
гулювання” або „система адміністративно-
правового регулювання” [3, с. 397]. У зв’язку 
з чим, вважаємо за необхідне розглянути 
механізм адміністративно-правового регу-
лювання. Як відзначає В.Д. Рєзвих, до ме-
ханізму адміністративно-правового регулю-
вання охоронної діяльності відносяться такі 
складові: адміністративно-правові норми; 

адміністративно-правовий режим власності; 
адміністративно-правові способи охорони 
власності; органи, які охороняють власність 
адміністративним способом; порядок здій-
снення ними охоронної діяльності [4].
У свою чергу, В.В. Галунько, досліджу-

ючи дещо суміжні відносини, зазначає, що 
механізм адміністративно-правової охорони 
права власності складається з: адміністра-
тивно-правових норм; адміністративно-
правових відносин: а) суб’єктів публічного 
управління; б) юридичних фактів (правомір-
них і протиправних дій та подій); в) об’єктів 
охоронного впливу; індивідуальних актів; 
форм; засобів діяльності суб’єктів управлін-
ня, які використовуються з метою публічної 
охорони власників майна та всіх осіб, які з 
шкідливим майном пов’язані [1].
Таким чином, під адміністративно-пра-

вовим регулюванням протидії правопору-
шенням у сфері інтелектуальної власності 
слід розуміти цілеспрямований вплив ад-
міністративно-правових норм на суспіль-
ні правовідносини у сфері інтелектуальної 
власності. У цих нормах містяться засоби 
забезпечення прав та законних інтересів 
держави, а також фізичних та юридичних 
осіб у досліджуваній сфері. Крім того, метою 
адміністративно-правового регулювання є 
упорядкування правовідносин у сфері інте-
лектуальної власності, а також захист цих 
правовідносин та розвиток в інтересах сус-
пільства і держави.
Для того, щоб більш змістовно визна-

чити правові засади протидії правовору-
шенням у сфері інтелектуальної власності, 
а також визначити місце серед них адмі-
ністративно-правового регулювання, роз-
глянемо нормативно-правові, норми яких 
спрямовані на правове регулювання дослі-
джуваної сфері суспільних відносин. Так, у 
першу чергу, слід вказати Основний Закон 
нашої держави – Конституцію України, яка 
визначає право кожного володіти, користу-
ватися і розпоряджатися результатами своєї 
інтелектуальної та творчої діяльності. Та-
кож Основний Закон містить правові засади 
щодо протидії правопорушенням шляхом 
проголошення гарантій щодо свобод літе-
ратурної, художньої, наукової творчості, за-
хист інтелектуальної власності, їхніх автор-
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ських прав, моральних і матеріальних інте-
ресів, що виникають у зв’язку з різними ви-
дами інтелектуальної діяльності. Відповідно 
до Ст. 54 кожен громадянин має право на 
захист своєї інтелектуальної, творчої діяль-
ності [5]. Держава сприяє розвитку науки, 
встановленню наукових зв’язків України 
зі світовим співтовариством та забезпечує 
збереження історичних пам’яток та інших 
об’єктів, які становлять культурну цінність, 
вживає заходів для повернення в Україну 
культурних цінностей народу, що опини-
лися поза її межами [6]. Отже, Конституція 
України визначає та гарантує кожному пра-
во володіти користуватись та розпорядажи-
тись результатами інтелектуальної, творчої 
діяльності, а також гарантує кожну право 
на захист об’єктів інтелектуальної власнос-
ті, тобто Основний Закон визначає базові 
аспекти захисту прав людини у зазначеній 
сфері.
Наступним рівнем правового регулю-

вання протидії правопорушенням у сфері 
інтелектуальної власності є міжнародні нор-
мативно-правові акти. Так, у першу чергу, 
слід вказати «Всесвітню конвенцію про ав-
торське право» від 1994 року. Головна мета 
Конвенції полягає у створенні універсально-
го режиму для охорони і захисту авторських 
прав на літературні, наукові і художні тво-
ри на міжнародному рівні. Маємо на увазі 
такі різновиди творів, як письмові, музичні, 
драматичні і кінематографічні, твори живо-
пису, графіки та скульптури [7]. Положення 
Конвенції досить чітко визначають порядок 
публікації творів, оформлення авторства, 
конкретні гарантії матеріальних і нематері-
альних прав авторів. У ній передбачається, 
зокрема, що період охорони авторського 
права не може бути коротше життя автора і 
25 років після його смерті [7].
Крім того, 13.10.2008 року Верховною 

Радою України було ратифіковано «Угоди 
про торгівельні аспекти прав інтелектуаль-
ної власності» (далі – ТРІПС) [8]. Передумо-
вами прийняття даної угоди було бажання 
учасників зменшити викривлення і пере-
шкоди в міжнародній торгівлі, а також необ-
хідність сприяти ефективній і належній охо-
роні прав інтелектуальної власності з метою 
гарантування того, що заходи та процедури, 

спрямовані на забезпечення права інтелек-
туальної власності, самі не стануть бар’єрами 
для законної торгівлі [8]. Отже, на сьогод-
ні міжнародно-правові акти є невід’ємною 
складовою національного законодавства 
та визначають міжнародно-правові засади 
протидії правопорушенням у сфері інтелек-
туальної власності. 
Слід зауважити, що сфера інтелектуаль-

ної власності у своїй більшості регулюється 
нормами Цивільного права, крім цього, та-
кож регулюється нормами Господарського 
та Кримінального кодексу України. Так, 
Цивільний кодекс України на сьогодні міс-
тить положення про право інтелектуаль-
ної власності викладене у Книзі Четвертій 
«Право інтелектуальної власності», а також 
главу 75 «Розпорядження правами інтелек-
туальної власності» та главу 76 «Комерційна 
концесія» [9]. Книга Четверта визначає за-
гальні положення про право інтелектуаль-
ної власності, суб’єктів авторського права та 
особливості забезпечення охорони та недо-
торканості об’єктів інтелектуальної власнос-
ті. Також Ст. 432 визначає та гарантує за-
хист права інтелектуальної власності судом. 
Зокрема, відповідно до диспозиції окресле-
ної статті, кожна особа має право звернути-
ся до суду за захистом свого права інтелекту-
альної власності у порядку, передбаченому 
Цивільним Кодексом України. Також дана 
Книга визначає порядок виникнення су-
міжних прав, їх суб’єктів та об’єктів, а також 
порядок використання об’єктів суміжних 
прав. Глава 75 регламентує порядок роз-
порядження майновими правами інтелек-
туальної власності, у зв’язку з чим визначає 
основні види договорів щодо розпоряджен-
ня майновими правами інтелектуальної 
власності. У свою чергу, Глава 76 здійснює 
правове регулювання комерційної концесії 
шляхом визначення особливостей договору 
комерційної концесії.
Господарський кодекс України містить 

Главу 16 «Використання у господарській 
діяльності прав інтелектуальної власності» 
[10], яка спрямована на регулювання від-
носин щодо використання у господарській 
діяльності прав інтелектуальної власності. 
У зв’язку з чим, визначає об’єкти інтелекту-
альної власності у сфері господарювання та 
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правомочності їх використання. У свою чер-
гу, Кримінальний кодекс України, перед-
бачає відповідальність за незаконне відтво-
рення творів науки, літератури і мистецтва, 
комп’ютерних програм і баз даних, якщо це 
завдало матеріальної шкоди у значному роз-
мірі, або якщо такі дії вчинені службовою 
особою з використанням службового стано-
вища [11]. Також містить Ст. 177, яка також 
визначає правові засади протидії правопо-
рушенням у сфері інтелектуальної власнос-
ті шляхом правової регламентації охорони 
прав на винахід, корисну модель, промис-
ловий зразок, топографію інтегральної мі-
кросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську 
пропозицію та передбачає настання юри-
дичного наслідку [11]. Зауважимо, що в лю-
тому 2006 року були внесені зміни до К ри-
мінального кодексу, а саме: було посилено 
відповідальність за злочини проти прав 
інтелектуальної власності, що дозволить за-
безпечити надійний правовий механізм за-
хисту цих прав відповідно до вимог Угоди 
ТРІПС, згідно з якими країни – члени Сві-
тової організації торгівлі – повинні забез-
печити кримінальну відповідальність, яка б 
служила засобом стримування від порушень 
прав інтелектуальної власності [11]. 
Далі приділимо увагу Кодексу України 

про адміністративні правопорушення, який 
передбачає підстави настання адміністратив-
ної відповідальності за вчинення правопо-
рушення у сфері інтелектуальної власності. 
Як приклад, Ст. 51-2 визначає відповідаль-
ність за порушення прав на об’єкт права ін-
телектуальної власності, а саме: «незаконне 
використання об’єкта права інтелектуальної 
власності (літературного чи художнього тво-
ру, їх виконання, фонограми, передачі орга-
нізації мовлення, комп’ютерної програми, 
бази даних, наукового відкриття, винаходу, 
корисної моделі, промислового зразка, знака 
для товарів і послуг, топографії інтегральної 
мікросхеми, раціоналізаторської пропозиції, 
сорту рослин тощо), привласнення авторства 
на такий об’єкт або інше умисне порушення 
прав на об’єкт права інтелектуальної власнос-
ті, що охороняється законом, – тягне за собою 
накладення штрафу від десяти до двохсот 
неоподатковуваних мінімумів доходів грома-
дян з конфіскацією незаконно виготовленої 

продукції та обладнання і матеріалів, які при-
значені для її виготовлення. З іншого боку, 
Ст. 164-9 передбачає відповідальність у разі 
незаконного розповсюдження примірників 
аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 
комп’ютерних програм, баз даних. Слід за-
уважити, що це не вичерпаний перелік скла-
дів правопорушення у сфері інтелектуальної 
власності, оскільки в Кодексі України про ад-
міністративні правопорушення передбачено 
й інші склади [12]. 
У свою чергу, Митний кодекс України міс-

тить Главу 57, яка визначає заходи митних ор-
ганів щодо сприяння захисту прав інтелекту-
альної власності під час переміщення товарів 
через митний кордон України. Як приклад, 
Ст. 397 визначає порядок митного контролю 
і митного оформлення товарів, та визначає, 
що органи доходів і зборів сприяють захисту 
прав інтелектуальної власності під час перемі-
щення товарів через митний кордон України 
відповідно до цього Кодексу та інших законів 
України. Відповідно до ч. 2 Ст. 397, митний 
контроль і митне оформлення товарів, що міс-
тять об’єкти права інтелектуальної власності, 
які охороняються відповідно до закону, та 
ввозяться на митну територію України або ви-
возяться з митної території України, здійсню-
ються в загальному порядку з урахуванням 
особливостей, встановлених цим Кодексом та 
іншими законами України [13]. У свою чергу, 
ч. 1 Ст. 398 визначає, що Центральний орган 
виконавчої влади, що забезпечує формуван-
ня та реалізує державну податкову і митну 
політику, веде митний реєстр об’єктів права 
інтелектуальної власності, які охороняються 
відповідно до закону, на підставі заяв право-
власників [13].
Наступною ланкою правового регулю-

вання правових відносин у досліджуваній 
сфері є Закони України. Так, у першу чер-
гу, слід вказати Закон України «Про автор-
ське право і суміжні права» від 23.12.1993, 
який здійснює охорону особистих немайно-
вих прав і майнових прав авторів та їх пра-
вонаступників, що пов’язані із створенням 
та використанням творів науки, літератури 
і мистецтва – авторське право, і права вико-
навців, виробників фонограм і відеограм та 
організацій мовлення – суміжні права [14]. 
У свою чергу, Закон України «Про охоро-
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ну прав на знаки для товарів і послуг» від 
15.12.1993 року регулює відносини, що ви-
никають у зв’язку з набуттям і реалізаці-
єю права власності на промислові зразки в 
Україні [15]. Закон України «Про охорону 
прав на зазначення походження товарів» від 
16.06.1999 визначає правові засади охорони 
прав на зазначення походження товарів в 
Україні та регулює відносини, що виникають 
у зв’язку з їх набуттям, використанням та за-
хистом [16]. Також важливим кроком щодо 
протидії провопорушенням стало прийняття 
у 1998 році Закону України «Про охорону 
прав на топографії інтегральних мікросхем» 
[17]. Даний нормативно-правовий акт ви-
значає правові основи розповсюдження при-
мірників аудіовізуальних творів, фонограм, 
відеограм, комп’ютерних програм, баз даних 
і спрямований на захист інтересів суб’єктів 
авторського права і суміжних прав та захист 
прав споживачів. Варто наголосити, що вка-
заний нами перелік законів не є вичерпним, 
оскільки на сьогодні правова база у сфері ін-
телектуальної власності містить велику кіль-
кість чинних нормативно-правових актів, які 
визначають правові засади протидії правопо-
рушенням у сфері інтелектуальної власності. 
Подальшим джерелом правового регулю-

вання досліджуваної сфери є підзаконні нор-
мативно-правові акти. Одразу ж слід відміти-
ти Указ Президента України від 27.04.2001 
№ 285/2001 «Про заходи щодо охо рони 
інтелектуальної власності в Україні», спря-
мований на забезпечення конституційних 
прав громадян на захист інтелектуальної 
власності, сприятливих умов для створення 
об’єктів інтелектуальної власності та на роз-
виток українського ринку цих об’єктів [18]. 
Також Розпорядження Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Концепції лега-
лізації програмного забезпечення та бороть-
би з нелегальним його використанням» від 
15.05.2002р. [19], Постанова Кабінету Міні-
стрів України «Про затвердження мінімаль-
них ставок винагороди (роялті) за викорис-
тання об’єктів авторського права і суміжних 
прав» від 18.01.2003р. [21] та інші. 

Висновок
Отже, на основі проведеного досліджен-

ня слід наголосити, що на сьогодні адміні-

стративно-правове регулювання займає осо-
бливе місце серед правових засад протидії 
правопорушенням у сфері інтелектуальної 
власності. Вказане обумовлено тим, що саме 
норми адміністративного права дозволяють 
урегулювати складні правовідносини, що 
виникають між особою (фізичною чи юри-
дичною) та органами державної влади у 
сфері інтелектуальної власності, що, у свою 
чергу, є важливим аспектом протидії пра-
вопорушенням. Важливе значення також 
має те, що норми адміністративного права 
визначають підстави притягнення до адмі-
ністративної відповідальності за вчинення 
протиправних дій у сфері інтелектуальної 
власності, а також міру цієї відповідальності, 
що апріорі дозволяє попередити виникнен-
ня правопорушень у сфері, що досліджува-
лась у представленій науковій праці. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті досліджено правові засади про-

тидії правопорушенням в сфері інтелекту-
альної власності в України та визначено яке 
місце серед них належить адміністративно-
правовому регулюванню. Розглянуто доктри-
нальні дослідження вчених щодо визначення 
правових засад протидії правопорушень в сфері 
інтелектуальної власності. Доведено та об-
ґрунтовано, що законодавство, яке визначає 
правові засади протидії правопорушенням в 
сфері інтелектуальної власності потребує сис-
тематизації.
Ключові слова: правові засади, протидія 

правопорушенням, сфера інтелектуальної 
власності, адміністративно-правове регулю-
вання.

SUMMARY 
The article investigates the legal principles 

of counteracting the infringement in the 
fi eld of intellectual property in Ukraine and 
determines which place among them belongs to 
the administrative-legal regulation. Doctoral 
researches of scientists concerning defi nition of legal 
principles of counteraction of offenses in the fi eld 
of intellectual property are considered. It is proved 
and grounded that legislation, which defi nes the 
legal principles of countering an offense in the fi eld 
of intellectual property, needs to be systematized.

Keywords: legal principles, counteraction 
to the offense, sphere of intellectual property, 
administrative and legal regulation.
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В статье проведено теоретико-методо-
логическое сравнение научных подходов к по-
нятиям «регистрационная деятельность» и 
«регистрационное производства». Проведено 
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ли Н.В. Галіцина, М.П. Гурковський, 
Я.О. Пономарьова, Д.В. Мовчан, В.В. Сте-
паненко, О.Г. Юшкевич та інші.
Серед зарубіжних дослідників адміні-

стративно-правові аспекти реєстраційної 
діяльності органів публічної влади ви-
світлені в наукових працях С.І. Агафо-
нова, А.В. Дмітрієва, М.С. Огородніко-
ва, І.М. Лазарєва, Є.Г. Чуткіна, А.Р. Кір-
санова, Ю.І. Сосновскої, Є.Г. Спектор, 
І.Ю. Старікова, Є.В. Трєсцової, О.В. Шма-
лія.
Проте теоретичні проблеми інститутів 

реєстраційної діяльності публічних адмі-
ністрацій потребують подальшої розро-
бленості,

Метою дослідження є теоретико-ме-
тодологічне порівняння наукових підхо-
дів до понять «реєстраційна діяльність» 
та «реєстраційне провадження», а також 
здійснити їхнє розмежування. Сформу-
лювати наукове визначення поняття «ре-
єстраційна діяльність органів публічної 
влади».

Виклад основного матеріалу
Усесторонній підхід до вивчення по-

няття «реєстраційна діяльність», на нашу 
думку, є неможливою без дослідження 
такої категорії, як «реєстраційне прова-
дження», стосовно якого, знову ж таки, 
існує низка наукових поглядів та різнома-
нітних підходів.

Людська діяльність є свідомою завдяки 
її плануванню, передбаченню її результа-
тів, регуляції дій, прагненні до її вдоско-
налення. Саме через ознаки спланованос-
ті, передбачуваності результатів, регуляції 
дій та прагненні до вдосконалення, можна 
розкрити досліджувані нами поняття «ре-
єстраційна діяльність» та «реєстраційне 
провадження», визначити їхнє співвідно-
шення та розмежування.

Стан наукового розроблення дослі-
джуваного питання

Як складову адміністративно-право-
вих відносин реєстраційну діяльність 
органів державної влади України роз-
глядали В.Б. Авер’янов, О.Г. Апанасюк, 
О.М. Бандурка, Ю.П. Битяк, В.М. Гара-
щук, І.М. Грущинський, І.Б. Коліушко, 
А.Т. Комзюк, О.В. Кузьменко, А.В. Соло-
нар, Н.М. Тищенко та інші, що знайшло 
своє відображення в їхніх монографічних 
працях. Свої дисертаційні досліджен-
ня реєстраційній діяльності присвяти-
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М.П. Гурковський пояснює реєстра-
ційне провадження як «послідовні дії пу-
блічних органів управління з прийняття 
юридичного рішення, і в більшості випад-
ків видача підтверджувального докумен-
та, що засвідчує здійснення реєстраційної 
процедури» [1, с.162]. Він же визначає 
цю категорію як «послідовну діяльність 
публічної адміністрації, яка в межах по-
кладеної на неї компетенції здійснює ре-
єстрацію відповідних об’єктів та заносить 
інформацію у відповідний реєстр» [1, 
с.163].
А.В. Солонар – «регламентованою нор-

мативно-правовими актами процедура 
здійснення юридично значимих дій, що 
вчиняється уповноваженими органами 
публічної адміністрації в процесі вирі-
шення індивідуальних справ у безспірно-
му порядку» [2, с.105-106].
О.В. Кузьменко вважає, що «реєстра-

ційне провадження – це регламентована 
адміністративно-процесуальними нор-
мами діяльність уповноважених органів 
публічної адміністрації, в ході якої вирі-
шуються питання про офіційне визнання 
законності правових актів; законності дій 
юридичних та фізичних осіб; наділення 
суб’єктів права відповідними правами або 
обов’язками; а також про облік та фіксацію 
юридичних фактів шляхом закріплення їх 
у реєстраційних документах» [3, с.285].
О.Г. Юшкевич розуміє цю категорію 

як «різновид адміністративного прова-
дження – це діяльність уповноважених 
органів (посадових осіб) щодо розгляду 
та вирішення індивідуальних справ, які 
мають безспірний характер. Зазначені ін-
дивідуальні справи розглядаються у поза-
судовому порядку, на особистому прийомі 
посадової особи уповноваженого органу в 
сфері реєстрації» [4, c.27].
В.В. Степаненко під реєстраційним 

провадженням пропонує розуміти «діяль-
ність спеціально уповноважених органів 
публічної влади щодо вирішення інди-
відуально-конкретних справ з легаліза-
ції визначених законодавством об’єктів 
шляхом внесення відомостей про них до 
спеціально створених державних реєстрів 
та видачі документів, які підтверджують 

право, надане фізичній чи юридичній осо-
бі» [5, с.12].
Д.В. Мовчан наводить своє визначення 

реєстраційного провадження як право-
вої категорії, що, на його думку, відобра-
жає його найістотніші властивості цього 
правового явища, а саме: «реєстраційне 
провадження – це публічна процесуальна 
діяльність уповноважених владних чи ін-
ших суб’єктів, яким делеговані відповідні 
повноваження, що має наслідок визнання 
юридично значимого факту й підлягає 
фіксації у відповідних Реєстрах (автома-
тизованих електронних системах Держав-
них і Єдиних реєстрів чи реєстраційних 
документах) з додержанням певної про-
цедури, встановленої нормативно-право-
вими актами України» [6, с.24-25].
Д.М. Овсянко зазначає «реєстраційне 

провадження становить собою діяльність 
Міністерства юстиції і його територіаль-
них підрозділів по державній реєстрації 
нормативних актів органів виконавчої 
влади, статутів суспільних та релігійних 
організацій, реєстрації юридичних осіб 
та прав на нерухомість» [7, с.167]. Ви-
значення реєстраційного провадження, 
сформульоване Д.М. Овсянком, на нашу 
думку не відображає повної картини ре-
єстраційних правовідносин не тільки за 
вітчизняним законодавством, але й за за-
конодавством Російської Федерації, у рам-
ках якого проводилось його досліджен-
ня. До речі, з цього приводу критично 
висловилась Я.О. Пономарьова: «Таке 
категоричне твердження про виключну 
компетенцію органів юстиції базується на 
встановлених російським законодавцем 
реєстраційних правовідносин та погляд 
на ці правовідносини, знову ж таки, з пло-
щини підприємницького права» [8, с.21]. 
З таким твердженням варто погодитись, 
адже реєстраційна діяльність притаманна 
у більшій чи меншій мірі всім органам пу-
блічної влади, наприклад:

- органам Міністерства внутрішніх: 
справ України транспортних засобів (дер-
жавна реєстрація), зброї, кримінальних 
проваджень;

- органам Державної прикордонної 
служби України: паспортних документів 
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громадян України, а також іноземців та 
осіб без громадянства – під час перетину 
державного кордону;

- Державною судовою адміністраці-
єю – судових рішень;

- Департаментом Міністерства охо-
рони здоров’я України – лікарських засо-
бів;

- органами з питань цивільної авіа-
ції Міністерства інфраструктури України 
– цивільних повітряних суден;

- органами Державної інспекції 
України з безпеки на морському та річко-
вому транспорті Міністерства інфраструк-
тури України – маломірних суден;

- Національною комісією, що здій-
снює державне регулювання у сфері 
зв’язку та інформатизації – дозволу на екс-
плуатацію радіоелектронних засобів і ви-
промінювальних пристроїв;

- усім без виключення органів пу-
блічної влади: баз персональних даних, 
запитів на інформацію, звернень грома-
дян, вхідної та вихідної кореспонденції 
тощо.
Подання повного переліку органів, 

що здійснюють реєстраційну діяльність 
в Україні, вважаємо нераціональним, 
оскільки загальне вчення про реєстрацій-
ну діяльність не охоплюється нашою те-
мою та й спричинило б істотне збільшення 
друкованого обсягу дисертації. Для уяв-
лення нормативної ємності реєстраційної 
галузі приведемо приклад кількості нор-
мативно-правових актів досліджених про-
фесором О.В. Кузьменко ще у 2009 році, 
якими регламентуються суспільні відно-
сини у сфері державної реєстраційної ді-
яльності – 750 [9, с.85].
У наших намірах сформулювати визна-

чення поняття «реєстраційна діяльність 
органів публічної влади» варто дослідити 
ще один елемент реєстраційних правовід-
носин, який у цих відносинах відіграє іс-
тотне значення, а саме поняття «реєстр».
Інформаційно-довідкові джерела ви-

значають реєстр як упорядковану інфор-
маційну систему про правове, природне, 
господарське, економічне і просторове 
положення об’єктів, що підлягають обліку 

в системі відповідного рівня управління 
[10].
Однак опиратись лише на це визна-

чення було б неправильно, оскільки нор-
мативно-правові акти, що регулюють ре-
єстраційну діяльність будь-яких органів 
публічної влади, у залежності від особли-
востей інструментів реєстраційної діяль-
ності, окремо визначають їх з урахуван-
ням притаманним для них особливостей, 
наприклад:
Реєстр – це автоматизована система 

збирання, накопичення та опрацюван-
ня актів законодавства, яка складається 
з еталонного, страхового, робочого та ін-
формаційного фондів та окремого розділу 
[11];
Єдиний державний реєстр норматив-

но-правових актів (далі – Реєстр) – це авто-
матизована система збирання, накопичен-
ня та опрацювання актів законодавства, 
яка складається з еталонного, страхового, 
робочого, інформаційного фондів та окре-
мого розділу [12];
Реєстр – це офіційна електронна база 

даних, що ведеться з метою створення 
інформаційного фонду про наявність ме-
тодик проведення судових експертиз, 
які атестовані та рекомендовані до впро-
вадження в експертну практику відпо-
відно до Порядку атестації та державної 
реєстрації методик проведення судових 
експертиз, затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 02.07.2008-
№ 595 [13];
Реєстр – це офіційна електронна база 

даних, що ведеться з метою створення 
інформаційного фонду про осіб, які отри-
мали в порядку, передбаченому Законом 
України «Про судову експертизу», кваліфі-
кацію судового експерта [14].
Єдиний реєстр спеціальних бланків 

нотаріальних документів (далі – Єдиний 
реєстр) – електронна база даних, що міс-
тить інформацію про:
постачання бланків державним нотарі-

альним конторам, державним нотаріаль-
ним архівам, приватним нотаріусам;
видані державним та приватним нота-

ріусам бланки;
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отримані державними нотаріальни-
ми конторами, державними нотаріальни-
ми архівами та приватними нотаріусами 
бланки;
передані державними нотаріальними 

конторами, державними нотаріальними 
архівами, державними та приватними но-
таріусами бланки;
витрачені і недійсні бланки;
здійснені перевірки справжності блан-

ків;
видані інформаційні довідки та витяги 

з Єдиного реєстру [15].
Таким чином, не дивлячись на різни-

цю у дефінітивних нормах, які описують 
поняття «реєстр», він (реєстр) одночасно 
є як базою даних, що включає в себе юри-
дично значиму інформацію про об’єкти 
реєстрації, так і системою збирання цієї 
інформації. Якщо ж реєстр має електро-
нну природу функціонування, він набирає 
форм автоматизованої системи збирання, 
накопичення та обробки відповідної реє-
страційної інформації.
Зміст реєстраційної діяльності орга-

нічно пов’язаний із сукупністю всіх влас-
тивостей і елементів юридичної діяльнос-
ті. До змісту юридичної діяльності входять 
суб’єкти; учасники; об’єкти; юридичні дії 
та операції; засоби і способи їх здійснен-
ня; результати юридичних дій» [16, с.17]. 
Хоча, на думку Є.Г. Чуткіна, «у зміст реє-
страційної діяльності, крім цього, доціль-
но включати механізм реєстраційної ді-
яльності, який є досить незалежним утво-
ренням і не зводиться у своїй сутності до 
властивостей і елементів» [17, 69].
Як і елементна складова будь-якої ді-

яльності, у тому числі юридичної, реє-
страційній діяльності притаманні об’єкт 
та суб’єкт.
Об’єкт – «це те, що протистоїть 

суб’єкту, на що спрямована предметно-
практична, оціночна і пізнавальна діяль-
ність суб’єкта» [18, с.188]. Таким чином, 
на об’єкт реєстраційної діяльності, тобто 
суспільні відносини, які потребують юри-
дичного закріплення, спрямована актив-
ність її суб’єктів і учасників.
Об’єкти реєстрації можна класифікува-

ти за різними критеріями, що дасть мож-

ливість упорядковано та системно розгля-
дати реєстраційну діяльність.
На нашу думку, об’єктами реєстрацій-

ної діяльності є: певні дії чи діяльність; 
матеріальні блага (майно, кошти); доку-
менти; юридичні факти, юридичні стату-
си; особисті, не зв’язані з майном права 
(інтелектуальна власність, авторське пра-
во); фізичні і юридичні особи.
Серед об’єктів реєстрації І.М. Лазарев 

виокремлює:
а) події;
б) юридичний стан;
в) дії;
г) матеріальні об’єкти [19, с.147].
О.Г. Юшкевич під об’єктом реєстрацій-

них правовідносин розуміє те, з приводу 
чого вони складаються. Конкретизуючи 
коло об’єктів зазначених правовідносин, 
дослідниця виділяє:

1) певні факти (акти);
2) певні суб’єкти;
3) певні об’єкти;
4) певні права та інші [20, с.180].
У процесі здійснення реєстраційної ді-

яльності виконуються юридичні дії – зо-
внішні акти поведінки суб’єктів реєстра-
ційної діяльності, завдяки яким досяга-
ється результат реєстраційної процеду-
ри. Проте досягнення такого результату 
потребує виконання певних логічних 
та послідовних операцій – сукупності 
взаємопов’язаних дій, спрямованих на до-
сягнення локальної мети.
Засобами реєстраційної діяльності є 

правові норми, певні юридичні докази, 
методи, предмети явищ і дій, які забезпе-
чують досягнення необхідного результа-
ту.
Способи реєстраційної діяльності – це 

конкретні шляхи досягнення наміченого 
результату за допомогою конкретних за-
собів, обумовлених юридичною справою. 
Вони повинні базуватися на наукових зна-
ннях та є обов’язковими для суб’єктів реє-
страційної діяльності.
Таким чином, реєстраційну діяльність 

органів публічної влади доцільно визна-
чити як державно-владну юридичну діяль-
ність органів публічної влади з ведення сис-
тем інформаційного забезпечення, що при-
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значена для збору, накопичення, зберігання 
та обробки інформації з певних напрямків для 
вирішення питань про офіційне визнання за-
конності правових актів; законності дій юри-
дичних та фізичних осіб; наділення суб’єктів 
права відповідними правами або обов’язками; 
а також про облік та фіксацію юридичних 
фактів чи інших об’єктів реєстрації шляхом 
закріплення їх на спеціальних носіях реєстра-
ційної інформації.
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АНОТАЦІЯ 
У статті проведено теоретико-методоло-

гічне порівняння наукових підходів до понять 
«реєстраційна діяльність» та «реєстраційне 
провадження». Проведено їхнє розмежування. 
Подано наукове визначення поняття «реє-
страційна діяльність органів публічної вла-
ди».
Ключові слова. Реєстрація, реєстр, реє-

страційна діяльність, реєстраційне прова-
дження, органи публічної влади.

SUMMARY 
The article contains theoretical and 

methodological comparison of the scientifi c 
approaches to the notions of “registration 
activities” and “registration proceedings”. Their 
differentiation is made. Scientifi c defi nition of 
the notion of “registration activities of public 
authorities” is provided.

Key words. Registration, register, registration 
activity, registration, public authorities.
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Статья посвящена исследованию осно-
ваний регистрационных и разрешитель-
но-лицензионных производств в сфере хо-
зяйственной деятельности. Определено 
понятие «правовые основы», «администра-
тивно-правовое регулирование»; охарактери-
зованы признаки административно-право-
вого регулирования в сфере хозяйственной 
деятельности; сформулировано авторское 
определение категории «административно-
правовое регулирование регистрационных и 
разрешительно-лицензионных производств в 
сфере хозяйственной деятельности».
Ключевые слова: правовые основания, 

хозяйственная деятельность, администра-
тивные производства, регистрационные дей-
ствия, праздно-лицензионные производства.
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ються на практиці як органи державного 
управління, так і суб’єкти господарювання. 
Відтак, постає необхідність дослідження ре-
гламентації правових підстав реєстраційних 
та дозвільно-ліцензійних проваджень у сфе-
рі господарської діяльності.

Актуальність теми дослідження під-
тверджується тим, що наразі в Україні три-
ває черговий етап адміністративної рефор-
ми, який обумовлює необхідність вироблен-
ня нових наукових підходів до розуміння 
правової природи та значення реєстрацій-
них та дозвільно-ліцензійних проваджень у 
сфері господарської діяльності. Тому, незва-
жаючи на існування чисельних наукових до-
сліджень у цій сфері, вони потребують пев-
ної актуалізації у зв’язку з переходом нашої 
держави на новий етап розвитку.

Стан дослідження
Деякі питання реєстраційних, до-

звільних та ліцензійних проваджень до-
сліджували такі вчені, як: В. Б. Авер’янов, 
Ю. П. Битяк, В. Д. Бринцев, В. М. Гара-
щук, О. П. Гетманець, І. П. Голосніченко, 
Р. В. Ігонін, Т.О.Коломоєць, В. К. Колпаков, 
А. Т. Комзюк, О. М. Музичук, О. Г. Скрип-
ник, В. І. Чебан, В. С. Щербина, Ю. В. Юр-
ченко та інші науковці. Між тим, на сьогод-
нішній день недостатньо актуальних дослі-
джень, присвячених визначенню правових 
підстав зазначених проваджень у сфері гос-
подарської діяльності, що ще раз підкрес-
лює важливість запропонованої теми. 

Постановка проблеми
В умовах динамічного суспільного роз-

витку питання захисту прав і свобод лю-
дини й громадянина набуває неабиякого 
значення, що, у свою чергу, зумовлює ак-
туальність реформування адміністратив-
ного законодавства у сфері господарської 
діяльності та розробки ефективного адмі-
ністративно-правового механізму здійснен-
ня відповідних проваджень. За відсутності 
єдиного законодавчого акта (адміністратив-
но-процедурного кодексу чи спеціального 
закону), регламентуючого адміністративний 
процес в Україні, дана сфера регулюється 
безсистемно та фрагментарно, внаслідок 
чого має місце низка проблем юридично-
го характеру, із якими повсякденно стика-
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Мета та завдання дослідження
Метою статті є визначення підстав реє-

страційних та дозвільно-ліцензійних прова-
джень у сфері господарської діяльності. Для 
досягнення поставленої мети необхідно ви-
конати такі завдання: визначити поняття 
«правові засади», «адміністративно-правове 
регулювання»; визначити ознаки адміні-
стративно-правового регулювання у сфері 
господарської діяльності; запропонувати 
авторське визначення категорії «адміністра-
тивно-правове регулювання реєстраційних 
та дозвільно-ліцензійних проваджень у сфе-
рі господарської діяльності».

Виклад основного матеріалу
Чітко визначені правові засади будь-якої 

діяльності, у тому числі реєстраційних та 
дозвільно-ліцензійних проваджень у сфері 
господарської діяльності, мають вирішаль-
не значення для ефективного її здійснен-
ня. Як слушно зауважує із цього приводу 
О. Г.  Стрельченко, під правовими засадами 
будь-якої діяльності треба розуміти систему 
правових настанов (юридичних норм), що 
містяться в актах різної юридичної сили і 
визначають параметри належної поведінки 
суб’єктів цієї діяльності [1, с.60]. Фактично, 
мова йде про сукупність правових норм, за 
допомогою яких здійснюється регулюван-
ня реєстраційних та дозвільно-ліцензійних 
проваджень у сфері господарської діяль-
ності. Регулювання суспільних відносин у 
вищенаведених сферах відбувається пере-
важно за допомогою засобів адміністратив-
но-правого регулювання. 
Аналізуючи місце адміністративно-пра-

вового регулювання реєстраційних та до-
звільно-ліцензійних проваджень у сфері гос-
подарської діяльності, необхідно з’ясувати, 
що є поняттям «адміністративно-правове 
регулювання» взагалі. Не викликає сумні-
ву, що вищенаведене поняття походить від 
більш широкого за змістом поняття – «пра-
вове регулювання». У юридичній енци-
клопедичній літературі зазначають, що під 
правовим регулюванням (від лат. regulare 
– спрямовувати, впорядковувати) слід ро-
зуміти один з основних засобів державного 
впливу на суспільні відносин з метою їх упо-

рядкування в інтересах людини, суспільства 
та держави. Правове регулювання є різно-
видом соціального регулювання. Предмет 
правового регулювання – це правові, полі-
тичні, економічні та інші суспільні відноси-
ни, впорядкування яких неможливе без ви-
користання норм права [2, c.40]. Не викли-
кає сумніву, що цінність правового регулю-
вання – це його реальна позитивна (корис-
на) значущість для існування та розвитку 
особи, соціальних спільнот, груп, об’єднань, 
для всього суспільства загалом [3, c.158].
На думку О. Ф. Скакун, правове регу-

лювання – це здійснюване громадянським 
суспільством і державою за допомогою сис-
теми правових засобів упорядкування сус-
пільних відносин, їх закріплення, охорона 
та розвиток. При цьому вчена наголошує 
на тому, що до ознак правового регулюван-
ня слід віднести те, що воно: 1) є різнови-
дом соціального регулювання з властивими 
йому розумно-вольовими відносинами;-
2) має системно-нормативний характер 
– відбувається за допомогою системи пра-
вових норм та складних правових засобів 
(правових відносин, актів тлумачення, актів 
застосування, актів реалізації права та ін.), 
що забезпечують його ефективність; 3) має 
переважно державно-владний характер; 
разом із тим може здійснюватись й через 
участь суспільства (через громадські органі-
зації, комерційні об’єднання, трудові колек-
тиви); 4) має конкретний характер, оскільки 
завжди пов’язане з реальними відносинами 
в даний історичний період у певній сфері 
життєдіяльності суспільства та держави;-
5) має цілеспрямований характер – спря-
моване на задоволення законних інтересів 
суб’єктів права, на витіснення і блокування 
деструктивних форм вияву їх поведінки та 
діяльності; 6) гарантує доведення норм пра-
ва до їх виконання завдяки засобам, що зна-
ходяться в його розпорядженні (рекоменда-
ції, заохочення, покарання) [4, c.276].
Слушною є позиція Н. М. Оніщенка, 

який стверджує, що правове регулювання 
– це впорядкування суспільних відносин 
засобами законообов’язкових правил пове-
дінки і заснованих на них приписів індиві-
дуального значення, які забезпечуються в 
необхідних випадках державним примусом. 
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При цьому, категорія правове регулювання 
виражає динамічну сутність усієї юридич-
ної надбудови, вона характеризує активно-
творчу сторону права, відображає процес 
перетворення його з можливості на дійсність 
[5, c.4]. Правове регулювання – це особлива 
регламентація суспільних відносин. Вона є 
системою різноманітних юридичних засо-
бів: норми права, юридичні факти, правові 
відносини, встановлення право- та дієздат-
ності осіб і правового статусу громадян, ви-
значення компетенції органів держави, пра-
вового становища громадських організацій, 
юридичних осіб та інших суб’єктів [6, c.47]. 
Д. М. Величко наголошує на тому, що 

правове регулювання – це впорядкування 
суспільних відносин, їх охорона, закріплен-
ня та розвиток за допомогою права [7, c.23]. 
В. В. Копєйчиков зауважує, що цілями пра-
вового регулювання виступають: закріплен-
ня за допомогою юридичних засобів уже іс-
нуючих суспільних відносин; стимулювання 
тих суспільних відносин, що вже існують і 
відповідають загальному інтересу суспіль-
ства; створення умов для виникнення і роз-
витку нових форм суспільних відносин; ви-
лучення з практики соціально небезпечних 
відносин [8, c.264].
Варто відмітити той факт, що в наукових 

роботах зустрічаються випадки ототожнен-
ня погодитись із Р. Я. Демків, який ствер-
джує, що основним критерієм розмежуван-
ня правового впливу та правового регулю-
вання є засоби реалізації права. При цьому, 
в правовому регулюванні право реалізуєть-
ся через його механізм – систему юридичних 
засобів і форм, а правовий вплив здійсню-
ється за допомогою системи як юридичних, 
так і неюридичних засобів – ідеологічних, 
психологічних, інформаційних та інших 
механізмів. Правовий вплив – це об’ємна, 
цілеспрямована дія на суспільні відносини 
за допомогою системи як юридичних засо-
бів та чинників (норм права, правовідносин, 
актів правореалізації та ін.), так і неправо-
вих (неюридичних) механізмів (соціальних, 
ідеологічних, психологічних тощо) [9, c.23].
Якщо вести мову про адміністративно-

правове регулювання, варто зазначити, що 
в даному випадку мова йде про правове ре-
гулювання, що здійснюється не будь-якими 

нормами права, а саме нормами адміністра-
тивного права. Адміністративно-правове 
регулювання – це особливий вид правового 
регулювання, специфічність якого визнача-
ється об’єктом впливу, тобто відносинами, 
що регулюються адміністративним правом, 
обумовлені особливостями його норм. Осо-
бливістю адміністративного права, на від-
міну від інших галузей права, є те, що воно 
часто регулює порядок застосування норм 
інших галузей права [10, c.146]. 
У науково-правових колах наголошують 

на тому, що адміністративно-правове регу-
лювання володіє декількома загальними 
ознаками, до яких, зокрема, слід віднести:

1) адміністративно-правове регулюван-
ня є одним із видів правового регулювання 
[11, c.7]; 

2) адміністративно-правове регулюван-
ня – це засіб державного регулювання [12, 
c.59], оскільки адміністративне право вста-
новлюється або санкціонується державою і 
є регулятором суспільних відносин;

3) адміністративно-правове регулюван-
ня – це певний вплив на суспільні відноси-
ни, тобто адміністративне право регулює 
публічні відносини та певним чином впли-
ває на них;

4) адміністративно-правове регулюван-
ня – це вплив на суспільні відносини, що 
здійснюється за допомогою норм позитив-
ного права, й інші адміністративно-правові 
засоби в сукупності, що складають механізм 
адміністративно-правового регулювання;

5) адміністративно-правове регулюван-
ня – це такий вплив на суспільні відносини, 
що має на меті їх впорядкування. Це мож-
на трактувати як цілеспрямований вплив 
на суспільні відносини у сфері державного 
керування, в результаті якого вони приво-
дяться в систему й створюється певний по-
рядок у тій галузі, яку вони регулюють;

6) адміністративно-правове регулюван-
ня має цілком точну мету – забезпечити на-
лежний рівень відносин між окремою осо-
бою та державою, її органами та посадовими 
особами. Oсновний акцент адміністративно-
правового регулювання цих відносин ро-
биться сьогодні на встановленні саме такого 
адміністративно-правового регулювання, за 
яким з максимальною ефективністю були б 
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задоволені права й інтереси окремої особи 
[13, c.158].
Аналізуючи правові засади реєстрацій-

них проваджень у сфері господарської ді-
яльності, варто зазначити, що основним 
нормативно-правовим актом, що регулює 
відносини, які виникають у сфері держав-
ної реєстрації юридичних осіб, а також фі-
зичних осіб – підприємців, є Закон України 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб 
та фізичних осіб – підприємців» від 15 трав-
ня 2003 року. Зокрема, у вищенаведеному 
нормативно-правовому акті висвітлюються 
такі важливі питання реєстраційного прова-
дження у сфері господарської діяльності як: 
визначення основних термінів, що викорис-
товуються; поняття державної реєстрації 
юридичних осіб та фізичних осіб – підпри-
ємців; місце та порядок проведення дер-
жавної реєстрації; порядок та розміри спла-
ти реєстраційного збору; порядок ведення 
реєстраційної справи; поняття та порядок 
ведення Єдиного державного реєстру; по-
вноваження органів та посадових осіб, які 
проводять державну реєстрацію, відпові-
дальність у сфері державної реєстрації тощо 
[14].
Щодо дозвільно-ліцензійних прова-

джень у сфері господарської діяльності, то 
слід погодитись із К. І. Апанасенко, який 
зазначає, що протягом 15 років існування 
української держави в нормативно-право-
вих актах нечітко, недеталізовано, розріз-
нено встановлювались вимоги щодо отри-
мання суб’єктами господарювання дозволів 
для здійснення видів господарської діяль-
ності (окремих господарських операцій). 
Значна кількість дозволів, які вимагались 
для отримання суб’єктами господарювання, 
була передбачена підзаконними норматив-
но-правовими актами; не існувало єдиного 
законодавчого підходу до регулювання до-
звільних відносин між органами держав-
ної влади і місцевого самоврядування та 
суб’єктами господарювання. Така правова 
ситуація сприяла тінізації економіки, розви-
тку корупції, не стимулювала підприємців 
започаткувати власний бізнес [15, c.6].
З метою подолання правових, адміні-

стративних та організаційних перешкод, 
що стримують розвиток підприємництва, 

подальшого послідовного впровадження 
дерегуляції підприємницької діяльності 
20 травня 1999 року Президентом України 
було прийнято Указ «Про запровадження 
дозвільної системи у сфері підприємницької 
діяльності» [16]. Однак, нормативно-право-
вим актом, що визначив правові та органі-
заційні засади функціонування дозвільної 
системи у сфері господарської діяльності та 
встановив порядок діяльності дозвільних 
органів, уповноважених видавати докумен-
ти дозвільного характеру, та державних ад-
міністраторів, став Закон України «Про до-
звільну систему у сфері господарської діяль-
ності» від 6 вересня 2005 року [17]. Зокрема, 
у вищенаведеному нормативно-правовому 
акті визначено термінологію, що вживаєть-
ся у даній сфері; основні принципи держав-
ної політики з питань дозвільної системи у 
сфері господарської діяльності; основні ви-
моги до дозвільної системи, повноваження 
органів та посадових осіб, а також суб’єктів 
господарювання під час дозвільних про-
ваджень; порядок одержання дозволів на 
здійснення видів господарської діяльності 
тощо [17].
Закон України «Про ліцензування ви-

дів господарської діяльності» визначає види 
господарської діяльності, що підлягають 
ліцензуванню, порядок їх ліцензування, 
встановлює державний контроль у сфері 
ліцензування, відповідальність суб’єктів 
господарювання та органів ліцензування 
за порушення законодавства у сфері ліцен-
зування. Окрім цього, у вищенаведеному 
нормативно-правовому акті наводиться ви-
значення термінів, що використовуються, 
основні принципи державної політики у 
сфері ліцензування, повноваження органів 
державної влади у сфері ліцензування, від-
шкодування шкоди у зв’язку з порушенням 
законодавства у сфері ліцензування тощо 
[18]. 
У ст. 7 Закону України «Про ліцензуван-

ня видів господарської діяльності» визна-
чено види господарської діяльності, що під-
лягають ліцензуванню. Фактично, в деяких 
пунктах мова йде про види господарської ді-
яльності, що підлягають ліцензуванню від-
повідно до змішаного законодавства. Отже, 
правовими підставами ліцензійних прова-
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джень у сфері господарської діяльності є: 
по-перше, спеціальні закони; по-друге, За-
кон України «Про ліцензування видів гос-
подарської діяльності»; по-третє, змішане 
законодавство.

Висновки
Чітка регламентація правових підстав 

реєстраційних та дозвільно-ліцензійних 
проваджень у сфері господарської діяль-
ності дозволить більш ефективно функціо-
нувати даним правовим інститутам та буде 
сприяти зменшенню неправомірних дій під 
час здійснення таких процедур. Серед осно-
вних нормативно-правових актів, що визна-
чають правові засади реєстраційних та до-
звільно-ліцензійних проваджень у сфері гос-
подарської діяльності, варто виділити: Кон-
ституцію України, Господарський кодекс 
України, Цивільний кодекс України, Кри-
мінальний кодекс України, Кодекс Украї-
ни про адміністративні правопорушення, 
Закон України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб – підпри-
ємців», Закон України «Про дозвільну систе-
му у сфері господарської діяльності», Закон 
України «Про ліцензування видів господар-
ської діяльності» і ряд інших законодавчих 
та підзаконних нормативно-правових актів. 
Регулювання суспільних відносин під 

час реєстраційних та дозвільно-ліцензійних 
проваджень у сфері господарської діяльності 
відбувається переважно за допомогою засо-
бів адміністративно-правого регулювання. 
Адміністративно-правове регулювання ре-
єстраційних та дозвільно-ліцензійних про-
ваджень у сфері господарської діяльності – 
це заснована на адміністративно-правових 
нормах діяльність уповноважених суб’єктів, 
що направлена на врегулювання суспіль-
них відносин, що виникають, розвиваються, 
змінюються та припиняються під час реє-
страційних та дозвільно-ліцензійних прова-
джень у сфері господарської діяльності.
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена дослідженню підстав 

реєстраційних та дозвільно-ліцензійних про-
ваджень у сфері господарської діяльності. Ви-
значено поняття «правові засади», «адміні-
стративно-правове регулювання»; охаракте-
ризовано ознаки адміністративно-правового 
регулювання у сфері господарської діяльності; 
сформульовано авторське визначення кате-
горії «адміністративно-правове регулювання 
реєстраційних та дозвільно-ліцензійних про-
ваджень у сфері господарської діяльності».
Ключові слова: правові підстави, господар-

ська діяльність, адміністративні проваджен-
ня, реєстраційні дії, дозвільно-ліцензійні про-
вадження.

SUMMARY 
The article is devoted to research of the 

grounds of registration and licensing licensing in 
the fi eld of economic activity. The concept of «legal 
principles», «administrative-legal regulation» is 
defi ned; Characterized signs of administrative and 
legal regulation in the fi eld of economic activity; 
formulated the author’s defi nition of the category 
«administrative and legal regulation of registration 
and licensing licensing in the fi eld of economic 
activity».

Key words: legal grounds, economic activity, 
administrative proceedings, registration actions, 
licensing and licensing proceedings.
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В статье автором поднимаются вопросы 
определения и решения проблем определения 
категории административных споров в сфере 
публичной службы в Украине. Автором подни-
маются проблемы характеристики оснований 
возникновения административных споров в 
сфере публичной службы в соответствии с нор-
мами действующего законодательства и в со-
ответствии с предложенными изменениями в 
законодательстве об административном судо-
производстве. Автором сделан вывод о катего-
рии административных споров в сфере публич-
ной службы.
Ключевые слова: административный спор, 

административное судопроизводство, государ-
ственная служба, основания возникновения ад-
министративных споров, публично-правовой 
спор, публичная служба, юрисдикция.

 ÁÓËÃÀÊÎÂ Î.Ñ. - çäîáóâà÷ êàôåäðè àäì³í³ñòðàòèâíîãî òà ãîñïîäàðñüêîãî 
ïðàâà ÄÂÍÇ «Çàïîð³çüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò» 

ÓÄÊ 342.98

П. Битяка, Н. В. Бондаренко, С. Д. Дубенко, 
О. Д. Лазор, В. Я. Малиновського, В. М. Ма-
нохіна, А. Ф. Ноздрачова, 1.1. Письменної, 
С. М. Серьогіна та інших науковців визна-
чено результати досліджень щодо визначен-
ня сутності категорії державної служби, ро-
бляться висновки щодо критеріїв її співвід-
ношення з іншими видами діяльності, фак-
торів її дестабілізації (корупція, кар’єризм, 
бюрократизм тощо), однак питання визна-
чення поняття адміністративних спорів у 
сфері публічної служби вимагає перегляду у 
контексті реформування системи публічного 
управління в цілому і регулювання здійснен-
ня адміністративного судочинства зокрема, 
що визначило актуальність обрання теми 
дослідження та зумовило його мету.

Виклад основного матеріалу
Розвиток суспільства є неможливим без 

виникнення суперечностей між його члена-
ми, окремими групами, між органами управ-
ління і приватними особами тощо. Як відо-
мо, найбільш важливі суспільні відносини 
регулюються нормами права, і відповідно 
такі конфлікти відносяться до категорії пра-
вових спорів. Відповідно визначаючи місце 
правових спорів у сфері соціального регулю-
вання відносин, необхідно підкреслити, що 
їх вирішення покладається на спеціально 
встановлені механізми впливу і забезпечен-
ня реалізації інтересів учасників конфлікту. 
До ознак правового спору відноситься, зо-
крема, настання відповідних юридичних на-
слідків, що застосовуються до осіб, внаслідок 

Постановка проблеми
Ефективність правового регулювання 

відносин у сфері публічної служби залежить 
і від належного забезпечення прав учасни-
ків відповідних правовідносин. Ефектив-
ність правового захисту прав суб’єктів спо-
рів у сфері публічної служби в тому числі 
залежить і від правильно обраного способу 
їх вирішення. Передусім необхідно ще раз 
звернути увагу на визначення поняття пра-
вовий спір і його місце в системі соціальних 
конфліктів.
Теоретичне підґрунтя статті становлять 

праці, присвячені розробці проблем дер-
жавної служби і публічної служби в цілому. У 
працях В. Б. Авер’янова, Г. В. Атаманчука, Ю. 
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діяльності або бездіяльності яких відбулося 
або може відбутися порушення права чи ін-
тересів [1, с. 15].
Визначення підстав та умов виникнен-

ня конфліктних ситуацій у сфері публічної 
служби має за своєю сутністю міжгалузе-
вий характер регламентації їх вирішення.-
У юридичній науці також відсутнім є єдиний 
підхід до визначення підстав виникнення 
публічно-правових спорів у цілому і, зокре-
ма, у сфері публічної служби.
До підстав виникнення публічно-право-

вих спорів відносять сукупність фактичних 
та юридичних обставин, що є свідченням 
можливого порушення прав, свобод та інте-
ресів фізичних, юридичних осіб у відносинах 
публічного права [2, с. 15]. До ознак публіч-
но-правових спорів Н.Є.Хлібороб відносять-
ся : визначення однієї зі сторін спору органів 
публічної адміністрації, при цьому предме-
том таких спорів є рішення, дії чи бездіяль-
ність суб’єктів публічно-правових відносин, 
які порушують або можуть порушити права, 
свободи та інтереси інших суб’єктів [3].
К.О. Тимошенко розуміє під цим понят-

тям власно порушення суб’єктом владних 
повноважень прав, свобод чи охоронюва-
них законом інтересів іншого (інших) учас-
ників правовідносин, а також невиконання 
ним обов’язків, встановлених законодав-
ством, або втручання у компетенцію іншого 
суб’єкта – носія публічної влади [4, с. 194]. 
Виділяється ще один підхід до визначен-

ня сутності публічно-правовий спір, в основу 
якого покладено розуміння, що обов’язковою 
ознакою є наявність оспорюваного публічно-
го інтересу, при цьому спір може виникнути 
за участі суб’єкта владних повноважень , так 
і без такої особи. Публічний інтерес розгля-
дається як інтерес, що виявляється у визна-
нні державою інтересів соціуму або окре-
мих його груп. Визнання публічного інте-
ресу вбачається у забезпеченні механізму не 
лише його встановлення, але і визначення 
шляхів забезпечення його реалізації [5, c.32-
33]. Критерій встановлення або відсутності 
публічного інтересу, зокрема, покладається 
Н. В. Ільків в основу визначення поняття пу-
блічно-правового спору [6, с. 131-139].
Неоднозначно сприйнято науковою 

спільнотою розуміння приватного та публіч-

ного інтересу, запропоноване Р. С. Мельни-
ком та В. М. Бевзенком. Вони вважають, що 
приватні інтереси – це ті, що задовольняють-
ся власними, винятково інтелектуальними 
діями і операціями (наприклад, внутрішнє, 
необ’єктивовуване сповідання певної віри), 
а також ті, що задовольняються власними 
фізичними діями, але такими, що не оприлюд-
нюються. На противагу приватним інтересам 
публічні інтереси поєднують лише ті інтереси, 
які однаковою мірою є важливими для кож-
ного члена суспільства (наприклад, інтерес 
дихати чистим повітрям) [7, с. 36].
Такий підхід відповідно корелюється з 

положеннями п.п. 2-3 Постанови Плену-
му Вищого адміністративного суду України 
«Про окремі питання юрисдикції адміні-
стративних судів» від 20 травня 2013 року, 
де зазначається, що для розгляду спору ад-
міністративним судом необхідно встановити 
його публічно-правовий зміст (характер) [8]. 
Отже, Вищий адміністративний суд України 
у своєму рішенні як ознаку публічно-пра-
вового спору визначав публічно-правовий 
зміст конфлікту та наявність спеціального 
суб’єкта спору – публічного органу чи поса-
дової особи такого органу.
Розглядаючи критерії покладення в 

основу поділу системи права на приватне та 
публічне задоволення відповідних категорій 
інтересів, О. І. Миколенко виступає проти 
підходу, запропонованого Р.С. Мельником 
та В. М. Бевзенко [9, с. 102-103]. Натомість 
ним запропоновано відмовитися від поділу 
інтересу на публічний і приватний і обґрун-
товано необхідність у межах адміністратив-
но-правового регулювання суспільних від-
носин обстоювати інтереси державні, гро-
мадські і особистісні [9, с. 104]. 
Встановлено, що відсутнім є єдиний 

комплексний підхід з боку представників 
науки адміністративного права до визна-
чення поняття «публічно-правовий спір». 
Так, (Л.Б. Сало, І.Я. Сенюта, Н.Є. Хлібороб, 
А.М.Школик) виділяють такі ознаки право-
вих спорів, як те, що, по-перше, підставою 
для їх виникнення є вчинення юридично 
значимих дій його учасників, по-друге, їх 
нормативною основою є встановлений зако-
нодавством механізм реалізації права особи 
на захист [10, с. 8-9].
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Існує ще підхід до визначення поняття 
публічно-правового спору, запропонований 
Ю.С. Педьком. В основу запропонованого 
підходу вченим покладено можливість до ка-
тегорій публічно-правових спорів відносити 
і спори у правозастосування або тлумачення 
правових норм [11, с. 771]. Така позиція вче-
ного знайшла своє відображення у запропо-
нованих змінах, що внесені до Кодексу адміні-
стративного судочинства України у 2017 році.
Так, відповідно до частини першої статті 

п’ятої Кодексу адміністративного судочин-
ства у редакції проекту Закону України від 
23.03. 2017 №6232 року [12] як спосіб від-
новлення порушеного права чи інтересу є 
визнання протиправним та нечинним нор-
мативно-правового акта чи окремих його по-
ложень. І відповідно окремою главою перед-
бачаються особливості провадження у спра-
вах щодо оскарження нормативно-правових 
актів органів виконавчої влади, Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим, органів 
місцевого самоврядування та інших суб’єктів 
владних повноважень (глава 6 Кодексу ад-
міністративного судочинства України [13] і 
відповідно глави 11 редакції Кодексу адміні-
стративного судочинства України, визначе-
ної у проекті Закону України «Про внесення 
змін до Господарського процесуального ко-
дексу України, Цивільного процесуального 
кодексу України, Кодексу адміністративного 
судочинства України та інших законодавчих 
актів» від 23.03.2017 р. №62323 [12]).
Узагальнюючи вищезазначені наукові 

підходи до визначення підстав виникнення 
публічно-правових спорів необхідно під-
креслити, що останні виникають внаслідок 
порушення встановлених законодавством 
прав та охоронюваних державних, громад-
ських і приватних інтересів. 
Юридична конфліктологія спрямовуєть-

ся на забезпечення ефективності врегулю-
вання правових суперечностей. З’ясування 
їх сутності дозволяє визначити межі юрис-
дикції їх розгляду. Загальновживаним кри-
терієм є поділ правових спорів залежно від 
їх предмету на : 1) спори, що виникають у 
зв’язку виникненням перешкод, пов’язаних 
з реалізацією закріплених у нормах права 
суб’єктивних прав, законних інтересів, по-
вноважень, обов’язків тощо; 2) спори з при-

воду тлумачення норм права, їх відповід-
ності нормам Конституції України; 3) спори 
про притягнення до відповідальності [14,-
с. 23–24].
Відповідно до ст. 4 Кодексу адміністра-

тивного судочинства України, відповідно до 
запропонованих проектом Закону України 
№6232 змін встановлено, що під публічно-
правовим спором необхідно розуміти кон-
флікт, де, по-перше, однією із сторін є особа, 
яка здійснює публічно-владні управлінські 
функції, в тому числі виконує делеговані 
повноваження, і відповідно предметом спо-
ру стало неналежне виконання або невико-
нання покладених на неї функцій; по-друге, 
окремо виділяється, що спір може виникати 
з приводу неналежного надання однією сто-
роною адміністративної послуги; і, нарешті, 
по-третє, до категорії публічно-правових 
спорів віднесено спір за участі суб’єкта ви-
борчого процесу або процесу референдуму, 
і відповідно спір пов’язується із забезпечен-
ням законності такого процесу.
У редакції Кодексу адміністративного 

судочинства України 2005 року зазначалось 
лише, що до юрисдикції адміністративних 
судів належить розгляд публічно-правових 
спорів (ст. 4) [12], при цьому тлумачення 
останньої категорії законодавцем визначе-
но через категорію адміністративної справи. 
Зокрема, у частині 1 статті 3 КАС України 
встановлено, що публічно-правовим спо-
ром є спір, «у якому хоча б однією зі сторін 
є орган виконавчої влади, орган місцевого 
самоврядування, їхня посадова чи службова 
особа або інший суб’єкт, який здійснює влад-
ні управлінські функції на основі законодав-
ства, в тому числі на виконання делегованих 
повноважень» [12]. Отже, підкреслюється, 
що специфікою публічно-правового спо-
ру є його спеціальна підстава виникнення, 
яка полягає у порушенні суб’єктом публіч-
ного управління суб’єктивних публічних 
прав та інтересів громадян або організацій 
[15, с. 28], однак не визначаються предмети 
оскарження.
Наскільки вдалим було запропоноване 

визначення поняття публічно-правового 
спору?
Якщо порівнювати з редакцією Кодексу 

адміністративного судочинства України від 
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06 липня 2005 р., то встановлено, що публіч-
но-правовий спір – спір, у якому: 1) одна сто-
рона виконує публічно-владні управлінські 
функції, в тому числі на виконання делего-
ваних повноважень, і спір виник у зв’язку із 
виконанням або невиконанням такою сторо-
ною зазначених функцій; 2) одна сторона є 
надавачем адміністративних послуг, і пред-
метом спору є неякісне надання чи ненадан-
ня такою особою відповідних послуг; 3) одна 
сторона є суб’єктом виборчого процесу або 
процесу референдуму, і предметом спору є 
порушення виборчих прав [13].
Такий підхід до визначення публічно-

правових спорів є дещо відмінним від трак-
тування, встановленого у Кодексі адміні-
стративного судочинства України від 2005 
року. Він дозволяє до ознак публічно-право-
вих спорів, які підлягають розгляду у поряд-
ку адміністративного судочинства, віднести 
не лише участь спеціального суб’єкта (пере-
лік яких знову ж таки вдалося законодавцю 
деталізувати, виділивши такі три категорії, 
як, по-перше, суб’єкт, який виконує публіч-
но-владні управлінські функції, по-друге, 
суб’єкт, який надає адміністративні послу-
ги, по-третє, суб’єкт виборчого процесу), а 
і встановлює відповідні спеціальні підстави 
оскарження рішень, дій чи бездіяльності та-
ких суб’єктів. 
Підставами виникнення публічно-пра-

вових спорів законодавцем виділяються, 
зокрема: 1) порушення прав осіб у зв’язку 
з виконанням суб’єктами публічного управ-
ління покладених на них публічно-владних 
управлінських функцій; 2) недотримання 
стандартів якості надання адміністративних 
послуг; 3) недотримання вимог організації і 
проведення виборчого процесу.
До умов виникнення публічно-правових 

спорів у сфері службових відносин В. Ю. По-
плавським відносяться наявність юридичної 
конфліктної ситуації; недоліки правового ре-
гулювання; помилки у правозастосуванні, в 
тому числі внаслідок помилок у тлумаченні 
правових норм судами [16, c. 95].
Висновки. Отже, відповідно до проек-

ту Закону України «Про внесення змін до 
Господарського процесуального кодексу 
України, Цивільного процесуального ко-
дексу України, Кодексу адміністративного 

судочинства України та інших законодавчих 
актів» від 23.03.2017 № 6232, до юрисдик-
ції адміністративних судів у сфері публічної 
служби віднесено спори з приводу прийнят-
тя громадян на публічну службу, її прохо-
дження, звільнення з публічної служби; спо-
ри щодо оскарження рішень атестаційних, 
конкурсних, медико-соціальних експертних 
комісій та інших подібних органів, рішення 
яких є обов’язковими для органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, 
інших осіб; спорів щодо формування складу 
державних органів, органів місцевого само-
врядування, обрання, призначення, звіль-
нення їх посадових осіб, що у порівнянні з 
Кодексом адміністративного судочинства 
України від 06 липня 2005 року є більш де-
талізованою та прогресивною нормою.
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АНОТАЦІЯ 
У статті автором піднімаються питан-

ня визначення та вирішення проблем визна-
чення категорії адміністративних спорів у 
сфері публічної служби в Україні. Автором 
порушуються проблеми характеристики під-
став виникнення адміністративних спорів 
у сфері публічної служби відповідно до норм 
чинного законодавства та згідно із запропоно-
ваними змінами до законодавства про адміні-
стративне судочинство. Автором зроблено ви-
сновок про категорії адміністративних спорів 
у сфері публічної служби.
Ключові слова : адміністративний спір, 

адміністративне судочинство, державна 
служба, підстави виникнення адміністратив-
них спорів, публічно-правовий спір, публічна 
служба, юрисдикція.

SUMMARY 
In the article the author raises questions of 

defi nition and the decision of problems of defi nition 
of a category of administrative disputes in sphere 
of public service in Ukraine. The author raises 
the problems of characteristics of the grounds for 
the emergence of administrative disputes in the 
sphere of public service in accordance with the 
norms of the current legislation and in accordance 
with the proposed changes in the legislation on 
administrative proceedings. The author made a 
conclusion about the category of administrative 
disputes in the sphere of public service.

Keywords: administrative dispute, 
administrative legal proceedings, public service, 
grounds for administrative disputes, public-law 
dispute, public service, jurisdiction.
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ÓÄÊ: 343.6

В статье рассмотрена объективная сто-
рону преступления, которое предусмотре-
но ч. 1 ст. 143 УК Украины. С этой целью 
проанализированы ряд нормативних доку-
ментов, определяющих порядок проведения 
трансплантации органов и тканей человека и 
дифференцированно действия субъектов этого 
преступления, которые составляют его объ-
ективную сторону. Также дано определение 
порядка трансплантации органов или тканей 
человека, имеющего решающее значение для 
правильной квалификации ч. 1 ст. 143 УК 
Украины. 
Ключевые слова: трансплантация, поря-

док трансплантации, объективная сторона, 
медицинское преступление.

ч. 1 ст. 3 людина, її життя і здоров’я, честь 
і гідність, недоторканність і безпека визна-
ються в Україні найвищою соціальною цін-
ністю, тому державою різноманітними пра-
вовими механізмами гарантується забезпе-
чення цих прав. Тому одним із найбільш 
потужних є встановлення кримінальної 
відповідальності за посягання на ці блага. 
Для посилення боротьби зі злочинами 

у сфері трансплантології Кримінальний ко-
декс України 2001 р. містить низку норм, 
які встановлюють відповідальність за такі 
посягання, однією із яких є ст. 143 КК 
України, яка передбачає кримінальну від-
повідальність за порушення встановленого 
законом порядку трансплантації органів 
або тканин людини. 
Дана проблематика не є новою, як по-

казує практика (і від цього не відмовля-
ються самі трансплантологи), вилучення 
органів для пересадки робилося у пацієн-
тів, які знаходяться у стані клінічної смерті. 
Перевірка медичних документів донорів 
у 1994 році показала, що у більшості ви-
падків органи вилучались у пацієнтів без 
встановленого діагнозу «смерть головного 
мозку» і в закладах, які не мають всіх необ-
хідних умов для підтвердження такого діа-
гнозу [11, с. 119]. 

Постановка проблеми
Злочини у сфері трансплантології остан-

німи часами набувають усе більшого розпо-
всюдження як у світі, так і в Україні. За да-
ними управління ООН щодо наркотиків та 
злочинності, кожен рік у світі здійснюють 
тисячі незаконних операцій щодо пересад-
ки органів та тканин, найбільше – нирок, 
печінки та рогівки ока. Порушення вста-
новленого законом порядку транспланта-
ції органів або тканин людини посягає на 
здоров’я та життя, а також тілесну недотор-
каність людини. Конституцією України в 
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Дослідженням різних аспектів пору-
шення встановленого законом порядку 
трансплантації органів або тканин люди-
ни займалися такі вчені, як М. І. Панов, 
В. П. Сальников, С. Г. Стеценко, 
С. С. Тихонова, С. В. Гринчак, 
А. В. Мусієнко, Ю. О. Лісіцина, 
Г. В. Чеботарьова, М. І. Хавронюк та ін. 
Однак рівень наукового дослідження 
об’єктивних і суб’єктивних ознак порушен-
ня встановленого законом порядку тран-
сплантації органів або тканин людини є не-
достатнім, що викликає на практиці низку 
питань під час як кваліфікації злочинів, так 
і досудового розслідування. Так, у Єдиному 
державному реєстрі судових рішень за весь час 
дії цієї норми з 2001 року є лише один вирок, 
датований 2014 роком. Однак, незважаючи на 
велику кількість зібраних доказів, суд ухвалив 
виправдовувальний вирок усім обвинуваченим 
особам у зв’язку з неправильною кваліфікацією 
[1]. 

Найбільше проблем викликає кваліфікація 
складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 143 КК 
Україні, одним із найбільш складних етапів 
якої є визначення об’єктивно цього злочи-
ну, що характеризує зовнішній прояв зло-
чину та є одним із обов’язкових елементів 
складу злочину і через її відсутність немає 
підстав для кримінальної відповідальності 
особи.

Метою статті є аналіз КК України, ін-
ших законодавчих та відомчих (міжвідом-
чих) нормативно-правових актів з метою 
визначення об’єктивної сторони кримі-
нального правопорушення, передбаченого 
ст. 143 КК України для правильної кваліфі-
кації цього злочину.

Виклад основних положень
Об’єктивна сторона визначає: у чому 

полягає злочин; яким чином він вчиняєть-
ся та які наслідки спричиняє; за яких умов 
місця, часу, обстановки він відбувається; 
за допомогою яких засобів і знарядь вчи-
няється. Структуру об’єктивної сторони 
складу злочину утворюють суспільно не-
безпечне діяння; спосіб, час, місці, знаряд-
дя й засоби вчинення злочину; причинний 
зв’язок між суспільно небезпечним діянням 

і наслідками; суспільно небезпечний наслі-
док [2, с. 71].
Так, об’єктивна сторона складу злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 143 КК України, ха-
рактеризується діянням (дією або бездіяль-
ністю), що виражається в порушенні вста-
новленого законом порядку трансплантації 
органів та тканин людини [6].
Порушуючи встановлений законом по-

рядок трансплантації анатомічних матеріа-
лів людини шляхом злочинної дії, суб’єкт 
злочину неналежно ставиться до спеціаль-
них вимог, правил проведення трансплан-
тації або взагалі вчиняє дії, які заборонено 
вчиняти у процесі трансплантації [3].
При вчиненні злочину, передбаченого 

ч. 1 ст. 143 КК України, суспільно небезпеч-
не діяння виражається в порушенні вста-
новленого законом порядку трансплантації 
органів або тканин людини, де під пору-
шенням слід розуміти недотримання або 
неналежне дотримання встановленого за-
коном порядку трансплантації органів або 
тканин людини, або вчинення у процесі 
трансплантації органів та тканин людини, 
які прямо заборонені нормативними акта-
ми у сфері трансплантології.
При незаконній трансплантації, яка 

вчиняється шляхом бездіяльності, особа не 
виконує, повністю або частково, спеціальні 
вимоги, правила до проведення трансплан-
тації. 
Суспільна небезпечність діяння, перед-

баченого ч. 1 ст. 143 КК, полягає в тому, що 
особа, порушуючи встановлений законом 
порядок трансплантації органів або тканин 
людини дією або бездіяльністю, заподіює 
шкоду або створює реальну загрозу заподі-
яння такої шкоди життю, здоров’ю або ті-
лесній недоторканності особи. 
Диспозиція ч. 1 ст. 143 КК вказує на по-

рушення встановленого законом порядку 
трансплантації органів або тканин людини 
та є банкетною.
Для встановлення змісту незаконної 

трансплантації необхідно звернутися до 
нормативних актів, які регулюють порядок 
трансплантації органів або тканин людини. 
В Україні цей порядок встановлений як за-
конами, так і підзаконними нормативними 
актами. 
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Основним нормативним документами 
є Закон України «Про трансплантацію ор-
ганів та інших анатомічних матеріалів лю-
дини» від 16 липня 1999 р. Стаття друга 
Закону про трансплантацію передбачає, що 
законодавство України про трансплантацію 
складається з Основ законодавства України 
про охорону здоров’я, цього Закону та ін-
ших нормативно-правових актів.
Так, для правильної кваліфікації по-

рушення встановленого законом порядку 
трансплантації органів або тканин люди-
ни має значення вивчення наступних нор-
мативно-правових актів, на які відсилає 
Закон України «Про трансплантацію орга-
нів та інших анатомічних матеріалів люди-
ни» [10] та, які дозволяють правильно ви-
значати суб’єкта, об’єктивну та суб’єктивну 
сторони злочину, передбаченого ст. 143 КК 
України:

1) Наказ МОЗ України від 23 вересня 
2013 р. № 821 «Про встановлення діагнос-
тичних критеріїв смерті мозку та процеду-
ри констатації моменту смерті людини» [8];

2) Наказ МОЗ від 25 вересня 2000 № 226 
«Про затвердження нормативно-правових 
документів з питань трансплантації»[9], 
який затверджує такі документи, які мають 
значення для кваліфікації:

– Інструкцію щодо вилучення органів 
людини в донора-трупа;

– Інструкцію щодо вилучення анатоміч-
них утворень, тканин, їх компонентів та 
фрагментів у донора-трупа;

– Перелік органів людини, дозволених 
до вилучення у донора-трупа;

– Перелік анатомічних утворень, тка-
нин, їх компонентів та фрагментів і феталь-
них матеріалів, дозволених до вилучення у 
донора-трупа і мертвого плоду людини;

– Умови забезпечення збереження ана-
томічних матеріалів під час їх перевезення.

3) Порядок узяття, зберігання і вико-
ристання кісткового мозоку [7] , затвердже-
ний наказом МОЗ України від 04 травня 
2000 р. № 96;

4) Інструкція щодо вилучення анато-
мічних утворень, тканин, їх компонентів та 
фрагментів у донора-трупа [5], затверджена 
наказом МОЗ від 25 вересня 2000 р. № 226.

5) Перелік державних та комунальних 
закладів охорони здоров’я і державних на-
укових установ, які мають право провадити  
діяльність, пов’язану з трансплантацією ор-
ганів та інших анатомічних матеріалів лю-
дині[4], затверджений Постанова КМУ від 
24 квітня 2000 р. № 695 «Про деякі питан-
ня реалізації Закону України «Про тран-
сплантацію органів та інших анатомічних 
матеріалів людині».
Злочин є закінчений з моменту вчинен-

ня будь-якого порушення, встановленого 
законом.
Однак, відповідно до ст. 3 Закону 

України «Про трансплантацію органів та 
інших анатомічних матеріалів людини», 
дія Закону не поширюється на: донорство 
крові та (або) її компонентів і діяльність, 
пов’язану з їх використанням; трансплан-
тацію статевих залоз, репродуктивних клі-
тин та живих ембріонів; аутотранспланта-
цію – пересадку людині взятого у неї анато-
мічного матеріалу; імплантацію – пересад-
ку біоімплантатів і штучно виготовлених 
замінників органів; взяття анатомічних 
матеріалів для діагностичних досліджень; 
діяльність банків пуповинної крові, інших 
тканин і клітин людини згідно з перелі-
ком, затвердженим центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує форму-
вання державної політики у сфері охорони 
здоров’я [10].
Диференціюємо групи кримінально-

караних діянь, які входять до об’єктивної 
сторони складу злочину, передбаченого-
ч. 1 ст. 143 КК України.
Порушення порядку трансплантації, вчи-

нені відносно живого донора:
1) вилучення органів або тканин у жи-

вого донора без попередньо надання йому 
лікуючим лікарем об’єктивної інформа-
ції, яка стосується вилучення фрагментів 
людського організму, об’єктивної інфор-
мації про можливі ускладнення для його 
здоров’я, а також про його права у зв’язку з 
виконанням донорської функції;

2) вилучення органів або тканин у жи-
вого донора без попередньої згоди на таке 
вилучення;
Так, у живого донора може бути взято го-

мотрансплантат лише за наявності його пись-
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мової заяви про це, підписаної свідомо і без при-
мушування.  У заяві донор повинен вказати про 
свою згоду на взяття у нього гомотрансплан-
тата та про свою поінформованість щодо 
можливих наслідків. Підпис донора на заяві 
засвідчується у встановленому законодавством 
порядку, а заява додається до його медичної до-
кументації. 

3) вилучення гомотрансплантатів без 
висновку консиліуму лікарів відповідного 
закладу охорони здоров’я чи наукової уста-
нови;

4) вилучення у донора органів або тка-
нин, які заборонено вилучати (у живого до-
нора нього може бути взятий як гомотран-
сплантат лише один із парних органів або 
частина органа, або частина іншого анато-
мічного матеріалу);

5) непроведення живому донору повно-
го всебічного медичного обстеження;

6) завдана здоров’ю донора шкода має 
бути меншою, ніж небезпека для життя, що 
загрожує реципієнту; 

7) вилучення органів або тканин у осіб, 
у яких заборонено їх вилучати. 
Так, живим донором може бути тільки по-

внолітня дієздатна особа. Взяття гомотран-
сплантата (за винятком анатомічних мате-
ріалів, здатних до регенерації) у живого донора 
є правомірним лише у випадках, коли реципієнт 
і донор перебувають у шлюбі або є близькими 
родичами (батько, мати, син, дочка, дід, баба, 
онук, онука, брат, сестра, дядько, тітка, пле-
мінник, племінниця).
Також не дозволяється вилучати тран-

сплантати у донорів, які: утримуються у 
місцях відбування покарань; страждають на 
тяжкі психічні розлади; мають захворювання, 
що можуть передатися реципієнту або зашко-
дити його здоров’ю; надали раніше орган або 
частину органа для трансплантації (ст. 12).

8) порушення порядку констатації фак-
ту смерті людини;

9) інші порушення, наприклад, вилу-
чення органів або тканин людини в закла-
дах охорони здоров’я, наукових установах, 
які не наділені правом здійснювати тран-
сплантацію, порушення принципу колегі-
альності при вилученні анатомічних мате-
ріалів у донора та ін. 

Порушення порядку трансплантації, вчи-
нені відносно реципієнта:

1) здійснення трансплантації без наяв-
ності медичних показань консиліуму ліка-
рів;

2) здійснення трансплантації без по-
переднього надання реципієнту повної, 
об’єктивної інформації про майбутнє опе-
ративне втручання;

3) здійснення трансплантації без попе-
реднього отримання від реципієнта згоди 
на дане оперативне втручання, окрім не-
відкладних випадків, коли є реальна загро-
за життю реципієнта;

4) відсутність згоди об’єктивно інфор-
мованих батьків або інших законних пред-
ставників реципієнта у випадках, коли ре-
ципієнт не досяг п’ятнадцятирічного віку 
чи визнаний судом недієздатним, окрім не-
відкладних випадків, коли є реальна загро-
за життю реципієнта;

5) відсутність згоди об’єктивно інфор-
мованих реципієнтів, об’єктивно інформо-
ваних їх батьків або інших законних пред-
ставників щодо осіб віком від п’ятнадцяти 
до вісімнадцяти років чи визнаних судом 
обмежено дієздатними, окрім невідклад-
них випадків, коли є реальна загроза жит-
тю реципієнта; 

6) здійснення трансплантації анатоміч-
них матеріалів людини в закладах охорони 
здоров’я, наукових установах, чи інших ор-
ганізаціях, які не мають права проводити 
такі оперативні втручання; 

7) проведення трансплантації за участю 
медичного працівника, який не має права 
брати участь у такому оперативному втру-
чанні;

8) трансплантація реципієнту органів 
або тканин, які заборонено пересаджувати;

9) не відібрання лікуючим лікарем пись-
мового підтвердження відмови реципієнта 
від трансплантації, за наявності його пока-
зань, а при неможливості його одержання 
– засвідчення відмови відповідним актом у 
присутності свідків;

9) інші порушення, наприклад, коли 
законний представник реципієнта відмов-
ляється від її проведення, що може мати 
тяжкі наслідки для здоров’я реципієнта, а 
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лікуючий лікар не повідомить про це в ор-
гани опіки і піклування.
Порушення порядку трансплантації орга-

нів або тканин людини, які вчинені відносно 
мертвого донора:

1) порушення принципу колегіальності 
при констатації смерті, вилученні органів у 
донора трупа;

2) проведення вилученні органів і тка-
нин при наявність письмової незгоди або 
недотримання отримання письмової згоди 
родичів або законних представників по-
мерлою людини;
У той же час ця згода має бути дійсною. 

Так, 10.12.2009 року ОСОБА_10, діючи з відо-
ма і згоди ОСОБА_7, ОСОБА_11, ОСОБА_8 
та ОСОБА_9, виконуючи свою роль, спрямова-
ну на отримання згод на взяття анатомічних 
утворень, тканин, їх компонентів та фраг-
ментів у донорів-трупів, з метою подальшого 
їх незаконного продажу, перебуваючи в примі-
щенні Івано-Франківського ОБСМЕ, яке було 
розташоване в м. Івано-Франківську по вул. 
Шашкевича, 7, в ході інтерв’ю з ОСОБА_78, 
близькою родичкою померлого ОСОБА_79, 
достовірно знаючи про вилучення з тіл доно-
рів-трупів анатомічних матеріалів у значній 
кількості, більше 25 штук, використовуючи 
збіг тяжких сімейних та особистих обставин, 
викликаних смертю батька ОСОБА_79, за-
пропонував ОСОБА_78 надати згоду на взят-
тя хрящової тканини з вуха та шкіри з під ніг-
тів рук у донора-трупа ОСОБА_79, взамін на 
безкоштовне проведення швидкого судово-ме-
дичного розтину трупа, його туалету, одяган-
ня та видачу з моргу, хоча згідно з Додатком 
№ 2 до Правил проведення судово-медичної  
експертизи (досліджень) трупів у бюро судо-
во-медичної експертизи «Порядок зберігання 
і видачі трупів (частин трупа), носильних ре-
чей, документів, коштовностей та речових до-
казів з моргу та порядок прибирання моргу», 
затверджених наказом МОЗ України № 6 від 
17.01.1995, вказані послуги є безкоштовними, 
на що ОСОБА_78 погодилась. Таким чином, 
ОСОБА_10 фактично отримала у ОСОБА_78 
недійсну згоду на відібрання анатомічних 
утворень, тканин, їх компонентів та фраг-
ментів у донора-трупа [1].

4) вилучення у донора-трупа органів 
або тканин, які заборонено вилучати;

5) вилучення анатомічних матеріалів 
у донора трупа особою, яка перебувала у 
складі консиліуму лікарів із констатації 
факту смерті цього донора;

6) спотворення тіла донора-трупа при 
вилученні анатомічних матеріалів людини 
без дотримання косметичних норм роботи 
з тілом померлого, проведенні повного туа-
лету, протезування донора-трупа;

7) відсутність судово-медичного експер-
та у разі необхідності проведення судово-
медичної експертизи при вилучення анато-
мічних матеріалів у померлого донора;
Так, співробітник бригади ОСОБА_9, ді-

ючи з відома і згоди ОСОБА_8, ОСОБА_10, 
ОСОБА_7 та ОСОБА_11, з метою укриття 
фактичної злочинної діяльності, наслідком 
якої була незаконна торгівля тканинами лю-
дини, заздалегідь знаючи та усвідомлюючи 
недійсний характер отриманої ОСОБА_10 у 
ОСОБА_78 згоди на вилучення анатомічних 
утворень, тканин, їх компонентів та фрагмен-
тів, усвідомлюючи неправомірність її відібран-
ня, без повідомлення упродовж 24 годин ра-
йонного чи міського прокурора, без дозволу і без 
присутності судово-медичного експерта, який 
проводив розтин, без додавання актів вилучен-
ня анатомічних утворень, тканин, їх компо-
нентів та фрагментів до медичних документів 
померлої особи, без відповідного запису у прото-
колі розтину, провів вилучення у донора-трупа 
ОСОБА_79 55 штук анатомічних утворень, 
тканин, їх компонентів та фрагментів[1]. 

8) відсутність акту взяття анатомічних 
матеріалів у померлого донора.
Взяття анатомічних матеріалів у помер-

лого донора оформляється актом. Цей акт 
підписується лікарями, які брали участь у 
взятті анатомічних матеріалів, а у випадку 
проведення судово-медичної експертизи і 
судово-медичним експертом, і додається до 
медичних документів померлої особи. 
Порушення правил перевезення органів 

та тканин на трансплантацію:
1) здійснення перевезення органів та 

тканин людини особам, не уповноважени-
ми на те працівниками відповідних дер-
жавних та комунальних закладів охорони 
здоров’я і державних наукових установ;

2) здійснення перевезення органів та 
тканин людини особам, уповноваженими 
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на те працівниками відповідних державних 
та комунальних закладів охорони здоров’я 
і державних наукових установ без додер-
жання умов, що забезпечують збереження 
цих матеріалів, та оригіналів необхідних 
документів. 
Можливі також інші порушення вста-

новленого законом порядку транспланта-
ції.
Інші ознаки об’єктивної сторони цього 

злочину, такі як: суспільно небезпечні на-
слідки, причинний зв’язок між діянням і 
суспільно небезпечними наслідками, місце, 
час, обстановка, спосіб і засоби вчинення 
злочину є факультативними ознаками да-
ного складу злочину, відповідно вони не 
впливають на кваліфікацію. 

Висновки
Зважаючи на те, що в ч. 1 ст. 143 КК 

України чітко зазначено на порушенні вста-
новленого законом порядку трансплантації 
органів або тканин людини, а трансплан-
тація – це спеціальний метод лікування, 
що полягає в пересадці реципієнту органа 
або іншого анатомічного матеріалу, взятих 
у людини чи у тварини, то порядок тран-
сплантації органів або тканин людини, 
обмежений діями, пов’язаними взяттям у 
людини (донора) органу або тканин, пере-
везенням цього анатомічного матеріалу до 
місця проведення трансплантації і подаль-
шим вживлянням їх до організму реципі-
єнта (випливає із змісту Закону «Про тран-
сплантацію органів та інших анатомічних 
матеріалів людині»). Порядок застосуван-
ня трансплантації та діяльності, пов’язаної 
з трансплантацією встановлюється цен-
тральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політи-
ки у сфері охорони здоров’я.
Так, слідчому для правильного визна-

чення об’єктивної сторони злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 143 КК України, необхідно 
звернутися до ряду нормативних докумен-
тів для того, щоб дізнатись, чи є в діях осіб  
причетність до порядку проведення тран-
сплантації органів та тканин людини. Тому 
запропонована в статті чітка диференціація 
дій суб’єктів цього складу злочину, які скла-
дають його об’єктивну сторону, на нашу 

думку, може представляти як наукове, так 
і практичне значення.
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SUMMARY 
The article defi nes the objective aspect of the 

crime, as stipulated in Part 1 of Art. 143 of the 
Criminal Code of Ukraine. To this end, a number 
of normative documents have been analyzed that 
determine the procedure for the transplantation 
of organs and tissues of a person and differenti-
ates the actions of the subjects of this composition 
of the crime, which form its objective side. Also 
provided defi nition of the order of transplanta-
tion of organs or tissues of a person, which is 
crucial for the proper qualifi cation of Part 1 of 
Art. 143 of the Criminal Code of Ukraine.

Key words: transplantation, transplantation 
procedure, objective side, medical crime.

АНОТАЦІЯ 
У статті визначено об’єктивну сторо-

ну злочину, передбаченого ч. 1 ст. 143 КК 
України. З цією метою проаналізовано ряд 
нормативних документів, які визначають 
порядок проведення трансплантації орга-
нів та тканин людини і диференційовано дії 
суб’єктів цього складу злочину, які складають 
його об’єктивну сторону. Також надано ви-
значення порядку трансплантації органів або 
тканин людини, що має вирішальне значення 
для правильної кваліфікації ч. 1 ст. 143 КК 
України.
Ключові слова: трансплантація, порядок 

трансплантації, об’єктивна сторона, медич-
ний злочин.
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ÍÅÂ²ÄÂÎÐÎÒÍ²ÑÒÜ ÏÎÊÀÐÀÍÍß: 
Ì²Ô ×È ÐÅÀËÜÍ²ÑÒÜ?

 ÊÓÖ Â³òàë³é - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, âèêëàäà÷ Íàö³îíàëüíî¿ 
àêàäåì³¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè (ì. Êè¿â)

Отмечается, что принцип неотвратимо-
сти наказания является одним из мифических 
положений уголовного права. Соблюсти его не-
возможно ввиду латентности уголовных пра-
вонарушений и ограниченности социальных 
рессурсов на противодействие таким правона-
рушениям. Причиной веры в неотвратимость 
наказания выступает позитивизм. Негатив-
ным последствием – противодействие внедре-
нию прогрессивных форм уголовно-правового 
воздействия. Реальним принципом противо-
действия преступности является неотврати-
мость антиуголовно-правового реагирования 
на виявленные уголовные правонарушения.
Ключевые слова: неотвратимость нака-

зания; нереальность; воспрепятствование; 
прогрессивные формы реагирования; восста-
новительное правосудие; неотвратимость 
антиуголовно-правового реагирования. 

Усвідомлюючи невідповідність тоталь-
ності  карального правосуддя, заснованого на 
принципі невідворотності покарання,  сучас-
ним соціальним потребам, вітчизняний зако-
нодавець запровадив до  антикримінального 
законодавства низку засобів правового реагу-
вання на вчинення злочину, не  пов’язаних 
з покаранням злочинця.  Основними серед 
них виступають  так звані звільнення від по-
карання  (ч. ч. 4 та 5 ст. 47; ч. 2 ст. 84  та-
ст. 105 КК України) та від кримінальної від-
повідальності (розділ ІХ Загальної частини  
та положення деяких статей Особливої час-
тини КК України), що насправді є відмовою 
від їх застосування [1, с.108-109]. При цьому 
фахове середовище не приділяє достатньої 
уваги пошуку істини у зазначеній царині. 
Якщо інертність мислення  з цього приводу 
представників практичного сектору юри-
спруденції, у своїй більшості переконаних в 
існув анні принципу невідворотності пока-
рання, зрозуміла, то раціональних пояснень 
відсутності адекватного ставлення до цього з 
боку теоретиків права, особливо молодої їх 
генерації, важко знайти. Найбільше, на що 
вони спромоглись, замінили в професійній  
лексиці принцип невідворотності покаран-
ня на принцип невідворотності криміналь-
ної відповідальності. Але справа в тім, що й 
останній існує лише на словах. За наявності 
в законі звільнення від кримінальної відпо-
відальності, а також запровадження «інших 
заходів» кримінально-правового характеру, 
за реальності латентності кримінальних пра-
вопорушень вести мову про невідворотність 

Актуальність теми обумовлюється тим, 
що у свідомості пересічного українця та й ба-
гатьох правників, особливо радянського гар-
ту, вчинення злочину асоціюється виключно 
з покаранням  злочинця. Звідси й правосуд-
дя у кримінальних провадженнях в Україні  
переважно є каральним або репресивним. 
Останнім часом воно демонструє свою не-
ефективність та відверту архаїчність через 
нездатність забезпечити очікувані від нього 
соціально позитивні результати. Таке право-
суддя не гарантує відшкодування завданої 
злочином шкоди, поновлення справедливос-
ті та  соціального миру. Критично низькою є  
і рівень соціальної довіри до його носіїв. 
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кримінальної відповідальності, а тим більше 
покарання,  неможливо.  Про відсутність мо-
нополії кримінальної відповідальності свід-
чать і плідні намагання щодо запровадження 
в Україні відновного правосуддя та інших 
прогресивних засобів розв’язання кримі-
нально-правових конфліктів, що давно ви-
користовуються в багатьох конкурентноздат-
них країнах. 

Щодо ступеня теоретичної розробленос-
ті проблеми адекватності принципу невідво-
ротності покарання сучасним кримінально-
правовим реаліям, справедливим буде твер-
дження, що теоретичні розвідки у вказаному 
напрямі відсутні, тому відповідних наукових 
публікацій в Україні, за виключення  декіль-
кох моїх [2, 3], не існує.
Зазначеним  і пояснюється доцільність 

запропонованої публікації, метою якої є об-
ґрунтування тези, що однією з суттєвих пере-
пон на шляху запровадження в Україні про-
гресивних засобів реагування на криміналь-
ні правопорушення є впевненість багатьох 
криміналістів в існуванні принципу невід-
воротності покарання (кримінальної відпові-
дальності) та необхідності слідування йому в 
практиці протидії злочинності.

Виклад основного матеріалу розпочну 
з гіпотези, що на зміну принципу невідво-
ротності покарання, що останнім часом фак-
тично культивується у виді принципу невід-
воротності кримінальної відповідальності,  
прийшов інший, більш гуманний та значно 
ефективніший принцип – невідворотності кри-
мінально-правового реагування на виявлені кри-
мінальні правопорушення. Відповідно до цього 
принципу, головним у протидії злочинності  
є обов’язкова правова реакція на виявлений 
факт вчинення кримінального правопору-
шення. А якою вона буде, є другорядним пи-
танням, вирішення якого залежить від низ-
ки обставин об’єктивного та суб’єктивного 
характеру.
Це може бути кримінальна відповідаль-

ність з призначенням покарання та його 
відбуванням або відповідальність з призна-
ченням покарання, але зі  звільненням від 
його відбування.  Можливі й інші варіанти. 
Зокрема, за кримінальним законодавством 

України не виключена  й така правова реак-
ція на вчинення кримінального правопору-
шення, як засудження особи обвинувальним 
вироком суду без призначення покарання 
(відповідні положення розділів ХІІ та ХУ За-
гальної частини Кримінального кодексу). У 
цьому випадку кримінальна відповідальність 
реально настає, але без покарання. Полягає 
вона в самому факті засудження  злочинця, 
тобто у висловленні судом негативної оцінки 
його злочинного вчинку. Така оцінка  гань-
бить особу в очах інших членів суспільства, 
що відповідним чином впливає на її емоціо-
нально-психічну сферу.
Нарешті, існує в Україні й така форма 

правового реагування на вчинення право-
порушення, як звільнення від притягнення 
до кримінальної відповідальності. Її сутність 
полягає у відмові суду постановляти обвину-
вальний вирок взагалі. Тобто суд відмовля-
ється навіть від засудження особи, яка вчи-
нила діяння з ознаками нетяжкого злочину, 
а значить, і від висловлення негативної оцін-
ки вчиненого злочинного діяння та його «ав-
тора». Але це відбувається за наявності вста-
новлених у законі підстав (причини) та умов 
і за визначеною процедурою. Одне лише 
проходження зазначеної процедури залишає 
помітний слід у свідомості суб’єкта, який по-
трапив до її сфери. Отже, не будучи відпові-
дальністю, процедура відмови від застосуван-
ня останньої є фактом  офіційного правового 
реагування на вчинене правопорушення.
Як свідчить викладене вище, невідворот-

ності покарання в Україні не залишилось 
місця навіть «на словах», а «на ділі» її не іс-
нувало ніколи і ніде. Незважаючи на свою зо-
внішню привабливість, цей принцип є надто 
жорстким. Через це, а  також деякі інші об-
ставини, головною з яких є латентність кри-
мінальних правопорушень,  він ніколи  не 
дотримувавсь, залишаючись привабливою 
декларацією. Особливо полюбляють прого-
лошувати зазначений принцип позитивісти, 
для яких, як відомо, головне – декларація  
відповідного положення, а не його реаліза-
ція. Звідси їх  непохитна віра у тотожність 
права й закону: якщо останній прийнято за-
конодавчою владою, значить, він і є правом. 
Позитивіст не замислюється над тим, що за-
кон може виявитись протиправним, як і над 
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тим, що той чи інший принцип  може бути 
абсолютно нереальним. Найбільш яскравим 
проявом позитивізму є популізм. Чого вар-
тує, наприклад, наступне висловлювання, 
що стосується нашої теми: «…твердження 
про те, що не завжди злочин може потягти 
за собою покарання,  не просто не правиль-
не, а і шкідливе… Злочин завжди, в усіх ви-
падках життя тягне за собою покарання …» 
[4, с. 193]. Таке враження, ніби автор цього 
висновку є мешканцем іншої планети, який 
не чув про латентність та інші обставини, 
що унеможливлюють покарання. До того ж 
у самій назві його публікації  міститься за-
перечення висловленій тезі, адже йдеться 
про альтернативну системі покарань систе-
му засобів впливу на суб’єктів кримінальних 
правопорушень. При цьому автор, будучи 
вихованим у дусі позитивізму, є щирим у 
своїх переконаннях: раз у кожній частині 
кожної без винятку статті Особливої частини 
Кримінального кодексу України після опису 
злочинного діяння  стверджується, що воно 
«карається», іншого варіанту бути  не може, 
тому що не може бути ніколи за жодних об-
ставин. Його, напевне, не збентежить навіть 
таке «контрольне» запитання: а що, коли осо-
ба після вчинення нею злочину помирає, або 
вчинене діяння перестає бути злочином вна-
слідок його декриміналізації?
На наше переконання, принцип невідво-

ротності покарання є характерним для більш 
ранніх періодів існування людства з менш 
розвинутою правовою системою та з недо-
статньо високим рівнем розвитку антикримі-
нальної правничої думки. Сучасний принцип 
невідворотності кримінально-правового ре-
агування на виявлені кримінальні правопо-
рушення є більш гуманним. До того ж він є 
реалістичним, на відміну від попереднього, 
оскільки його виконання можливо забезпечи-
ти. Для цього достатньо наявних у суспільстві 
ресурсів. Зазначений принцип реалізується 
за алгоритмом: скільки кримінальних право-
порушень вдалось виявити, настільки з них 
і має відреагувати система антикримінальної 
юстиції. Невідворотність же покарання вза-
галі неможливо забезпечити через обмежені 
соціальні ресурси для цього та значну латент-
ність кримінальних правопорушень, рівень 
якої також залежить від зазначених ресурсів.

У результаті  гуманізації кримінального 
законодавства, наслідком чого стала й зміна 
вказаного вище принципу, вибір форми ре-
агування на кримінальне правопорушення 
в Україні  все більше залежить не лише від 
традиційних обставин (ступінь небезпечнос-
ті діяння; характер спричиненої шкоди; фор-
ма вини тощо), але й  від волі правопоруш-
ника та потерпілого. Причиною  цього є те, 
що кримінальне правопорушення починає 
сприйматись не лише як порушення норм 
об’єктивного права, але і як конфлікт між від-
повідними суб’єктами з приводу порушення 
одним із них суб’єктивних прав іншого. Став-
лення до правопорушення як до посягання 
на об’єктивне право обумовлює перевагу 
карального правосуддя в суспільстві, а та-
кож культивування нереальних принципів-
лозунгів типу «невідворотність покарання» 
чи «невідворотність відповідальності». Коли 
ж кримінальне правопорушення розгляда-
ється як посягання на суб’єктивне право і 
сприймається як конфлікт між злочинцем 
та потерпілим, такий конфлікт розв’язується 
шляхом примирення його учасників, часто 
й за допомогою процедури  медіації, що як 
явище та  відповідний йому  правовий інсти-
тут набуває все більшого розповсюдження у 
світі. 

Проблема примирення учасників кримі-
нально-правового конфлікту цікавить усе біль-
ше коло вітчизняних теоретиків. Долучивсь 
до її вирішення і автор цих рядків [5, 6].-
У процесі з’ясування сутності та змісту  та-
кого примирення стало зрозумілим, що за-
вдяки йому потерпілий дістає змогу більш 
оперативно і повно відновити свої права та 
інтереси, порушені зловмисником.  При цьо-
му останній також не вважає себе жертвою 
карального правосуддя, а почувається як по-
вноцінний учасник розв’язання конфлікту, 
що забезпечує швидке  розв’язання остан-
нього, його «розчинення» в повсякденно-
му бутті та сприяє збереженню соціального 
миру.
За наявності очевидних переваг при-

мирення перед іншими способами уладнан-
ня кримінальних конфліктів залишається й 
чимало супротивників ідеї «звільнення» від 
кримінальної відповідальності чи від пока-
рання через примирення. На їхню думку, 
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така ідея не відповідає принципу невідворот-
ності покарання за вчинений злочин. Але, як 
було зазначено вище, такого принципу ре-
ально ніколи не існувало. Проголошувалось 
лише відповідне гасло. Навіть коли б такий 
принцип й існував, слід нагадати, що у пра-
вовій сфері не може бути вічних принципів. 
Вони змінюються разом із зміною соціальних 
умов життєдіяльності людей. Тому в  Україні 
настала пора перейти від принципу невід-
воротності покарання до принципу невідво-
ротності кримінально-правового реагування 
на вчинення кримінального правопорушен-
ня не лише на законодавчому рівні, але й на 
рівні професійної та загальної правосвідо-
мості. Сприятиме  цьому все більш широке 
запровадження відновного правосуддя, а 
також подальше розширення  арсеналу  за-
собів кримінально-правового реагування на 
кримінальні правопорушення, що, з одного 
боку, забезпечує належний рівень законо-
давчої  диференціації кримінально-правово-
го реагування, а з іншого – сприяє його інди-
відуалізації.
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SUMMARY 
It is noted that the principle of the inevitabil-

ity of punishment is one of the mythical provi-
sions of criminal law. It can not be obeyed be-
cause of the latency of criminal offenses and the 
limited nature of social resources to counteract 
them. The reason for believing in the inevitabil-
ity of punishment is positivism. A negative con-
sequence is the resistance to the introduction of 
progressive forms of criminal law infl uence. The 
real principle of counteracting crime is the inevi-
tability of an anti-criminal legal response to the 
criminal offenses.

Keywords: inevitability of punishment; un-
reality; an obstacle to progressive forms of re-
action; restorative justice; the inevitability of a 
criminal-legal response.

АНОТАЦІЯ 
Зазначається, що принцип невідворотнос-

ті покарання є одним із міфічних положень 
кримінального права. Дотриматись його не-
можливо через латентність кримінальних 
правопорушень та обмеженість  соціальних 
ресурсів на протидію їм. Причиною віри в 
невідворотність покарання є позитивізм. 
Негативним наслідком – перешкоджання за-
провадженню в Україні прогресивних форм 
кримінально-правового впливу. Реальним 
принципом сучасної протидії злочинності є 
невідворотність антикримінально-правового 
реагування на виявлені кримінальні правопо-
рушення.
Ключові слова: невідворотність покаран-

ня; нереальність; перешкоджання; прогре-
сивні форми реагування; відновне правосуддя; 
невідворотність кримінально-правового реагу-
вання.
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В статье на основе анализа действующего 
законодательства об уголовной ответственно-
сти и специальной научной литературы про-
веден анализ обязательных признаков субъекта 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368-4 
УК Украины. 
Ключевые слова: эксперт, субъект преступле-

ния, специальный субъект преступления, корруп-
ционные преступления, публичные услуги.

ло досліджень, серед яких можна назвати 
праці таких вчених, як: О.А. Герцензона,  
В.А. Клименка, Н.Ф. Кузнєцової, М.Й. Кор-
жанського, П.С. Матишевського, М.І. Мель-
ника, В.С. Орлова, В.Г. Павлова, А.А. Піонт-
ковського, М.С. Таганцева, А.Н.  Трайніна, 
М.Д.  Шаргородського, М.І. Хавронюка та 
інших. Однак вони досліджували зазначе-
не питання до моменту внесення останніх 
змін до КК України у зв’язку з новою анти-
корупційною програмою нашої держави. 
Водночас, дослідження ознак спеціального 
суб’єкта складу корупційного злочину, зо-
крема експерта, рідко було предметом роз-
гляду у кримінально-правовій літературі. 
Зокрема, це питання вивчалось у працях 
О.В. Шемякіна,  Ю.І. Шиндель.

Тому основним завданням цієї статті є 
дослідження особливостей суб’єкта складу 
корупційного злочину, передбаченого ч.3 
ст. 368-4 КК України.

Виклад основних положень
Практично всі суспільно-небезпечні ді-

яння, які полягають у прийнятті пропози-
ції, обіцянки або одержанні неправомірної 
вигоди, є абсолютно новими видами злочи-
нів, оскільки законодавчо закріплені лише 
недавно. М.І. Хавронюк та О.О. Дудоров за-
значають, що злочини, що полягають у при-
йнятті пропозиції, обіцянки чи одержанні 
неправомірної вигоди або її наданні (пропо-
зиції, обіцянки), поєднані з використанням 
відповідних можливостей, мають усі ознаки 

Поставка проблеми
Cклад злочину є юридичною кон-

струкцією, що є системою об’єктивних і 
суб’єктивних ознак, визначених у КК Украї-
ни, які в сукупності визначають суспільноне-
безпечне діяння як злочин. Ознаки, що ха-
рактеризують суб’єкт, нерозривно пов’язані 
з усіма іншими елементами складу злочину. 
Саме своїм суспільно небезпечним діянням 
(об’єктивна сторона складу злочину) суб’єкт 
завдає шкоди об’єкту посягання, діючи при 
цьому винно (суб’єктивна сторона складу 
злочину). Поняття суб’єкта складу злочину 
є основоположним у схемі «суб’єкт – вина 
– кримінальна відповідальність», яке зна-
ходить вираження у процесі реалізації кри-
мінальної відповідальності та охоплюється 
сукупністю ознак, на основі яких фізична 
особа, яка скоїла суспільно небезпечне діян-
ня, підлягає кримінальній відповідальності 
[1, с.21].

Стан дослідження
Питанням, які пов’язані з дослідженням 

суб’єкта складу злочину, присвячено чима-
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корупційного правопорушення [2, с.781]. 
Така позиція вищевказаних вчених базуєть-
ся на нормах чинного кримінального зако-
нодавства. Так, у відповідності до ст. 1 За-
кону «Про запобігання корупції» від 14 жов-
тня 2014 р. № 1700-VII корупційним право-
порушенням визнається діяння, що містить 
ознаки корупції, вчинене певним суб’єктом, 
за яке законом установлено кримінальну,  
цивільно-правову та дисциплінарну відпо-
відальність [3].
Одним із суб’єктів складу корупційного 

злочину, передбаченого ст. 368-4 КК Укра-
їни, є експерт, який наділений низкою як 
загальних, так  і спеціальних ознак. Так, 
термін «експерт» походить від французь-
кого «ex pert» та від латинського «expertus» 
– досвідчений, ви пробуваний. Особа, що 
володіє спеціальними знаннями й залуча-
ється в установленому порядку для прове-
дення експертизи [4, c. 91]; фахівець, який 
здійснює експертизу та здатний на підставі 
своїх знань та досвіду надавати кваліфікова-
ну консультацію [5, c. 340-341]. Компетентна 
особа, яка має відповідну освіту, кваліфіка-
цію, науковий або практичний досвід, воло-
діє спеціальними знаннями тощо. Може за-
лучатися до експертної роботи як тимчасово 
з метою вирішення конкретної проблеми, 
так і на постійній основі [6, с. 332]. 
Експерту, як спеціальному суб’єктові 

складу злочину, властива низка ознак,  зо-
крема, насамперед ті, що характеризують 
його як загального суб’єкта складу злочину, 
– це ознаки, що вказують на те, що аналізо-
ваний суб’єкт є фізичною особою,  осудним 
та досягнув віку, з якого може наставати 
кримінальна відповідальність [7, с.56]. У тих 
випадках, коли, окрім обов’язкових ознак 
суб’єкта злочину, передбачаються його до-
даткові ознаки, їх (ознак) наявність (сукуп-
ність) дає змогу охарактеризувати суб’єкта 
злочину як спеціального. Ознаки такого спе-
ціального суб’єкта можуть закріплюватись в 
окремих нормах КК або визначатися тлума-
ченням їх окремих положень [8, с. 146].
Щодо першої обов’язкової ознаки за-

гального суб’єкта злочину – фізичної при-
роди, то слід зазначити, що ним може бути 
лише людина (фізична особа), а не установа 
чи інша юридична особа, що безпосередньо 

випливає зі змісту статей (ст. 7-10) КК Укра-
їни. Така позиція також відповідає принци-
пу особистої винної відповідальності особи, 
яка володіє свободою волі і діє свідомо. Ра-
зом із тим  23 червня 2013 року Верховною 
радою України було прийнято Закон Украї-
ни № 314-VII «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо виконан-
ня Плану дій щодо лібералізації Європей-
ським Союзом візового режиму для України 
стосовно відповідальності юридичних осіб» 
[9], на підставі якого були внесені зміни до 
Загальної частини КК України (статті 96-1 
– 96-10 Розділу ХІV-1) в частині введення 
інституту заходів кримінально-правового 
характеру щодо юридичних осіб. В основу 
таких заходів щодо юридичних осіб покла-
дено принцип винної кримінальної відпо-
відальності фізичної особи за вчинення нею 
посягання, за умови, що вона його вчиняє в 
інтересах юридичної особи. 
З аналізу ст. 96-3 КК України випливає, 

що у переліку таких посягань, які передба-
чені розділом XIV-1 Загальної частини КК 
України, не міститься вказівки на злочин, 
який регламентує кримінальну відповідаль-
ність за прийняття пропозиції, обіцянки або 
одержання неправомірної вигоди експер-
том. Однак від імені чи в інтересах юридич-
ної особи може бути вчинений злочин, який 
полягає у пропозиції, обіцянці або надан-
ні неправомірної вигоди. Тобто у випадку, 
якщо уповноважена особа юридичної особи 
вчинить злочин, який передбачений ч.1, 2 
ст. 368-4 КК України, до неї будуть застосо-
вані судом заходи кримінально-правового 
характеру.
Наступною ознакою загального суб’єкта 

є встановлення законом віку, з досягненням 
якого може наступати кримінальна відпо-
відальність. За загальним правилом, кри-
мінальній відповідальності підлягає особа, 
яка досягла 16-річного віку (ч. 1 ст. 22 КК 
України). Однак, через законодавчу неви-
значеність у кримінальному праві є пробле-
ма, пов’язана з підвищенням віку суб’єкта 
злочину за вчинення ряду суспільно небез-
печних діянь, у тому числі і злочинів у сфері 
службової діяльності та професійної діяль-
ності, пов’язаної з наданням публічних по-
слуг [10, с.88]. У свою чергу, відкритим за-
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лишається питання, з якого віку особа може 
стати експертом та, відповідно, виступати 
суб’єктом складу злочину, передбаченого 
ч.3 ст. 368-4 КК України.
Мабуть, при вирішенні цього питання, 

у першу чергу, необхідно з’ясувати, яким 
вимогам повинен відповідати експерт. Так, 
відповідно до ЗУ «Про наукову та науково-
технічну експертизу»  від 10 лютого 1995 р. 
№ 51/95-ВР експертами є фізичні особи, які 
мають високу кваліфікацію, спеціальні зна-
ння і безпосередньо здійснюють наукову чи 
науково-технічну експертизу (ст.4). Особи, 
які на постійній або професійній основі здій-
снюють діяльність, пов’язану з наданням 
експертних послуг, повинні пройти держав-
ну акредитацію і отримати свідоцтво, що 
підтверджує кваліфікацію його отримувача 
з питання організації та проведення науко-
вої і науково-технічної експертизи (ст.7). У 
законі України «Про екологічну експер-
тизу» від 9 лютого 1995 р. № 45/95-ВР екс-
пертом екологічної експертизи може бути 
спеціаліст, який має вищу освіту, відповідну 
спеціальність, кваліфікацію і професійні зна-
ння, володіє навичками аналізу експертної 
інформації і методикою еколого-експертної 
оцінки, а також має практичний досвід у від-
повідній галузі не менше трьох років (ст.27). 
Таким чином, з аналізу законодавства 

України випливає, що для того, щоб здій-
снювати експертну діяльність, необхідні 
відповідна освіта, професіональна підго-
товка, професійні знання. Тобто за такими 
критеріями складно визначити, з якого кон-
кретного віку можна  виступати суб’єктом 
складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 368-4 
КК України, оскільки кожна особа має інди-
відуальні розумові особливості. Тому цей вік 
є неоднаковий для всіх категорій осіб.
Наступною ознакою, що потребує на-

укового аналізу при дослідженні суб’єкта 
злочину є осудність особи  (здатність особи 
під час вчинення злочину усвідомлювати 
свої дії і керувати ними). Здатність особи під 
час вчинення злочину усвідомлювати свої 
дії (бездіяльність) означає правильне розу-
міння фактичних об’єктивних ознак злочи-
ну (об’єкта, суспільно небезпечного діяння, 
обстановки, часу і місця, способу його вчи-
нення, його суспільно небезпечних наслід-

ків). Тобто свідомість і воля взаємозалежні 
і лише в сукупності визначають характер 
поведінки особи [7, с.47]. Таким чином, для 
того, щоб стверджувати, що експерт підля-
гає кримінальній відповідальності за при-
йняття пропозиції, обіцянки або одержання 
неправомірної вигоди та є осудним, він має 
усвідомлювати, що зловживає своїми повно-
важеннями у процесі професійної діяльнос-
ті, пов’язаної з наданням публічних послуг 
(наприклад, одержання неправомірної ви-
годи за надання завідомо неправдивого ви-
сновку). Водночас, така особа має не лише 
усвідомлювати суспільну небезпеку своїх 
дій, а й керувати ними – використовувати 
певні зусилля задля досягнення своєї мети 
(обговорює вид та розмір неправомірної ви-
годи, спосіб її передачі, використовує різні 
засоби для того, щоб не бути в подальшо-
му викритою правоохоронними органами 
тощо).
Усі ці ознаки є загальними та характер-

ними для всіх без винятку злочинів. Тому в 
подальшому необхідно виявити наявність 
ознак спеціального суб’єкта складу злочину, 
передбаченого ч.3 ст.368-4 КК України. У 
теорії кримінального права з цього приводу 
зазначається,  що правильним є визначення 
спеціального суб’єкта, що містить у собі об-
межувальну ознаку, яка окреслює коло осіб, 
які можуть бути суб’єктами відповідних зло-
чинів. Але при цьому такі ознаки повинні 
бути обов’язково передбачені в криміналь-
ному законі або прямо випливати з нього 
[11, с.23]. При цьому визнання деяких осіб 
спеціальними суб’єктами обумовлено насам-
перед тим, що внаслідок займаного ними 
положення вони вже можуть вчиняти зло-
чини, які не можуть бути вчинені іншими 
особами.
З аналізу ч.3 ст. 368-4 КК України ви-

пливає, що суб’єктом складу злочину є осо-
ба, яка здійснює професійну діяльність, 
пов’язану з наданням публічних послуг. 
Правильному розумінню цієї ознаки складу 
злочину заважає відсутність законодавчо-
го визначення понять «професійна діяль-
ність» та «публічні послуги», які є основни-
ми складовими термінологічного звороту. 
Так, відповідно до Національного класифі-
катора України (Класифікатор професій ДК 
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003:2010), затвердженого наказом Держ-
споживстандарту України від 28 липня 2010 
року № 327 професіоналами є особи з висо-
ким рівнем знань у галузі фізичних, матема-
тичних, технічних, біологічних, агрономіч-
них, медичних чи гуманітарних наук і необ-
хідною кваліфікацією (з урахуванням кола 
та складності певних професійних завдань), 
що документально підтверджується: дипло-
мом про вищу освіту, який відповідає рівню 
спеціаліста, магістра; дипломом про при-
своєння наукового ступеня кандидата або 
доктора наук; атестатом про затвердження 
вченого звання старшого наукового співро-
бітника, доцента, професора [12].
Професійною є діяльність людини за 

ознаками певної сукупності професійних за-
вдань та обов’язків (робіт), які виконує фахі-
вець. Окрім того, діяльність є професійною, 
коли вона змінює суб’єктну, особистісну сто-
рону функціонування відповідних суспіль-
них відносин, коли для роботи у специфіч-
них сферах життєдіяльності виявляється не-
обхідною особлива група спеціально підго-
товлених осіб. Зокрема, професійний рівень 
експерта забезпечується завдяки наявності 
у нього певної суми спеціальних знань в 
окремій галузі науки, техніки чи ремесла та 
досвідом практичної роботи за фахом. Екс-
перт повинен бути компетентним у певній 
галузі спеціальних знань, знати межі своєї 
компетенції та надавати експертні висновки 
тільки в цих межах.
У подальшому необхідно з’ясувати, що 

слід розуміти під поняттям «публічні по-
слуги». У кримінально-правовій літературі 
з цього приводу можна виокремити що-
найменше три підходи. Так, представники 
першого підходу вважають, що публічни-
ми можуть вважатися послуги, виходячи з 
того, що вони є загальнодоступними та ма-
ють юридично значущий характер. Правом 
надання таких послуг осіб, які здійснюють 
певну професійну діяльність, наділяють ор-
гани держави чи місцевого самоврядування. 
Зазначені особи також здійснюють організа-
ційно-розпорядчі чи адміністративно-госпо-
дарські функції, але не належать при цьому 
до службових осіб чи найманих працівників 
юридичних осіб публічного і приватного 
права [13, с. 5-6]. 

Натомість, представники другого під-
ходу переконані, що публічні послуги по-
роджують наслідки правового характеру та 
спрямовані на захист чи забезпечення умов 
для реалізації суспільних інтересів, прав 
та інтересів фізичних або юридичних осіб. 
Порядок і форма їх надання визначені дер-
жавою чи органами місцевого самовряду-
вання  [14]. Нарешті, представники третьої 
позиції розкривають поняття публічних по-
слуг через їх види, а саме: адміністративні, 
соціальні, юридичні, медичні, управлінські, 
муніципальні послуги [15, с. 56–57].
Таким чином, аналіз кримінально-пра-

вової літератури дозволяє визначити на-
ступні ознаки публічних послуг, а саме: 1) є 
загальнодоступними та надаються на звер-
нення заінтересованої особи; 2) мають юри-
дично значущий характер та породжують 
наслідки правового характеру; 3)  порядок 
та форма їх надання регламентовані зако-
ном; 4) надаються у процесі професійної ді-
яльності.
Складовою професійного обов’язку є на-

явність спеціальних знань, на основі яких 
експерт досліджує матеріальні об’єкти, 
явища та процеси та, відповідно, надає ви-
сновок. До таких знань не слід відносити 
загальновідомі і загальнодоступні знання в 
певній галузі науки, техніки, ремесла, мис-
тецтва й знання в конкретних видах діяль-
ності. Під спеціальними знаннями слід ро-
зуміти знання, які лежать в основі тих чи 
інших спеціальностей та спеціалізацій [16, 
с.39-40]. Разом із тим закон прямо заборо-
няє проведення експертизи для з’ясування 
питань права, а також на  неприпустимість 
порушення перед експертом правових пи-
тань [17, с. 620].

Висновки
Таким чином, специфіка злочинів зі спе-

ціальним суб’єктом полягає у тому, що їх 
можуть вчинити лише ті особи, що наділе-
ні ознаками спеціального суб’єкта, зокрема, 
експерта, яким є фізична осудна особа, що 
здійснює професійну діяльність, пов’язану 
з наданням публічних послуг, та на основі 
спеціальних знань проводить дослідження 
матеріальних об’єктів, явищ і процесів,  та 
дає відповідний висновок.
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SUMMARY 
The article, based on an analysis of the cur-

rent legislation on criminal liability and special 
scientifi c literature, analysis of the essential char-
acteristics of the subject of an offense under Part. 
3 tbsp. 368-4 of the Criminal Code Ukraine.

Key words: expert, subject of crime, the spe-
cial subject of crime, corruption crimes, public 
services.

АНОТАЦІЯ 
У статті на основі аналізу діючих кримі-

нально-правових приписів та спеціальної нау-
кової літератури проведено аналіз обов’язкових 
ознак суб’єкта складу злочину, передбаченого ч. 
3 ст. 368-4 КК України.
Ключові слова: експерт, суб’єкт злочину, 

спеціальний суб’єкт злочину, корупційні зло-
чини, публічні послуги.
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лись види конкуренції кримінально-правових 
норм у цій частині, а також не з’ясовувались 
питання чи можуть досліджувані криміналь-
но-правові норми перебувати у відносинах 
колізії між окремими нормами Особливої час-
тини КК України чи бути суміжними.

Тому основним завданням цієї статті є ви-
значення співвідношення складів злочинів, 
спільною ознакою яких є суспільно-небезпеч-
ні діяння у вигляді прийняття пропозиції, обі-
цянки або одержання неправомірної вигоди.

Виклад основних положень
Поняття «конкуренція» вживається у кри-

мінальному праві для позначення проблеми 
вибору кримінально-правової норми, яка ви-
никає в процесі кваліфікації злочину, коли 
вчинене особою злочинне діяння «підпадає» 
під ознаки двох чи більше норм Особливої час-
тини КК України [2]. О.К. Марін справедливо 
вказує на те, що правильне вирішення питан-
ня про застосування конкуруючих криміналь-
но-правових норм має важливе значення для 
практики, оскільки є запорукою для викорис-
тання кримінальної репресії в суворій відпо-
відності із законом. Автор пропонує виділяти 
наступну конкуренцію: 1) загальної та спеці-
альної норм, де відбувається підпорядкування 
за обсягом; 2) частини і цілого, де відбувається 
підпорядкування за змістом; 3) спеціальних 
норм, де відсутнє підпорядкування між конку-
руючими спеціальними нормами, але таке під-
порядкування існує між кожною з них із єди-
ною загальною нормою [3, с. 106, 107].
Слід зазначити, що конкуренція кримі-

нально-правових норм про злочини, які по-

Постановка проблеми
Всі ознаки складу злочину виконують від-

межувальну роль і призначені головним чи-
ном для цього. Склад злочину упорядковує 
процес кримінально-правової кваліфікації, 
дозволяє проводити порівняння відповідних 
ознак в загальноприйнятій послідовності, га-
рантує від того, що певні ознаки будуть зігно-
ровані чи пропущені. За таких умов весь про-
цес кваліфікації злочинів за своєю сутністю 
полягає в послідовному відмежуванні кожної 
ознаки вчиненого діяння від ознак інших, су-
міжних складів злочинів або злочинів, перед-
бачених конкуруючими нормами [1, с.146]. 

Стан дослідження
Теоретичні основи кваліфікації злочинів 

розглядались у працях П. П. Андрушка, Л. Д. 
Гаухмана, О. А. Герцензона, В. М. Кудрявце-
ва, Б. О. Курінова, В. О. Навроцького, М. І. 
Панова, А. В. Савченка, В. В. Сташиса, В. Я. 
Тація та ін. Водночас, питання кваліфікації ко-
рупційних посягань стали предметом розгля-
ду у працях Л.П. Брич, О.О. Дудорова, Д.Г. 
Михайленка, В.І. Осадчого Я.В. Ризак та ін. 
Разом із тим, жодним науковцем не аналізува-
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лягають у прийнятті пропозиції, обіцянки 
або одержанні неправомірної вигоди, існує у 
таких видах:

- конкуренція загальної та спеціальної 
норм;

- конкуренція частини і цілого;
- конкуренція кількох пунктів статті, 

які передбачають кваліфікуючі обставини.
Виділеним видом конкуренції криміналь-

но-правових норм, на існування якого вказу-
ють всі без винятку автори, є конкуренція за-
гальної та спеціальної норм. Загальна норма є 
ширшою за обсягом та охоплює більше коло 
діянь, ніж спеціальна, однак остання містить 
більше ознак, за рахунок яких вона і виділя-
ється із загальної. Для встановлення наявнос-
ті конкуренції загальної та спеціальної кримі-
нально-правових норм у літературі рекомен-
дується зробити наступне: уявити, що певної 
статті в Особливій частині КК України немає 
взагалі, і поставити питання про те, чи зали-
шаться кримінально-караними передбачені 
нею діяння. Якщо знайдеться інша стаття, яка 
встановлює за них відповідальність, то наявна 
конкуренція [4, с. 319].
Зокрема, прикладом конкуренції загаль-

ної та спеціальної норм є норми, що передба-
чені ст. 368 «Прийняття пропозиції, обіцянки 
або одержання неправомірної вигоди службо-
вою особою» КК України та ч. 2 і ч. 3 ст. 369-2 
«Зловживання впливом» КК України, які спів-
відносяться як загальна (ст.368 КК України) та 
спеціальна (ч.2 і 3 ст.369-2 КК України). Спіль-
ною ознакою вищезазначених складів злочи-
нів є предмет складу злочину (неправомірна 
вигода), ознака об’єктивної (суспільно-небез-
печне діяння, яке полягає у прийнятті пропо-
зиції, обіцянки або одержанні неправомірної 
вигоди) та суб’єктивної сторони (прямий уми-
сел) складу злочину, а також ознака суб’єкта 
(службова особа). Окрім того О.О.Дудоров за-
значає, що формулювання «з використанням 
наданої їй влади чи службового становища», 
яке вказане у ст. 368 КК України, здатне охо-
пити і «службовий вплив» (вплив із викорис-
танням можливостей, пов’язаних зі службови-
ми повноваженнями) [5, с.152].
Водночас у Пояснювальній записці до 

Кримінальної конвенції про боротьбу з коруп-
цією вказується на те, що відмінність між зло-
вживанням впливом і хабарництвом полягає 
в тому, що особа, котра зловживає впливом, 
не повинна «учинити дію або утриматися від 

дії», як це б належало публічній посадовій осо-
бі. Під час «пасивного» зловживання впливом 
особа, використовуючи у своїх інтересах ре-
альний або стверджувальний вплив на треті 
особи, вимагає, одержує або приймає неправо-
мірну перевагу, з метою допомогти особі, що 
надала неправомірну перевагу, шляхом здій-
снення неналежного впливу (п.65). При цьому, 
особа, яка зловживає впливом, перебуває в ста-
новищі стороннього: вона не може приймати 
рішення самостійно, однак неналежним чином 
використовує свій реальний або стверджуваль-
ний вплив на інших осіб (п.66) [6].
У теорії кримінального права звертається 

увага на те, що практичне значення розмеж-
ування складів злочинів не зводиться лише 
до з’ясування змісту спільних та відмінних 
ознак порівнюваних складів злочинів, оскіль-
ки спрямоване на те, щоб застосувати саме 
ту норму, яка передбачає відповідальність 
за вчинення відповідного посягання. Зокре-
ма, Л.П. Брич пропонує до кожного випадку 
розмежування конкретних складів злочинів 
встановлювати правила кримінально-право-
вої кваліфікації, не останнє значення у виборі 
котрих належить тому, який характер співвід-
ношення між собою мають склади злочинів зі 
спільними ознаками [7, с.325]. За таких умов, 
для подолання конкуренції необхідно ви-
конати дві дії: 1) визначити вид конкуренції 
кримінально-правових норм; 2) застосувати 
вироблене теорією кримінального права пра-
вило подолання конкуренції певного виду [8].
Не викликає заперечень той факт, що за 

правилом конкуренції загальної (ст.368 КК 
України) та спеціальної норми (ч.2, 3 ст.369-2 
КК України), яке вироблене ще давньорим-
ськими юристами, пріоритет надається остан-
ній. Відповідне правило сприймається також 
правозастосувачами під час кваліфікації зло-
чинів, які полягають у прийнятті пропозиції, 
обіцянки або одержанні неправомірної виго-
ди. Так, вироком Ізюмського міськрайонного 
суду Харківської області від 14 травня 2015 р. 
заступника начальника райвідділу – началь-
ника кримінальної поліції Ізюмського рай-
відділу ГУМВС України в Харківській області 
засуджено за вчинення ним злочину, перед-
баченого ч.2 ст.369-2 КК України, за те, що 
останній одержував щомісячно неправомірну 
вигоду у розмірі 4500 грн. від Л. за здійснення 
ним впливу на керівництво щодо не вчинення 
ними дій по службі, а зокрема, не втручання 
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у діяльність організації грального бізнесу [9]. 
Очевидно, що така позиція суду є справедли-
вою, однак за відсутності у КК України складу 
злочину, передбаченого ч.2 ст.369-2 КК Укра-
їни описані дії начальника кримінальної по-
ліції Ізюмського райвідділу ГУМВС України 
в Харківській області, отримали б криміналь-
но-правову оцінку за відповідною частиною 
ст.368 КК як одержання неправомірної виго-
ди службовою особою.
Окремого аналізу потребує дослідження 

наступного виду конкуренції кримінально-
правових норм, а зокрема, частини і цілого, 
при якій вчинений злочин підпадає під дію 
двох (або більше) кримінально-правових норм, 
одна з яких – норма про ціле, охоплює вчинене 
в цілому та разом, а інша – норма про частини, 
визнає як самостійні злочини лише частини 
вчиненого суспільно небезпечного посягання. 
«Якщо уявити частину і ціле у вигляді двох кіл, 
кожне з яких буде відображати змістовий об-
сяг кожної з цих категорій, то схематично вони 
будуть зображені як мале коло (частина), впи-
сане у велике коло (ціле)» [10, с.139].
Так, аналіз ознак складів злочинів, які по-

лягають у прийнятті пропозиції, обіцянки або 
одержанні неправомірної вигоди, дозволяє 
вказати, що норма про вимагання (ч.1 ст.189 
КК України (в частині обмеження прав, свобод 
або законних інтересів потерпілого) співвідно-
ситься із нормами про підкуп працівника під-
приємства, установи чи організації (ч.4 ст.354 
КК України), прийняття пропозиції, обіцянки 
або одержання неправомірної вигоди служ-
бовою особою (ч.3 ст.368 КК України), підкуп 
службової особи юридичної особи приватного 
права незалежно від організаційно-правової 
форми (ч.4 ст.368-3 КК України), підкуп осо-
би, яка надає публічні послуги (ч.4 ст.368-4 КК 
України), зловживання впливом (ч.3 ст.369-2 
КК України) як частина і ціле. Спільною озна-
кою вищезазначених складів злочинів частко-
во є предмет (майно чи право на майно), озна-
ки об’єктивної (суспільно-небезпечне діяння 
у формі вимагання) та суб’єктивної (прямий 
умисел) сторони складів злочинів. 
У такому випадку загальновизнаним є пра-

вило відповідно до якого, під час кваліфікації 
злочину при конкуренції частини і цілого, за-
вжди повинна застосовуватися та норма яка 
охоплює з найбільшою повнотою всі фактичні 
ознаки вчиненого діяння. Вона має перевагу 
перед нормою, яка передбачає лише частину 

того, що вчинив злочинець [11, с.226]. Тобто, 
наприклад, при конкуренції ч.1 ст.189 та ч.4 
ст.354 КК України, повинна застосовуватись 
норма про підкуп працівника підприємства, 
установи чи організації, поєднаного з вима-
ганням.
Окрім того, можлива конкуренція кількох 

пунктів статті, які передбачають кваліфіку-
ючі обставини (напр. ч.3 ст.368 та ч.4 ст.368 
КК України). У випадку конкуренції даного 
виду слід погодитись із Б.О. Куріновим, який 
пропонує застосовувати ту частину статті кри-
мінального закону, що передбачає найбільш 
небезпечні ознаки з числа наявних у кон-
кретному випадку, оскільки законотворець 
кримінально-правовою нормою, яка містить 
особливо кваліфікуючі обставини, охопив і 
всі інші випадки вчинення відповідного по-
сягання, коли одночасно у ньому були квалі-
фікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки [12, 
с.28]. Іншими словами, у випадку вимагання 
неправомірної вигоди службовою особою, яка 
займає особливо відповідальне становище, дії 
злочинця отримають кримінально-правову 
оцінку за ч.4 ст.368 КК України.
Кримінально-правові норми можуть пере-

бувати не лише у відносинах конкуренції, але 
й колізії між окремими нормами Особливої 
частини КК України. У теорії права поняття 
«колізія» трактується як відношення між нор-
мами при регулюванні одних суспільних від-
носин, яке внаслідок розходження цих норм 
за змістом обумовлює необхідність вибору 
лише однієї з них [2]. Єдиною спільною озна-
кою колізії та конкуренції кримінально-право-
вих норм є подвійне нормативне регулюван-
ня одного і того ж суспільного відношення. 
Прикладом колізії є такі кримінально-правові 
норми як ч. 3 ст. 368 «Прийняття пропозиції, 
обіцянки або одержання неправомірної виго-
ди» КК України та ч. 2 ст. 189 «Вимагання» КК 
України (в частині вимагання неправомірної 
вигоди службовою особою з використанням 
свого службового становища). Як у першому, 
так і в другому випадку існує загроза обмежен-
ню прав, свобод або законних інтересів потер-
пілого внаслідок вчинення дій, передбачених 
ч.3 ст.368 та ч.2 ст.189 КК України. Відрізня-
ються аналізовані склади злочинів частково за 
предметом. Зокрема, у складі злочину, перед-
баченого ч.3 ст.368 КК України, він є значно 
ширшим, оскільки охоплює не лише неправо-
мірну вигоду, яка має майновий характер (що 
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характерно для вимагання), але й немайно-
вий. Окрім того, слід погодитися із позицією 
О.О.Дудорова, який пише, що вимагання як 
кваліфікуюча ознака одержання неправомір-
ної вигоди, може набувати завуальованого ви-
гляду в той час, як каране за ч. 2 ст. 189 КК 
вимагання, учинюване службовою особою з 
використанням свого службового становища, 
завжди передбачає відкрите пред’явлення 
певної майнової вимоги [13, с.94].
Очевидно, що наявність колізій між ста-

тями Особливої частини КК України є його 
недоліком та призводить до помилок у кримі-
нально-правовій кваліфікації. До вирішення 
таких колізій не можуть бути застосовані вже 
існуючі правила подолання суперечностей 
між різними нормами, адже всі статті містять-
ся в одному і тому ж законі та рівні за юри-
дичною силою. Долаючи колізію таких кримі-
нально-правових норм як ч. 3 ст. 368 та ч. 2 ст. 
189 КК України слід дотримуватись рекомен-
дацій, наданих О.О.Дудоровим. Автор про-
понує виходити з того, що законний інтерес, 
який належить особі відповідно до чинного 
законодавства та який страждає при вимаган-
ні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК Укра-
їни), з’являється не в момент заявлення від-
повідної погрози й сприйняття її потерпілим 
(що характерно для ч. 2 ст. 189 КК України), а 
раніше - при виникненні у сфері службової ді-
яльності відносин між особою, яка вимушена 
згодом надати неправомірну вигоду, і службо-
вою особою. Тому, на думку цього науковця, 
якщо законний інтерес особи, що ставиться 
під загрозу службовою особою та у зв’язку з 
яким висувається майнова вимога, «створю-
ється» самою ж службовою особою, і з цього 
моменту сприймається потерпілим, вимога 
передачі майнових благ повинна кваліфікува-
тися як вимагання, вчинене службовою осо-
бою з використанням службового становища 
(ч.2 ст.189 КК України) [13, с.95]. 
Така позиція автора також сприймаєть-

ся практикою. Так, вироком Центрального 
районного суду м. Миколаєва від 28 березня 
2016 р. старшого дільничного інспектора по-
ліції засуджено за вчинення злочину, передба-
ченого ч.2 ст.189 КК України, за висловлення 
ним вимоги К. передати йому грошові кошти 
у сумі 3000 гривень за не притягнення до кри-
мінальної відповідальності К. за нібито його 
злочинну діяльність, пов’язану з незаконним 
обігом наркотичних засобів. У випадку відмо-

ви потерпілого надати неправомірну вигоду, 
старший дільничний погрожував сфальсифі-
кувати відносно нього докази його злочинної 
діяльності та притягнути до кримінальної від-
повідальності [14]. 
У правозастосовній діяльності нерідки-

ми є випадки, коли під час здійснення кри-
мінально-правової кваліфікації, виникають 
ситуації, у яких різні склади злочинів харак-
теризуються, з одного боку, низкою спіль-
них ознак, а з другого – ознаками, що їх від-
різняють. Такі склади злочинів є суміжними, 
наявність рис подібності яких й зумовлює 
необхідність їх відмежування. Суміжні скла-
ди відображують злочини як з однаковим ха-
рактером суспільної небезпеки, так і з різним 
характером суспільної небезпеки. Алгоритм 
розмежування суміжних складів злочинів за-
пропонований В.О. Навроцьким. Зокрема, 
автор пропонує наступне: знайти спільне (те, 
що об’єднує порівнювані об’єкти, які відзна-
чаються як споріднені); вивести ознаки, за 
якими порівнювані об’єкти відрізняються між 
собою; встановити, у чому полягає відмінність 
розмежувальних ознак [15, с.59]. Разом із тим, 
слід пам’ятати, що не всі ознаки складу злочи-
ну можуть виконувати роль розмежувальних 
(неможливо розрізняти злочини за загальним 
об’єктом, причиновим зв’язком, загальними 
ознаками суб’єкта злочину), оскільки ними 
виступають лише обов’язкові ознаки складу, 
які прямо передбачені в диспозиції відповід-
них статей Особливої частини КК України 
[16, с. 65].
Так, суміжними є склади злочинів, перед-

бачені наступними статтями: ст.354 «Підкуп 
працівника підприємства, установи чи органі-
зації», ст.368-3 «Підкуп службової особи юри-
дичної особи приватного права незалежно 
від організаційно-правової форми», ст.368-4 
«Підкуп особи, яка надає публічні послуги», 
ст.369-2 «Зловживання впливом» КК України. 
Спільними у названих складах злочинів є його 
предмет (неправомірна вигода), суспільно-
небезпечне діяння, яке полягає у прийнятті 
пропозиції, обіцянки або одержанні неправо-
мірної вигоди, а також прямий умисел. 
Крім наявності спільних ознак, харак-

терною рисою суміжних складів злочинів, є 
розмежувальні ознаки, завдяки яким є мож-
ливість розмежовувати відповідні склади. 
Такими ознаками у вищенаведених складах 
злочинів є безпосередній об’єкт та ознака спе-
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SUMMARY 
Qualifi cation question of accepting proposal, 

promise or receipt of illegal benefi t is examined. 
Court practice concerning receiving illegal ben-
efi t is analyzed.

Key words: qualifying of the crimes, illegal 
benefi t, acceptance of the offer, making promises 
to obtain undue advantage.

АНОТАЦІЯ 
Розглядаються питання кваліфікації при-

йняття пропозиції, обіцянки або одержання не-
правомірної вигоди. Здійснено аналіз судової прак-
тики щодо отримання неправомірної вигоди.
Ключові слова: кваліфікація злочинів, не-

правомірна вигода, прийняття пропозиції, 
прийняття обіцянки, одержання неправо-
мірної вигоди.

ціального суб’єкта (його правовий статус), та, 
відповідно, зміст повноважень. Суб’єктами 
вчинення аналізованих злочинів є праців-
ник підприємства, установи чи організації, 
який не є службовою особою, або особа, яка 
працює на їх користь (ст.354 КК України), 
службова особа юридичної особи приватного 
права незалежно від організаційно-правової 
форми (ст.368-3 КК України), особа, яка надає 
публічні послуги (ст. 368-4 КК України), осо-
ба, яка зловживає впливом (ст.369-2 КК Укра-
їни).
Висновки. Дослідження особливостей 

співвідношення складів злочинів, спільною 
ознакою яких є суспільно-небезпечні діяння 
у виді прийняття пропозиції, обіцянки або 
одержанні неправомірної вигоди, дало змогу 
констатувати, що аналізовані корупційні по-
сягання можуть перебувати у конкуренції за-
гальної та спеціальної норм, частини і цілого, 
кількох пунктів статті, які передбачають ква-
ліфікуючі обставини, перебувати у відносинах 
колізії між окремими нормами Особливої час-
тини КК України, а також бути суміжними.
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Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂ ÊÎËÅÊÒÈÂÍÎ¯  
ÂËÀÑÍÎÑÒ²

 ÏÀÂËÅÍÊÎ Îëåêñàíäð Â³êòîðîâè÷ - àñï³ðàíò Ì³æðåã³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ 
óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì 

ÓÄÊ 346.1:347

Изложена сущность и результаты систем-
ного анализа и синтеза организационно-право-
вой модели предприятий коллективной (ассо-
циированной) собственности, ее потенциально 
важное значение в решении экономических и 
социально-политических проблем в Украине. 
Сделано заключение о том, что уничтожение 
коллективной формы собственности являет-
ся одной из основных причин обострения этих 
проблем, приватизация нередко осуществля-
лась не в интересах людей труда, а в интере-
сах отдельных олигархических кланов. Обосно-
вываются выводы о том, что определенный с 
помощью системного инструментария орга-
низационный статус и правовое обеспечение 
предприятий коллективной собственности 
должны способствовать эффективному реше-
нию указанных проблем. 
Ключевые слова: разгосударствление, ор-

ганизационно-правовая модель предприятий 
коллективной (ассоциированной) собственно-
сти, приватизация, общенародная собствен-
ность, право собственности, ассоциированная, 
коллективная собственность.

набула за сотні років свого існування у сві-
ті, у т.ч. і в період існування колишнього 
СРСР, і в рамках передових країн світу. 
Щодо відповідної форми господарювання, 
то тут метою виступає проектування і пра-
вове закріплення моделі типової структури 
підприємства ПКВ, яка була б потенційно 
здатна:

- протидіяти спробам захоплення, 
розкрадання з боку можновладців;

- ефективно функціонувати, забезпе-
чувати можливості інтенсивного інновацій-
ного розвитку;

- забезпечити соціальну справедли-
вість у рамках колективу і країни в цілому.
Для вирішення проблем пропонується 

створення підприємств колективної 
власності (ПКВ). До такого роду про-
блем відносяться, перш за все, проблеми, 
пов’язані з роздержавленням та приватиза-
цією виробничих фондів, що колись скла-
дали загальнодержавну (загальнонародну) 
власність. Це несправедливість, соціальна 
несправедливість, викликана їх привати-
зацією (в народі таку приватизацію охрес-
тили «прихватизацією»). Це, фактично, 
рейдерство з боку офіційної влади. Окрім 
соціальної несправедливості, приватизація 
загальнонародних активів призвела до ви-
никнення ряду економічних проблем. Це 
(по-друге) величезне розшарування насе-
лення. З одного боку, відбулося зубожін-
ня основної частини населення, а з іншого 
– з’явилися нувориші. По-третє, у країні, 
державі створилася олігархічна система, в 

Метою нашого дослідження колектив-
ної власності  є не просто спроба реанімації 
однієї з колишніх форм власності, яку не-
рідко пов’язують з соціалістичним минулим 
нашої держави (і це вже викликає певну 
негативну реакцію відторгнення, особли-
во у світлі відомих нинішніх подій). Зовсім 
ні. Мова йде про конструювання якісно ін-
шого наповнення цієї форми власності, з 
урахуванням всього позитивного, яке вона 
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якій фінансово-промислові групи (клани) 
шляхом зрощення з владою впливають на 
державне управління економікою з метою 
захисту своїх бізнес інтересів. По-четверте, 
в економіці України зберігся (від колиш-
ньої соціалістичної – централізовано ке-
рованої) високий рівень монополізму. На 
сьогоднішній день більшість підприємств-
монополістів сконцентрована в таких га-
лузях, як енергетика, чорна і кольорова 
металургія, видобуток та переробка нафти 
і газу, видобуток природних копалин, ма-
шинобудування та ін. Як результат, при-
душується конкуренція – важлива рушійна 
сила економічного прогресу, збільшуються 
ціни на продукцію, дуже слабо використо-
вуються інновації у виробництві, а отже, 
уповільнюється науково-технічний про-
грес; по-хижацькі використовуються при-
родні ресурси, забруднюється довкілля; 
знищується малий та середній бізнес тощо. 
По-п’яте, олігархічна система монополізує 
засоби масової інформації (пресу, радіо, 
телебачення), за допомогою яких здійсню-
ється вплив на свідомість населення у необ-
хідному їй напрямі. Формується не тільки 
корупційні парламент і уряд, а й судова та 
правоохоронна системи. По-шосте, олігар-
хи примушують владу (частіше, скуповую-
чи її представників) приймати потрібні їм 
законопроекти, надавати незаконні приві-
леї, пільги та ін. По-сьоме, відбувається (по 
суті, продовжується – започатковане «при-
хватизацією») рейдерство, переділ власнос-
ті. 
З метою захисту своїх бізнес-інтересів, 

«цементування» соціальної несправедли-
вості, подальшого збереження можливості 
злочинного збагачення, консервації моно-
польного неконкурентного затратного ви-
робництва, що базується, переважно, на 
експорті сировинних ресурсів та бюджет-
ній фінансовій (нерідко злочинній) підпит-
ці, олігархічна влада вибудувала і правове 
забезпечення відповідного способу госпо-
дарювання. В рамках цього забезпечення 
чи не центральною ідеєю стало ЗНИЩЕН-
НЯ КОЛЕКТИВНОЇ ВЛАСНОСТІ. Протя-
гом усієї так званої «перебудови», переходу 
до ринкової економіки приймалися окремі 
лібералізаційні закони на користь приват-

ної власності, у т.ч. (формально) і про про-
ведення відкритих тендерів. Однак щодо 
конкретних кардинальних питань передачі 
виробничих активів у цю власність, то такі 
питання вирішувалися, як правило, указа-
ми Президента, урядовими постановами 
закритого характеру. При цьому прийма-
лися вони задля інтересів того чи іншого 
олігарха або групи олігархів. 
Колективна власність, діяльність під-

приємств колективної власності, фактично 
поставлені поза законом. Зокрема, колек-
тивна форма власності навіть не згадуєть-
ся в Конституції, в Цивільному, Земельно-
му кодексах України. Визнано такими, що 
втратили чинність,  закони України «Про 
власність», «Про підприємства в Україні» 
та інші правові акти, що закріплювали пра-
во колективної власності, регламентували  
рівні правові умови для діяльності  під-
приємств незалежно від  форм власності на  
майно та організаційної форми підприєм-
ства.
Господарський кодекс України (ГКУ) 

– єдиний законодавчий акт, який, відпо-
відно до Конституції України, встановлює 
правові основи господарської діяльності, 
яка базується на різноманітності суб’єктів 
господарювання різних форм власності. Ці 
форми мали б бути спрямовані на вирішен-
ня вищезазначених проблем, сприяти під-
вищенню ефективності економічних відно-
син, переходу до інноваційної економіки. 
Важливе місце у вирішенні вищезазна-

чених економічних проблем належить пра-
вильному вибору та правовому забезпечен-
ню функціонування організаційної форми 
власності. Адже організаційно-господар-
ські повноваження здійснюються на осно-
ві відносин власності, а отже, і обсяг цих 
повноважень (їх пучок) залежить від фор-
ми власності. Маючи розвинений перелік 
форм власності, організаційно-правових 
форм господарювання, можна вибрати ту 
форму, яка б у найбільшій мірі відповідала 
специфіці умов, що склалися у перехідний 
період. 
Таким  чином, доцільність збере-

ження та розвитку ПКВ визначається 
об’єктивними економічними потребами, 
потребами економічного реформування. 
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Справа в тому, що такого роду реформу-
вання у нас практично не було. Більш як 25 
років так званих «реформ» фактично були 
роками найжахливішої руйнації держав-
ності, державних інституцій, економіки, со-
ціальної сфери: освіти, охорони здоров’я, 
культури, науки, спорту та, чи не найголо-
вніше, тотального розкрадання національ-
них багатств. 
ГКУ, передбачаючи, як зазначалось, 

участь у господарських відносинах різно-
манітних їх учасників, важливу роль на-
дає підприємствам колективної власності 
(ПКВ). Однак завданням кодексу є лише 
встановлення загальних засад діяльності 
тих чи інших інституцій, у т .ч. і діяльності 
ПКВ. З метою забезпечення їх функціону-
вання потрібно розробити так зване право-
ве забезпечення підприємств колективної 
(асоційованої) власності. 
Під правовим забезпеченням (ПЗ) під-

приємств розумітимемо сукупність, певну 
цілісність правових актів, які регулюють 
створення цих підприємств, діяльність і 
припинення. Зрозуміло, що чим якісніше 
буде ПЗ, а точніше., чим більш ефектив-
ною буде модель їх діяльності (включаючи 
створення цих підприємств, їх припинен-
ня), тим ефективніше працюватимуть під-
приємства.
Для проектування (з метою подальшого 

правового закріплення) ефективної органі-
заційної моделі ПКВ звернемося до систем-
ного підходу (системного аналізу – СА), сис-
темного інструментарію. 
Загальновідомо, що сутність СА поля-

гає у завданні стадій методології, технології 
виявлення, дослідження та вирішенні про-
блем. Різні фахівці пропонують різні набори 
стадій технології системного аналізу. Так, 
за С. Янгом [1], до основних етапів СА слід 
віднести: визначення цілей організації; ви-
явлення проблеми; діагностика (визначен-
ня, розпізнавання); пошук рішення (оцінка 
і вибір альтернатив); узгодження рішення і 
затвердження рішення; підготовка до вве-
дення в дію; управління впровадженням 
рішення; перевірка ефективності.
За Коміонским С. [2], у складі мето-

дології СА виокремлюються: визначення 
меж досліджуваної системи; встановлення 

ролі досліджуваної системи в кожній мета-
системі; встановлення структури системи, 
тобто компонентів, з яких вона складаєть-
ся, і зв’язків між ними; виявлення функції 
компонентів системи, їх вкладу в реаліза-
цію функції системи в цілому; встановлен-
ня причин, які об’єднують окремі частини 
в єдину систему; визначення всіх можливих 
зв’язків системи з навколишнім середови-
щем та іншими системами; дослідження 
системи в динаміці: джерело виникнення, 
періоди становлення, тенденції та перспек-
тиви розвитку. 
Згідно з С. Оптнером [3] це постановка 

завдання – визначення об’єкта досліджен-
ня, формулювання і вибір цілей, розробка і 
визначення критеріїв для вивчення об’єкта 
та управління ним; виділення системи, яка 
підлягає вивченню, і її структуризація; 
складання моделі (математичної, фізичної, 
вербальної), виділення істотних факторів, 
що впливають, їх опис та кількісна оцінка 
отриманих параметрів; встановлення за-
лежностей між параметрами, опис системи 
шляхом виділення підсистем і визначення 
їх ієрархії; остаточна фіксація цілей і кри-
теріїв.
С. Никаноров [4] називає такі стадії 

системного аналізу: виявлення проблеми; 
оцінка актуальності проблеми; аналіз об-
межень проблеми; визначення критеріїв і 
аналіз існуючої системи; пошук можливос-
тей (альтернатив) і вибір альтернативи; 
прийняття і реалізація рішення; визначен-
ня результатів рішення.
За Ю. Черняком [5], СА включає: ана-

ліз проблеми; визначення системи; аналіз 
структури системи; формування спільної 
мети системи; декомпозиція мети системи; 
виявлення ресурсів і процесів; аналіз май-
бутніх умов розвитку та функціонування 
системи; оцінка нових цілей і засобів їх до-
сягнення; відбір варіантів цілей системи і 
підсистем; діагноз існуючої системи; побу-
дова комплексної програми розвитку сис-
теми; проектування організації; проекту-
вання роботи в організації.
Н. Федоренко [6] пропонує наступні 

етапи системного аналізу: формулювання 
проблеми; визначення цілей; збір інфор-
мації; розробка максимальної кількості аль-
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тернатив; побудова моделі у вигляді рів-
нянь, програм або сценарію; оцінка витрат; 
параметричне дослідження.
Захист інтелектуальної власності зале-

жить від ряду факторів, які можна розгля-
дати як низку компонентів, що мають від-
повідні зв’язки, властивості, а отже, утво-
рюють відповідну систему. 
Зміст, сутність господарсько-правового 

забезпечення діяльності підприємств ко-
лективної власності доцільно визначити за 
допомогою наукового інструментарію, вихо-
дячи з системного, комплексного підходу до 
об’єкту дослідження – суспільних відносин, 
що складаються у процесі створення, функ-
ціонування та припинення діяльності ПКВ. 
Нами при дослідженні зазначених про-

блем використовувалася методологія си-
стемного аналізу, наближена до розуміння 
методології СА С.Никанорова. Він, як за-
значалось, називає такі стадії системно-
го аналізу: виявлення проблеми; оцінка 
актуальності проблеми; аналіз обмежень 
проблеми; визначення критеріїв і аналіз 
існуючої системи; пошук можливостей 
(альтернатив) і вибір альтернативи; при-
йняття і реалізація рішення; визначення 
результатів рішення. Зокрема, методологія 
СА використана при визначенні проблем, 
для вирішення яких пропонується ство-
рення підприємств колективної власності. 
Це проблеми, пов’язані з роздержавлен-
ням та приватизацією виробничих фондів  
(соціальна несправедливість при їх розпо-
ділі, рейдерство влади, величезне розша-
рування населення, його зубожіння, ство-
рення олігархічної системи, економічний 
монополізм тощо. 
Крім того, для забезпечення повноти 

правового регулювання інституту ІВ ми 
зверталися до інструментарію життєвого 
циклу. Зокрема, стосовно ПКВ мова має 
йти про їх створення, забезпечення функ-
ціонування, розвитку і, закінчуючи, елімі-
нацією, ліквідацією. Неврахування тієї чи 
іншої стадії, функції, наприклад розвитку 
ПКВ, може завадити одержанню так зва-
ного синергетичного ( системного, додат-
кового) ефекту. І, навпаки, у разі виділен-
ня достатньо необхідного і повного набору 
стадій можна проаналізувати повноту їх 

правового регулювання і, в разі виявлення 
правових прогалин, сформувати завдання 
на розробку потрібних нормативних актів. 
Будемо виходити з розуміння системи 

як сукупності елементів,  на якому реалізу-
ється відношення, що має стійкі (системоут-
ворюючі) властивості [7]. Звідси випливає, 
що для побудови системи треба завдати її 
системоутворюючі властивості. В нашому 
випадку такими властивостями є здатність: 
1) протидіяти спробам захоплення, розкра-
дання з боку можновладців; 2) ефективно 
функціонувати, забезпечувати можливос-
ті інтенсивного інноваційного розвитку; 
3) забезпечити соціальну справедливість у 
рамках колективу і країни в цілому.
Елементи в системі, пов’язані цими 

системоутворюючими властивостями, є 
органічно сформованою (відносно певних 
ознак) єдністю. В нашому випадку систе-
мою є модель, організаційна модель ПКВ. 
Виходячи з вищенаведених системоут-

ворюючих властивостей, можна виділити 
наступні її елементи (складові). Це сукуп-
ність нормативно-правових актів, які:-
1) визначають статус ПКВ; 2) забезпечують 
функціонування і розвиток цих підпри-
ємств. 
Щодо бажаної моделі статусу ПКВ.--

У центрі цієї моделі має бути  закон про 
ПКВ, який пропонується розробити. У цьо-
му законі слід чітко визначити статус, пра-
вовий режим майна і компетенцію ПКВ, 
включаючи їх  взаємовідносини з засно-
вниками, трудовим колективом та іншими 
учасниками господарської діяльності. У  за-
коні про колективні (асоційовані) підпри-
ємства доцільно закріпити норму, згідно з 
якою у складі майна ПКВ має бути створе-
ний так званий неподільний фонд. У цей 
фонд повинно зараховуватись (асоціювати-
ся) будь-яке майно, одержане від держави. 
Це майно не може відчужуватися жодним 
чином, воно не підлягає розподілу навіть 
при припиненні підприємства, його бан-
крутстві. На даний фонд не можуть звер-
татися кредиторські вимоги. Таким чином, 
пропонується протидіяти спробам захо-
плення, розкрадання з боку можновладців, 
забезпечити соціальну справедливість у 
рамках колективу і країни в цілому.
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Стосовно ефективності функціонуван-
ня, забезпечення можливості інтенсивно-
го інноваційного розвитку ПКВ. Підкрес-
лимо, що роздержавлені та приватизовані 
олігархами підприємства в основній своїй 
масі – монополісти у своїй галузі. При цьо-
му вони мають, практично, позаконкурсно, 
бюджетну фінансову підтримку, а отже, і не 
зацікавлені в конкуренції. Олігархи нерід-
ко знищують своїх конкурентів, здійснюю-
чи рейдерство. Використовуються фіскаль-
ні та правоохоронні органи, створюються 
перепони для входу в галузь, витісняються 
конкуренти з використанням неприйнят-
них форм боротьби. Олігархи, що прива-
тизували виробничі активи, не зацікавлені 
і в запровадженні інновацій, науково-тех-
нічному прогресі. У той же час підприєм-
ства колективної власності при належній 
правовій регламентації їх статусу, право-
вого режиму майна та діяльності мають 
набути позитивні риси як приватної, так і 
державної власності та позбутися тих недо-
ліків, які притаманні кожній з зазначених 
видів власності. Це, перш за все, здатність 
працювати у конкурентних умовах, а також 
тяжіння до нововведень, інновацій, нових 
конкурентоздатних технологій. 
Проведені дослідження свідчать, що 

за формою власності найвищу інновацій-
ну активність проявляють підприємства 
саме колективної власності – 16-17% від 
їх загальної кількості. При цьому іннова-
ційна активність підприємств державної 
власності складає трохи більше 15%; інно-
ваційна активність підприємств приватних 
підприємств – 8%. Отже, найбільший по-
казник інноваційної активності у підпри-
ємств колективної форми власності [8, 9]. З 
метою подальшого зростання інноваційної 
активності у підприємств, в рамках право-
вого забезпечення господарської діяльнос-
ті суб’єктів колективної (асоційованої) влас-
ності запропоновано розробити механізм 
ефективного стимулювання інноваційної 
активності підприємств колективної влас-
ності, спрямованого на розвиток, впрова-
дження інновацій, передових технологій, 
продуктивного обладнання та затвердити 
на рівні державного регуляторного орга-
ну Методику оцінки прогнозних значень 

показників результативності інноваційних 
проектів. 
У плані правового забезпечення функ-

ціонування ПКВ заслуговує на увагу по-
дальший розвиток регуляторної діяльності 
у сфері інноваційної діяльності, видання 
регуляторних актів у цій сфері.
Досліджуючи сукупність правових ак-

тів, які регулюють припинення діяльності 
суб’єктів господарювання, доцільно також 
розглянути, в тому числі, використання 
процедур санації у судовому порядку через 
провадження у справах про банкрутство. 
При цьому особлива увага приділяється 
питанням збереження майна суб’єктів гос-
подарювання колективної власності.
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SUMMARY 
The essence and results of system analysis 

and synthesis of organizational-legal model of 
enterprises of collective (associate) property, its 
potential importance in solving economic and so-
cio-political problems in Ukraine are described. 
It is concluded that the destruction of collective 
ownership is one of the main causes of the ag-
gravation of these problems, privatization is of-
ten carried out not in the interests of people of 
labor, but in the interests of individual oligarchic 
clans. The conclusion is based on the fact that the 
organizational status and legal support of collec-
tive ownership enterprises, determined with the 
help of system tools, will contribute to the effec-
tive solution of these problems.

Key words: denationalization, organization-
al and legal model of enterprises of collective (as-
sociate) property, privatization, national proper-
ty, ownership, associative, collective ownership.

АНОТАЦІЯ 
Викладено сутність та результати сис-

темного аналізу і синтезу організаційно-пра-
вової моделі підприємств колективної (асо-
ційованої) власності, її потенційно важливе 
значення у вирішенні економічних і соціально-
політичних проблем в Україні. Зроблено ви-
сновки про те, що знищення колективної фор-
ми власності є однією з основних причин за-
гострення цих проблем, приватизація нерідко 
здійснювалася не в інтересах людей праці, а 
в інтересах окремих олігархічних кланів. Об-
ґрунтовуються висновки про те, що визначе-
ний за допомогою системного інструментарію 
організаційний статус і правове забезпечення 
підприємств колективної власності сприя-
тимуть ефективному вирішенню зазначених 
проблем.
Ключові слова: роздержавлення, організа-

ційно-правова модель підприємств колектив-
ної (асоційованої) власності, приватизація, 
загальнонародна власність, право власності, 
асоційована, колективна власність.
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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 вже 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 пору-
шувались тільки судом, то виникало багато 
дискусійних питань щодо розгляду цих заяв 
органом дізнання (як правило, міліцією). 
Особи 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, ухва-
лювалось 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 підтри-
мання обвинувачення в суді ініціювання 
та укладення угоди про примирення з під-
озрюваним 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-
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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 приват-
ного обвинувачення у виняткових випад-
ках, коли потерпілому заважає подати таку 
заяву його безпорадний стан та надати йому 
право у таких випадках розпочинати кримі-
нальне провадження без заяви потерпіло-
го [17, c.269]. Ми цілком підтримуємо дану 
пропозицію, адже якщо проаналізувати су-
дові рішення у справах приватного обви-
нувачення за суб’єктом відповідальності, то 
можна дійти висновку про те, що не пооди-
нокими є випадки, коли родичі таки вчиня-
ють 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 
правового регулювання здійснення кримі-
нального провадження у формі приватного 
обвинувачення, ми дійшли висновку про їх 
дуже обмежену кількість та стислий харак-
тер. 
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Доцільно відродити право прокурора 
втручатися в провадження у формі приват-
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 правове 

регулювання кримінального провадження у 
формі приватного обвинувачення потребує 
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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Статья посвящена анализу действующего 
семейного законодательства, особенностям и 
специфики ограничения права мужчины и 
женщины на регистрацию законного брака, 
под принуждением или введением в заблуж-
дение. Исследуются особенности и правовые 
последствия признания такого брака недей-
ствительным и вероятные основания при-
тягивания винного лица к ответственности. 
Ключевые слова: семья, мужчина и жен-

щина, ограничение, недействительный брак, 
обман, принуждение, злоупотребление пра-
вом, намерение, запрещение, санкции, послед-
ствия, ответственность 

значенню. Згідно з ч. 2 ст.40 СК України 
шлюб є фіктивним, якщо його укладено 
жінкою та чоловіком або одним з них без 
наміру створення сім’ї та набуття прав та 
обов’язків подружжя.

Роль останніх досліджень і публікацій
Науково-теоретичним підґрунтям для 

висновків і узагальнень, зроблених у цій 
праці, стали фундаментальні праці бага-
тьох вчених, зокрема, М. В. Антокольської, 
С. С. Алексєєва, Т. В. Боднар, В. І. Борисо-
ва, К. Глиняна, А. Б. Гриняк, О. В. Дзера, 
Н. А. Д’ячкова, І. В. Жилінкова, В. Ю. Євко, 
Л. Ю. Ковтунова, Ю. В. Коренга, Л. В. Кра-
сицька, Н. С. Кузнєцова, Р. А. Майда-
ник, О. О. Михайленко, З. В. Ромовська, 
О. О. Пунда, В. І. Труба, Ю. С. Червоний, 
Я. М. Шевченко, С. І. Шимон та інші. 

Мета
Дослідження полягає у розробленні 

концепцій сучасного правового регулюван-
ня обмеження права на укладення шлюбу 
у разі застосування примусу або введення 
в оману одного з суб’єктів шлюбу. Окрема 
увага зосереджується на особливостях та 
правових наслідках визнання такого шлюбу 
недійсним.

Завданням є визначити сучасні обґрун-
товані підходи до недійсних шлюбів, в яких 
воля особи є обмеженою у зв’язку із засто-
суванням протиправних оманливих дій або 
способів залякування, за наявності яких 

Постановка проблеми
Одним з найбільш неоднозначних обме-

жень прав чоловіка та жінки є обмеження 
права на укладення шлюбу під примусом 
або введенням в оману. Відтак, встановити 
та довести практично наявність протиправ-
них (оманливих) дій у одного з подружжя на 
момент реєстрації законного шлюбу вкрай 
важко. Такий стан, зумовлений насамперед 
тим, що складнощі виникають у судовому 
процесі доказування недійсності шлюбу у 
зв’язку із застосуванням одним з подруж-
жя примусу, омани тощо по відношенню до 
другого з подружжя 
У юридичній літературі неодноразово 

зазначалось, що фіктивний сімейний стан 
є результатом протизаконного прийому, 
який полягає у здійсненні особою наданих 
законом правомочностей у цілях, які не 
відповідають їх змісту та соціальному при-
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один з подружжя дав згоду на законну реє-
страцію шлюбу.

Виклад основного матеріалу
Психологічна недоторканність людини 

гарантована Конституцією України та пе-
редбачає захищеність особи від погроз на її 
адресу, залякування, шантажу та інших спо-
собів придушення її волі [1.c.30], звідси вчи-
нення дій суб’єктами сімейних відносин, що 
мають юридичне значення під примусом, 
заборонені законом. 
Законодавче обмеження права на укла-

дення шлюбу під примусом або введенням 
в оману встановлено ст. 40, 41 СК України. 
Звідси укладення шлюбу під примусом має 
місце тоді, коли згоду на укладення було 
дано однією зі сторін під впливом фізично-
го та психічного насильства чи під загрозою 
його застосування. Причому примушення 
до одруження може виходити від одного з 
майбутнього подружжя чи від третіх осіб, 
що діють у його чи у своїх власних інтересах 
[2.c.20]. 
Наявність зазначених вище дій, які 

здійснювались особою з метою укладення 
шлюбу, визнаються судом протиправними, 
оскільки обмежували правовий стан одного 
з подружжя стосовно можливості розуміння 
правового значення шлюбу. 
В. С. Гопанчук і Т. В. Войтенко ствер-

джують, що передбачені ст. 41 СК України 
випадки, коли шлюб може бути визнаний 
недійсним залежно від обставин справи, вже 
не відповідають сучасному стану справ і під-
лягають доповненню[3.c.134]. Тобто загаль-
на кількість обмежень права на укладення 
шлюбу, що є в актах чинного законодавства, 
не є вичерпною. Суд у процесі розгляду та 
вирішення справи по суті може встанови-
ти й інші обмеження, наявність яких дає 
право визнавати недійсність такого шлюбу. 
Сучасна правова наука одноголосно ви-

знає обман та оману як перешкоду для укла-
дення шлюбу та підставу його недійсності. 
О. Ю. Бикова, Л. М. Баранова, В. І. Борисо-
ва неодноразово висловлювали думку, що 
омана та обман мають бути обов’язковими 
підставами визнання шлюбу недійсним у су-
довому порядку. На жаль, обґрунтування та-
кої позиції не наводяться [4.c.99]. У зв’язку з 

цим переосмислення та удосконалення по-
требує обмеження права на укладення шлю-
бу під примусом або введенням в оману. 
У зарубіжних державах вчені неодна-

ково визначають правову природу та зміст 
понять «обман» та «омана». Так, напри-
клад, О. О. Красавчиков висловлюється, що 
«принципової відмінності (з точки зору зміс-
ту, неправильного уявлення людини про 
реальну дійсність») між поняттям «омана» 
та «обман» немає [5.c.207]. М. В. Антоколь-
ська наголошує, що під оманою, як правило, 
розуміють неправильне суб’єктивне сприй-
няття чого-небудь, помилкове уявлення 
особи, що одружується, щодо певних обста-
вин укладення шлюбу. Обман – це навмис-
не введення в оману особи, що одружується 
[6.c.99]. Обман відрізняється від омани тим, 
що є активною дією особи, яка спрямована 
на іншу особу [7.c.119-120], для досягнення 
бажаного результату, який матиме юридич-
не значення. 
Українські науковці під поняттям омана 

розуміють помилкове уявлення особи, що 
одружується, щодо певних обставин укла-
дення шлюбу. Омана може формуватися під 
впливом різних причин, можливо, навіть 
таких, що не залежать від майбутнього чо-
ловіка і дружини чи дій третіх осіб [2.c.20]. 
Неправильне розуміння ситуації, що відбу-
вається, умисне введення в оману другого з 
подружжя може виникати як щодо розумін-
ня сутності та юридичного значення шлюбу, 
так і щодо особистості нареченого або наре-
ченої. 
Прикладом обману може слугувати не 

тільки повідомлення майбутньому чоловіку 
чи дружині свідомо хибних відомостей, а й 
свідоме замовчування деяких фактів, що ма-
ють істотне значення при укладенні шлюбу 
[2.c.21]. Саме тому як обман, так і омана є 
чинниками, які обмежують волю одного з 
подружжя на укладення шлюбу. 
У юридичній літературі розглядався 

приклад із судової практики, в якому вве-
дення в оману та обмеження волі особи, 
шлюб з якою реєструвався, призвели до ви-
знання його нікчемним (недійсним) за рі-
шенням суду. 
Так, С., яка була вагітною, домовилась із 

службовою особою про таємну реєстрацію 
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її шлюбу з тим, кого вважала батьком дити-
ни, про що він не знав і не мав знати. Та-
кий запис було зроблено з єдиною метою: 
виправдати своє нешлюбне материнство. 
В іншому випадку шлюб було зареєстровано 
з особою, яка привласнила собі чужий пас-
порт і, відповідно, чуже ім’я. Оскільки згода 
є підвалинами шлюбу, державній реєстрації 
підлягає узгоджений особами шлюб, тобто 
реєстрації шлюбу має передувати домов-
леність про спільне життя, документально 
підтверджена особистими заявами про ре-
єстрацію шлюбу. Подання фіктивної заяви 
про реєстрацію шлюбу, присутність «дубле-
ра» засвідчує відсутність вольового моменту. 
Однак презумпція правозгідності шлюбу 
поширюється на ці ситуації [8]. З наведено-
го прикладу судової практики випливає, що 
обмеження волі особи на укладення шлюб-
них правовідносин, підробка документів є 
перешкодою для укладення шлюбу, яка тяг-
не за собою визнання його недійсним.
О. В. Дзера, досліджуючи проблеми ви-

знання шлюбу недійсним під впливом обма-
ну, стверджував, що «обман стосується інди-
відуалізації особи, яка діє за підробленими 
документами, то дійсність такого шлюбу 
не може оспорюватися – це шлюб, який не 
відбувся» [9.c.107]. Тобто за наявності до-
веденого юридичного факту підроблення 
документів або незаконного перевищення 
службових повноважень посадовою особою 
(працівником ОРАЦС) та посвідчення шлю-
бу без особистої участі нареченого/нарече-
ної, висловлення його/її волі, добровільного 
наміру вступити у подружні відносини, до-
водити справу до суду немає потреби, адже 
шлюб і так не є укладеним. Помилка, обман, 
омана мають бути безпосередньо пов’язані з 
особистими даними нареченого/нареченої. 
Сталою в сімейно-правовій доктрині є 

позиція, що добровільність шлюбу перед-
бачає взаємну та виважену готовність до 
утворення сім’ї, то виявлений обман чи ома-
на може призвести до небажання таку сім’ю 
зберігати. Водночас обман чи омана, за ви-
нятком випадків введення в оману щодо 
самої події реєстрації шлюбу, не можуть 
бути абсолютними підставами для визнання 
шлюбу недійсним [3.c.247]. Звідси випли-
ває, що законодавча заборона нареченого, 

нареченої укладати шлюбно-сімейні відно-
сини під впливом психічного примусу, ве-
денням в оману, ґрунтується на порушенні 
принципу добровільності та взагалі пригні-
ченні волевиявлення особи. 
При визначенні одним із майбутнього 

подружжя ступеня впливу примусу, обману 
чи омани на прийняття рішення про укла-
дення шлюбу належить застосовувати тіль-
ки суб’єктивний критерій, оскільки точно 
не відомо, як ті чи інші обставини можуть 
вплинути на конкретну людину в певній си-
туації [2.c.21] . 
Отже, якщо в процесі розгляду та вирі-

шення спору судом буде встановлено, що до 
потерпілої сторони напередодні укладен-
ня шлюбу відповідачем застосовувався об-
ман (омана) і позивач не надав би згоди на 
шлюб, якби знав правдиві обставини, з при-
воду яких його введено в оману (обман), то 
такий шлюб є підставою для визнання його 
недійсним, оскільки на його реєстрацію об-
межувалась свідома воля одного з подружжя.
Обставини, які не пов’язані з особисти-

ми якостями особи нареченого/нареченої, з 
приводу яких введено в оману другого з по-
дружжя, мають важливе значення. 
Так, О. Ю. Бикова вважає, що істотною 

для визнання шлюбу недійсним є помилка 
щодо професії майбутнього з подружжя, його 
соціального та майнового стану [4.c.133]. 
Ще в минулому сторіччі Г. М. Свердлов за-
значав, що відсутність тих чи інших якос-
тей подружжя, які малися на увазі під час 
укладення шлюбу, правильніше обговорю-
вати у зв’язку з неможливістю подальшого 
подружнього життя у справі про розірван-
ня шлюбу, а не як самостійну підставу для 
визнання шлюбу недійсним[10.c.58]. Із за-
значеного випливає, що суд, установлюючи 
істину у такій справі, до уваги має брати пи-
тання, чи мало місце обмеження волі особи 
на момент укладення шлюбу, чи можливим 
є подальше сімейне співжиття подружжя 
після встановлення істини, з приводу якої 
потерпілу сторону введено в оману. 
Так, наприклад, російський вчений 

М. В. Антокольська пропонує визнавати 
суттєвою також оману щодо моральних ха-
рактеристик одного з подружжя, приміром, 
шлюб з повією чи особою, засудженою за 
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злочин [6.c.120]. Така думка автора заслуго-
вує на увагу, оскільки приховування прав-
дивих відомостей про особу, з якою маєш 
намір укласти шлюб, може бути однією з 
підстав для його невизнання.
Шлюб, укладений з особою, яка в момент 

реєстрації шлюбу через свій стан не могла 
усвідомлювати свої дії та керувати ними, та-
кож належить визнати недійсним, оскільки 
така особа не може висловити своєї добро-
вільної згоди на укладення шлюбу. Причи-
нами такого стану можуть бути психічний 
розлад, нервове потрясіння, алкогольне чи 
наркотичне сп’яніння, фізична травма, тяж-
ке захворювання. У разі визнання шлюбу 
недійсним на цій підставі, крім свідчення 
свідків, суд розглядає документи, що під-
тверджують стан особи, навіть може бути 
призначено судово-психічну експертизу 
[2.c.21]. 
Стан здоров’я нареченого та (або) наре-

ченої у момент реєстрації шлюбу також має 
важливе значення. Попри те, що така ін-
формація не пов’язана з особистими рисами 
другого з подружжя, вона також є правовою 
підставою для невизнання такого шлюбу. 
Звідси, обмеженими у праві на укладення 
шлюбу є особи, які в момент юридичної реє-
страції шлюбних відносин не розуміли пра-
вового значення своїх дій та не мали змоги 
об’єктивно оцінювати наслідки, які мають 
настати після нормативного оформлення 
такого шлюбу.
Як окрему підставу для визнання шлюбу 

недійсним, що обмежує сприйняття реаль-
ного фізіологічного стану про особу, є зміна 
статі другого з подружжя. Іноземна доктри-
на та практика приділяє вказаній підставі 
окреме значення. Як справедливо зазнача-
ють В. С. Гопанчук та Т. В. Войтенко, «за-
рубіжна практика дає нам підґрунтя для 
розширення змісту обставин, щодо яких 
може бути введено в оману, та вказує на 
таку підставу, як зміна статі. Факт зміни ста-
ті одним із членів подружжя до укладення 
шлюбу, про що не було відомо іншому з по-
дружжя на момент укладення шлюбу, у силу 
вимог СК України про різностатевість, не є 
підставою для визнання шлюбу недійсним» 
[3.c.135] . На жаль, лише ймовірно (виходя-
чи з положень чинного СК України) факт 

зміни статі одним з подружжя є підставою 
для визнання шлюбу недійсним, оскільки у 
момент його укладення обмежувалось право 
на інформацію про природну стать особи від 
народження. 
Зміна статі в окремих випадках є свід-

ченням явних психічних відхилень в особи. 
Крім того, такі аномалії можуть спричиняти 
подальші відхилення в сексуальній сфері по-
дружніх відносин, призвести до обмеження 
права на материнство (батьківство) дружини 
(чоловіка). Тому вказані вище випадки об-
ману та (або) омани є перешкодою для укла-
дення шлюбно-сімейних відносин, оскільки 
обмежують право особи (нареченого, наре-
ченої) на реальне уявлення про моральний, 
майновий, соціальний, професійний, фізіо-
логічний стан другого з подружжя. 

Висновки
Обмеження права на укладення шлюбу 

під примусом або шляхом введення в оману 
зумовлене відсутністю однієї з необхідних 
умов для укладення шлюбу – добровільного 
волевиявлення, спрямованого на укладення 
шлюбу. Звернено увагу на дії, які здійсню-
вались особою з метою укладення шлюбу. 
Так, при встановленні ступеня впливу при-
мусу (обману чи омани) на прийняття одним 
з подружжя рішення про реєстрацію шлю-
бу, варто застосовувати суб’єктивний крите-
рій оцінки юридичного факту. Підхід аргу-
ментується, у першу чергу, тим, що невизна-
ченими залишаються ті чи інші обставини, 
які вплинули на конкретну людину в певній 
ситуації, однак такі дії одного з подружжя 
загалом визнають судом протиправними, 
оскільки обмежували правовий стан особи – 
нареченого стосовно можливості розуміння 
правового значення шлюбу.
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SUMMARY 
The article is devoted the analysis of current 

domestic legislation, to the features and specif-
ics of limitation of right for a man and woman 
on registration of legal marriage, under duress 
or by introduction in an error. Probed features 
and law consequences of confession of such mar-
riage invalid and credible grounds of attracting 
of winy person to responsibility.

Keywords: monogynopaedium, man and 
woman, limitation, invalid marriage, deception, 
compulsion, abuse of right, intention, prohibi-
tion, approvals, consequences, responsibility 

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена аналізу чинного сі-

мейного законодавства, особливостям та спе-
цифіки обмеження права чоловіка та жінки на 
реєстрацію законного шлюбу, під примусом або 
введенням в оману. Досліджуються особливос-
ті та правові наслідки визнання такого шлюбу 
недійсним та ймовірні підстави притягнення 
винної особи до відповідальності. 
Ключові слова: сім’я, чоловік та жінка, 

обмеження, недійсний шлюб, омана, примус, 
зловживання правом, намір, заборона, санкції, 
наслідки, відповідальність, сімейний стан, по-
дружні відносини, права та обов’язки.
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Статья посвящена исследованию крите-
риев и факторов, обусловливающих структуру 
системы права. Автор признает ведущую роль 
предмета и метода правового регулирования 
как устоявшихся критериев построения си-
стемы права. По мнению автора, существует 
также необходимость придания большего зна-
чения и другим критериям и факторам (та-
ким как цель правового регулирования, уровень 
развития отраслевого законодательства и от-
раслевой науки). В статье обращается внима-
ние на использование указанных критериев и 
факторов для решения теоретических задач 
науки финансового права и других отраслевых 
юридических наук.
Ключевые слова: система права, финан-

совое право, критерии построения системы 
права, предмет правового регулирования, ме-
тод правового регулирования, цель правового 
регулирования.

висновок про актуальність цього наукового 
завдання стосується не лише науки теорії 
права; він є справедливим й для наукових 
розвідок фінансово-правової спрямованості, 
оскільки такі дослідження здатні як забезпе-
чити необхідним галузевим матеріалом на-
уку теорії права, так і здійснити зворотній 
вплив на її положення. 
Проблема критеріїв галузевої диференці-

ації права стала предметом уваги провідних 
фахівців у галузі теорії права – М.Г. Алєк-
сандрова, С.С. Алєксєєва, В.М. Кудрявцева, 
Р.О.Халфіної, С.В. Полєніної, І.С. Самощен-
ка, А.Ф. Шебанова та інших, як і до пробле-
ми критеріїв виокремлення фінансового 
права в системі права звертались провідні 
фахівці в галузі фінансового права – Ю.А. Ро-
винський, Л.К. Воронова, О.Н. Горбунова, 
Н.І. Хімічева, Н.Ю. Пришва, А.І. Худяков, 
С.В. Запольський, П.С. Пацурківський та 
інші. 
У сучасний період досить часто здійсню-

ються спроби запропонувати нові критерії 
побудови системи права як альтернативи 
критеріям предмета та методу правового 
регулювання [1, с. 13; 2, с. 41-43]. При цьо-
му, як правило, передбачається корінна 
перебудова існуючої системи права з вико-
ристанням таких нових критеріїв. На нашу 
думку, розвиток системи права не може здій-
снюватися шляхом революційних стрибків. 
Хоча проблеми критеріїв побудови системи 
права залишаються значною мірою диску-
сійними, позитивна основа досліджень, що 
формувалася десятиліттями, не повинна 

Дискусія щодо системи права, криеріїв 
її побудови та виокремлення галузей права 
ведеться уже 80 років. Періодично вона за-
гострюється, а в інші періоди вщухає. І все 
ж однозначного вирішення проблеми, про 
яку йдеться, немає. Можливо, так і повинно 
бути: наука веде пошук. Але розмаїття думок 
не дає правотворчим органам схилитися до 
якоїсь однієї думки, що обґрунтовується 
в науці. Тому наука повинна, не позбавив-
шись розмаїття, розробляти і обґрунтовува-
ти такі пропозиції, які мають перспективу 
втілення в практику правотворчості і право-
застосування. Слід наголосити на тому, що 
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відкидатися й потребує подальшої погли-
бленої розробки з урахуванням нових умов 
розвитку суспільних відносин та їх правово-
го регулювання. Одним із найважливіших і 
практично значимих напрямків у цій сфері 
є розробка проблем використання критері-
їв побудови системи права з метою аналізу 
міжгалузевих зв’язків і розмежування сфер 
регулювання конкретних галузей права. За-
значеним проблемам приділяється усе біль-
ша увага з боку вчених, зокрема, вони не раз 
обговорювалися на наукових конференціях, 
які проводилися в Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка [3; 4; 5]. 
Тому актуальним науковим завданням, 

що ставиться автором даної статті, є набли-
ження наукових пошуків про критерії по-
будови системи права до теоретичних галу-
зевих фінансово-правових проблем, а також 
проблем практики правозастосування і пра-
вотворчості в галузі фінансового права.
У результаті першої дискусії про систе-

му права, яка розвернулася в 1939-1940 рр. 
минулого століття, був теоретично обґрун-
тований розподіл права на галузі за критері-
єм предмета правового регулювання. У цій 
дискусії взяли участь видатні вчені того часу: 
М.О. Аржанов, М.М. Агарков, Д.М. Генкин, 
М.С. Строгович, М.М. Полянський, Ю.А. Ро-
винський, С.С. Студеникин та ін. Предмет 
як основний критерій побудови системи 
права і відокремлення його галузей витри-
мав перевірку часом. Відомий правознавець 
М. Г. Алєксандров писав з цього приводу: 
«Радянською правовою наукою давно уже ви-
знано, що якраз предмет правового регулю-
вання, тобто певний вид регульованих пра-
вом суспільних відносин, є основною (якщо 
не єдиною) ознакою, що відрізняє одну 
галузь від іншої» [6, с. 117]. Якраз предмет 
правового регулювання надає єдності зміс-
ту правових норм відповідної галузі права. 
Автор цієї роботи також згоден з наведеною 
вище думкою М. Г. Алєксандрова. Непри-
йнятним є лише його допущення, згідно з 
яким предмет, можливо, є єдиною ознакою, 
що відрізняє одну галузь від другої. Слід по-
годитись з тим, що ця думка сформульована 
вельми вишукано. Якби М. Г. Алєксандров 
сказав, що предмет правового регулюван-
ня є основним (якщо не єдиним) критерієм 

побудови системи права, його думку легше 
було б піддати критиці, бо йдеться не тільки 
про ознаку, за якою відрізняються ті галузі 
права, які існують і визнані, а й про визна-
ння за такою ознакою нових галузей права. 
Але ж він обмежився проблемою ознаки, за 
якою галузі права відрізняються, а не озна-
ки, за якою система права будується.
Визнання предмета правового регулю-

вання основним критерієм побудови сис-
теми права і виокремлення галузей права 
передбачає більшу увагу науки до виокрем-
лення видів суспільних відносин як пред-
мета правового регулювання та їх відмеж-
ування від інших видів суспільних відносин. 
Так, Г. Л. Знаменський пише про абсолют-
но-відносні речові господарські правовід-
носини, які виникають у разі, коли суб’єкт 
права господарського відання, оперативно-
го управління, оренди отримує від власника 
майно і використовує його у власній госпо-
дарській діяльності [7, с. 75]. Зрозуміло, що 
раз у процесі правового регулювання вини-
кають абсолютно-відносні речові господар-
ські правовідносини, то предметом такого 
регулювання є абсолютно-відносні речові 
відносини. Але ж таких відносин не буває. 
Є відносини між суб’єктами права господар-
ського відання, оперативного управління, 
права оренди, з одного боку, і власниками 
майна, отриманого зазначеним суб’єктом, 
– з іншого. Вони є або предметом адміні-
стративного права (коли суб’єкт має право 
господарського відання чи оперативного 
управління), або предметом цивільного пра-
ва (коли суб’єкт отримав майно в оренду). 
Ці два види відносин слід чітко виокремлю-
вати, а не конструювати міжгалузеві право-
відносини і відносини. Якщо існує комплекс 
відносин, одні з яких регулюються норма-
ми однієї галузі права, а інші – другої, то в 
цьому комплексі потрібно розрізняти різно-
галузеві відносини, а не оголошувати цей 
комплекс у цілому одними й тими ж відно-
синами, що регулюються нормами різних 
галузей права.
Допускається також змішування відно-

син, що є предметом регулювання різних 
інститутів однієї й тієї ж галузі права. Так, 
найдосвідчений фахівець у галузі цивільно-
го права Є. О. Суханов у змісті зобов’язання 
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(тобто відносного правовідношення, яке 
за визначенням не може включати до сво-
го змісту абсолютні, в тому числі речові 
права) побачив речові права. Він пише, 
що «у вітчизняному цивільному праві во-
лодіння визнається правоможністю низки 
майнових (цивільних) прав, у тому числі 
зобов’язальних (наприклад, прав орендаря 
або зберігача речі)» [8, с. 13]. М. І. Брагин-
ський вважав, що «ледве не більшість ци-
вільних правовідносин є змішаними речово-
зобов’язальними» [9, с. 233], і цю свою думку 
аргументував на наступних чотирнадцяти 
сторінках свого (разом з В. В. Вітрянським) 
наукового твору. У цих двох останніх випад-
ках йдеться про абсолютні (речові) і відносні 
цивільні відносини. Але ж проблема класи-
фікації суспільних відносин – предмета пра-
вового регулювання є єдиною і для відно-
син, що регулюються різними галузями пра-
ва, і для відносин, що регулюються різними 
інститутами однієї тієї галузі. Ми вважаємо 
глибокою помилкою визнання існування 
публічно-приватних, абсолютно-відносних 
відносин і правовідносин. 
Визнаючи предмет правового регулю-

вання критерієм побудови системи права, 
слід звернути увагу на ту обставину, що в 
структурі галузевого предмета виокремлю-
ються основні і допоміжні суспільні відно-
сини. Так, О. А. Красавчиков ще в серед-
ині 60-х років минулого століття поставив 
проблему організаційних відносин у складі 
предмета цивільного права. При цьому він 
допустив розширене розуміння терміну «ор-
ганізаційні відносини», відніс до них, зокре-
ма, відносини щодо надання послуг, які самі 
по собі не є майновими, але мають вартіс-
ну оцінку, бо зазвичай надаються за плату. 
Крім того, маючи на меті доказати наявність 
у складі предмета цивільного права організа-
ційних відносин, О. А. Красавчиков не став 
визнавати їх допоміжний характер [10, с. 50-
57]. Це й стало підставою для критики кон-
цепції, висунутої і обґрунтованої цим ученим, 
за те, що він «відсікає» організаційні елемен-
ти від майнових відносин [11, с. 148-149].
Організаційні відносини включені до 

предмета цивільного права з тієї причини, 
що вони є допоміжними стосовно майнових. 
Але ця допоміжність має не юридичний, а 

суто соціально-економічний зміст. Юридич-
но відносини щодо укладення цивільних до-
говорів, у тому числі в організаційній формі 
зобов’язань, інші організаційні відносини 
є самостійними, що і виправдовує їх «відсі-
кання». Але вони у відриві від майнових від-
носин, що регулюються цивільним правом, 
втрачають будь-яку соціально-економічну 
значущість. Тому вони й увійшли до пред-
мета цивільного права.
Подібно до цього в структурі предме-

та фінансового права виокремлюються як 
основні відносини, в межах яких здійсню-
ється рух грошових коштів від платників 
податків до бюджетів, від бюджетів до роз-
порядників бюджетних коштів. Стосовно 
цих, за своїм змістом майнових відносин, 
величезний масив організаційних відносин 
є допоміжними відносинами. Останні не 
мають власної соціальної цінності, а лише 
покликані надати ознаку доцільності зазна-
ченому руху та забезпечити реалізацію прав 
та виконання обов’язків учасниками відпо-
відних правовідносин. Організаційні від-
носини, що є предметом фінансового права, 
своїм призначенням можуть мати сприяння 
доцільному функціонуванню майнових (гро-
шових, товарно-грошових) відносин цивіль-
ного характеру. Так у предметі фінансового 
права з’явилися організаційні публічні від-
носини за участю банків, страховиків, учас-
ників фондового ринку.
Основным результатом другої дискусії 

про систему права, яка розвернулася в 1956-
1958 рр. минулого століття, був висновок, 
згідно з яким у процесі дослідження систе-
ми права слід ураховувати не тільки пред-
мет, але й метод (форму, спосіб) правового 
регулювання в якості необхідного критерію 
диференціації права. Зазвичай предмет і ме-
тод вважають взаємопов’язаними і взаємо-
обумовленими критеріями побудови систем 
права та поділу права на галузі [12, с. 298]. 
Іноді метод називають основним критерієм 
побудови системи права, тобто висувають 
його на перший план [13, с. 17]. Визначен-
ня місця (першого чи другого) видається 
неконструктивним. Більш важливим було б 
з’ясувати та домовитись у науковому серед-
овищі про те, що ж буде розумітись під тер-
міном «метод правового регулювання». У 
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цьому зв’язку заслуговує на увагу еволюція 
поглядів С. С. Алексєєва. Він починав свій 
шлях у дослідженні системи права з методу. А 
потім перейшов до правового режиму, який 
характеризується перш за все «особливими 
прийомами правового регулювання і спе-
цифікою регулятивних властивостей даного 
утворення з вольової сторони його змісту» 
[14, с. 246]. Практично те ж саме С. С. Алек-
сєєв повторив через 18 років [15, с. 251]. 
Таке розуміння правового режиму є більш 
невизначеним. Невипадково С. С. Алексєєв 
найпершу задачу галузевих наук «побачив 
у точному виявленні своєрідності відповід-
них режимів, від чого переважно залежить 
ефективність розробки інших проблем, ді-
єва допомога практиці» [15, с. 251]. Виникає 
питання про те, якою мірою ця задача є ви-
рішуваною, якщо мати на увазі «точне ви-
явлення своєрідності відповідних режимів». 
Тому не можна говорити про те, що право-
вий режим стає єдиним критерієм побудови 
системи права та виокремлення його галу-
зей. Між тим, наукові положення, що були 
сформульовані С. С. Алексєєвим [15, с. 248-
254], дають підставу для висновку про те, 
що в правовому режимі він побачив новий 
єдиний критерій побудови системи права.
Як видається, С. С. Алексєєв дещо по-

квапився з відмовою від методу правового 
регулювання як критерію побудови систе-
ми права. Все-таки метод правового регулю-
вання навіть при тому, що він у науці отри-
мав надто невизначений зміст, може набути 
необхідної визначеності. Такої перспективи 
не має правовий режим, бо, як вище зазна-
чалось, завдання, яке поставив С. С. Алексє-
єв перед галузевими юридичними науками, 
не може бути визнане виконуваним.
Первинно С. С. Алексєєвим було сфор-

мульовано досить визначене розуміння ме-
тоду правового регулювання: «… найбільш 
яскраво особливості методу правового регу-
лювання вирішаються в таких галузях пра-
ва, як адміністративне і цивільне. В адміні-
стративному праві метод правового регулю-
вання характеризується в основному тим, 
що сторони відносин виступають в якості 
суб’єктів «влади» і підпорядкування, тобто 
займають юридично неоднакове (юридично 
неоднопорядкове) положення. Навпаки, в 

цивільному праві суб’єкти діють на засадах 
юридичної рівності, займають одинакові, 
юридично однопорядкові положення» [13, 
с. 44]. Тут чітко видно, що розуміється під 
методом правового регулювання. 
Але в подальшому термінологія стала 

ускладнюватись, визначеність відповідних 
наукових положень – втрачатись. Ознаки 
визначеності термінології були повністю 
втрачені, коли дійшли висновку про те, що 
метод відповідає на запитання про те, як 
право регулює суспільні відносини, і дали 
таку відповідь, що це здійснюється через за-
борону, припис і дозвіл [7, с. 207; 16, с. 9-10].             
Оскільки є три таких способи регулювання 
суспільних відносин, то галузеві методи є 
набором зазначених трьох способів, а від-
різняються галузеві методи превалюванням 
одного чи іншого способу, різною мірою, 
якою в них представлені заборона, припис 
і дозвіл. Так повністю була втрачена визна-
ченість поняття методу правового регулю-
вання.
Якщо мати на увазі прагматичні цілі, то 

розумно було б повернутись до визнання 
двох методів правового регулювання – влад-
ного підпорядкування і юридичної рівності 
сторін суспільних відносин. Такий підхід, на 
нашу думку, сприяє узгодженню розподілу 
права на галузі та дуалістичному поділу пра-
ва на публічне та приватне, що був обґрун-
тований ще за часів Стародавнього Риму. 
Крім того, у такому вигляді метод право-
вого регулювання отримує нові можливос-
ті бути критерієм побудови системи права 
і виокремлення галузей права. Ці можли-
вості пов’язані з тим, що фінансове і адміні-
стративне право, які використовують метод 
владного підпорядкування, і цивільне пра-
во, що використовує метод юридичної рів-
ності, є несумісними і не можуть одночасно 
регулювати одні й ті самі відносини. 
Поширена думка про наявність у кож-

ній галузі права своїх принципів і здатність 
принципів у зв’язку з цим  виконувати роль 
критерію виокремлення галузей права і по-
будови системи права абстрактно-теоретич-
но є прийнятною. Але не слід думати, що 
принципи можуть бути тим ключем, який 
відкриває двері до досконалої системи пра-
ва. Йдеться про те, що принципи, не див-
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лячись на те, що вони формулюються в за-
конах (як правило, в кодифікованих зако-
нодавчих актах), є вкрай мало визначеними 
за своїм юридичним значенням. Отже, як 
критерії, принципи, основні чи загальні за-
сади є вельми невизначеним поняттям, щоб 
використовувати його при побудові системи 
права. За наявності певної єдності предмета 
регулювання завжди можливо сформулюва-
ти принципи правового регулювання відно-
син, що утворюють цей предмет. 
Що стосується принципів фінансового 

права, то відсутність їх нормативного закрі-
плення обумовлена не тим, що вони відсут-
ні взагалі і їх неможливо сформулювати, а 
тому, що відсутній законодавчий акт, у яко-
му доречно було б сформулювати і закріпи-
ти принципи фінансового права. О. М. Гор-
бунова вже тривалий час обґрунтовує ідею 
прийняття закону «Про фінанси». Якщо ця 
ідея буде реалізована, тоді у фінансовому 
праві з’являться загальні нормативно закрі-
плені принципи. 
Наступним орієнтиром побудови систе-

ми права слід визнати наявність усвідомле-
ної соціальної потреби у виокремленні пев-
ної галузі права. Давно помічено, що система 
права в Україні і окремі його галузі є важли-
вим і дійовим інструментом, за допомогою 
якого соціально керуюча система регулює 
хід суспільного розвитку [16, с. 33]. Свого 
часу була висловлена вельми конструктивна 
думка про те, що цілі (задачі) даної правової 
системи чи галузі права доцільно було б по-
ставити на більш високий рівень в ієрархії 
правових понять, оскільки якраз цілі і зада-
чі визначають призначення даної правової 
системи чи галузі права [17, с. 52].
У зв’язку з цим доцільно було б звернути 

увагу на роль суб’єктивних чинників фор-
мування системи права, а перш за все – піз-
нання закономірностей розвитку суспільних 
відносин, об’єктивних чинників, які обумов-
люють прийняття відповідних законодав-
чих рішень. Приймаючи такі рішення, за-
конодавець може впливати на формування 
системи права, згладжувати чи посилювати 
значення закономірностей і об’єктивних 
чинників, що впливають на цей процес. 
Такі рішення безпосередньо впливають на 
формування системи права. У той же час 

предмет, метод правового регулювання 
впливають на цей процес опосередковано, 
через законодавчу діяльність. Слід зверну-
ти увагу, що дефініції фінансового права як 
галузі права, а також дефініції предмета фі-
нансового права традиційно вказують на те, 
що регулювання та реалізація фінансових 
відносин відбувається з метою виконання 
завдань та функцій держави. 
Існуюча система права і система зако-

нодавства, розвиток законодавства також 
є важливими критеріями структурування 
права і виокремлення його галузей. Ведучи 
пошуки оптимальної системи права, важли-
во враховувати ту систему права і ту систему 
законодавства, які існують. Зрозуміло, що 
існуючій системі національного права і сис-
темі національного законодавства як крите-
ріям побудови майбутньої системи права та-
кож не слід надавати абсолютного значення, 
бо, наприклад, у системі вітчизняного права 
було колгоспне право, яке у процесі розви-
тку системи права воно перестало існувати: 
зник предмет, зникла соціальна потреба в 
його існуванні. Проте не можна не поміти-
ти, що накопичення нормативного масиву, 
що є однорідним за критеріями предмету, 
методу правового регулювання, принципів, 
мети правового регулювання активізує про-
цес формування відповідної галузі права. 
Особливо слід наголосити на ролі кодифіка-
ції як чинника, що впливає на вказаний про-
цес. Якщо галузь права склалась, то в ідеалі 
має бути і кодифікований законодавчий акт, 
що регулює відносини, які складають пред-
мет цієї галузі. Проте жорсткого зв’язку між 
наявністю кодифікованого законодавчого 
акту і утворенням галузі права немає. 
Наука, здійснювані науковцями дослі-

дження істотно впливають на розвиток сис-
теми права. Один із аспектів такого впливу 
пов’язаний з тим, що наука включається до 
змісту позитивного права. Якщо створена 
галузева правова доктрина і якщо вона роз-
вивається, а не перебуває в стані замирання, 
марно заперечувати існування галузі права. 
Так, якщо доктрина господарського права 
пережила репресії 30-х років минулого сто-
ліття, відродилася в 60-ті роки того ж століт-
тя, а потім витримала перехід від планової 
до ринкової організації майнових відносин, 
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то боротьбу проти господарського права 
можна було б і припинити. 
Викладене розуміння критеріїв побудо-

ви системи права і виокремлення його га-
лузей не виключає й інших критеріїв. Але 
при дослідженні таких критеріїв все-таки 
більшою мірою належало б враховувати 
результати раніше здійснених досліджень, 
пропонуючи свої, недостатньо продумані 
критерії. Так, Д. М. Азмі запропонував 13 
чинників, за якими виокремлюються галузі 
права, не згадавши при цьому про предмет 
і метод правового регулювання [18, с. 7]. 
Проте більшість названих Д. М. Азмі чинни-
ків співзвучна розглянутим вище критеріям 
побудови системи права і не заперечує їх.
Викладене дає підстави для висновку про 

те, що критеріями побудови системи права 
є перш за все чинники, які є об’єктивними і 
закономірно впливають на цю систему. Але 
закономірність у соціальній, у тому числі і 
правовій, сфері не мають жорсткої дії. Тому 
залишаються широкі можливості для впли-
ву суб’єктивних чинників на побудову систе-
ми права. При цьому усі ці чинники не мо-
жуть бути названі або суто об’єктивними або 
суто суб’єктивними. Якщо предмет правово-
го регулювання визнати об’єктивним крите-
рієм структурування права, то це буде пра-
вильним лише в певній частині. Бо існуван-
ня, поява чи зникнення певних суспільних 
відносин може залежати від суб’єктивних 
чинників. Якщо мета правового регулю-
вання при першому наближенні видається 
суб’єктивним критерієм побудови системи 
права, то більш уважний підхід дає змогу 
побачити об’єктивну обумовленість свідомо 
вибраної і поставленої мети. 
Вважаємо, що подальші дослідження 

проблеми критеріїв побудови системи права 
можуть полягати у поглибленому науковому 
аналізі кожного з наведених у статті факто-
рів та їх використанні з метою дослідження 
зв’язків фінансового права та інших галузей 
права у процесі регулювання суспільних від-
носин, а також з метою розмежування сфер 
регулювання фінансового та інших галузей 
права і подальшого втілення отриманих ре-
зультатів у практику правотворчості і право-
застосування.
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена дослідженню крите-

ріїв і факторів, що обумовлюють структуру 
системи права. Автор визнає провідну роль 
предмета і методу правового регулювання як 
усталених критеріїв побудови системи права. 
На думку автора, існує також необхідність 
надання більшого значення іншим критеріям 
і факторам (таким, як мета правового регу-
лювання, рівень розвитку галузевого законо-
давства і галузевої науки). У статті зверта-
ється увага на використання зазначених кри-
теріїв і факторів для вирішення теоретичних 
завдань науки фінансового права та інших 
галузевих юридичних наук.
Ключові слова: система права, фінансове 

право, критерії побудови системи права, пред-
мет правового регулювання, метод правового 
регулювання, мета правового регулювання.

SUMMARY 
The article is devoted to the study of the criteria 

and factors that determine the structure of the 
system of law. The author recognizes the leading 
role of the subject and method of legal regulation as 
established criteria for constructing a system of law. 
In the opinion of the author, there is also a need to 
give more importance to other criteria and factors 
(such as the purpose of legal regulation, the level 
of development of branch legislation and branch 
science). The article draws attention to the use of 
these criteria and factors for solving theoretical 
problems of the science of fi nancial law and other 
branch legal sciences.

Keywords: system of law, fi nancial law, criteria 
of dividing the system of law, the subject of legal 
regulation, the method of legal regulation, the 
purpose of legal regulation.
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ÅÊÎÍÎÌ²ÊÀ ÇÍÀÍÜ: ÒÅÎÐÅÒÈÊÎ-
ÌÅÒÎÄÎËÎÃ²×ÍÈÉ ÀÑÏÅÊÒ

 ÑÊÎÒÍÈÉ Ïàâëî Âàëåð³éîâè÷ - êàíäèäàò åêîíîì³÷íèõ íàóê, äîöåíò 
êàôåäðè åêîíîì³êè òà ìåíåäæìåíòó Äðîãîáèöüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî 
óí³âåðñèòåòó ³ì. ².Ôðàíêà

В статье исследуется проблема экономики 
знаний, результата развития постиндустри-
ального общества. Показано, каким образом 
происходит становление знания как товара, 
анализируется его основные характеристики, 
раскрывается взаимосвязь знания-товар с ос-
новными параметрами рыночного общества 
и его институтов.
Ключевые слова: экономика знаний, обще-

ство знаний, знание-товар, научная рацио-
нальность, нематериальные активы, интел-
лектуальная собственность.

Стан дослідження
Проблемі розвитку сучасної економіч-

ної методології, велику увагу приділяють 
як зарубіжні, так і вітчизняні вчені. Без-
посередньо аналізу новітніх методоло-
гічних концепцій приділяють увагу Ана-
ньїн О.І., Афанасьєв В.С., Базилевич В.Д., 
Берков В.Р., Гальчинський А.С., Лукаше-
вич В.К., Рузавін Г.І. Економіко-теоретичні 
дослідження сучасності, враховуючи мно-
жинність методологічних інновацій в еко-
номічній науці вимагають застосування не 
лише традиційного методологічного підхо-
ду. Тому дана проблема потребує подаль-
шого дослідження.

Метою даного дослідження є погли-
блення теоретичних положень й обґрун-
тування «економіки знань» з урахуванням 
цивілізаційних змін, які відбуваються в по-
стіндустріальному суспільстві.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження

Концепт «економіки знань» починає 
формуватися в контексті теорії «постінду-
стріального суспільства», яка була спочат-
ку сформульована Д. Беллом в 60-х роках 
і здобула зрілість в середині 70-х років ми-
нулого століття в фундаментальних працях 
Е. Тоффлера. Починаючи з 80-х років дана 
теорія повністю визначала погляд світово-
го наукового співтовариства на сучасний 
соціум. Це сталося тому, що теорія «постін-
дустріального суспільства» не тільки пояс-

Постановка проблеми
В постіндустріальній фазі розвитку 

цивілізації генерування знань набуває 
масштаби як системно організованої фун-
даментальної науки, так і прикладних 
розробок самого різного призначення. 
Економічна і політична могутність, кон-
курентоспроможність стають неможливи-
ми без розвинених сфер науки і освіти, які 
забезпечують виробництво і застосування 
знання. Перехід до «суспільства знань» 
пов’язаний в першу чергу з «інформати-
зацією суспільства», основою чого є не-
бачений прогрес в інформаційно-кому-
нікаційних технологіях, зокрема, появі і 
розвитку глобальної мережі Інтернет. Ін-
форматизація суспільства стала першою 
стадією становлення економіки знань. 
Виникає питання: як відбувається процес 
трансформації від економічного знання 
до економіки знань? 
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нювала історію людства, структуру сучас-
ного західного суспільства і рушійні сили 
його розвитку, але й дозволяла прогнозува-
ти майбутнє, що робило її справжньою на-
уковою теорією по всім епістемологічним 
стандартам. Зокрема, «економізація мето-
дології і основних положень теорії постін-
дустріального суспільства допомагає про-
яснити реальні зміни в сучасному соціумі, 
котрі, безумовно, здійснюють величезний 
вплив не лише на інститути держави, але 
і на всі сфери життєдіяльності суспільства» 
[4, с. 24]. Що особливо важливо, на людину. 
Потрібно зазначити, що теорія постін-

дустріального суспільства є надзвичай-
но широким науковим узагальнення. «Її 
смисл може бути зрозумілий легше, – пи-
сав Д. Белл, – якщо виділити п’ять компо-
нентів цього поняття: 1. В економічному 
секторі: перехід від виробництва товарів 
до розширення сфери послуг. 2. В струк-
турі зайнятості: домінування професійно-
го і технічного класу. 3. Осьовий принцип 
суспільства: центральне місце теоретичних 
знань як джерела нововведень і формулю-
вання політики. 4. Майбутня орієнтація: 
особлива роль технології і технологічних 
оцінок. 5. Прийняття рішень: створення 
нової «інтелектуальної технології» [2, с. 18]. 

Зазначені характеристики відрізняють 
постіндустріальне суспільство від індустрі-
ального і доіндустріального, або, мовою Е. 
Тоффлера, цим відрізняється «Третя хви-
ля» від перших двох. Найхарактерніша 
відмінність – домінування сектору послуг 
як з точки зору кількості зайнятих в ньому 
працівників, так (не відразу і не скрізь) і по 
долі ВНП. Для розуміння таких результа-
тів потрібно пояснити, що під сферою по-
слуг в теорії постіндустріального суспіль-
ства є послуги, безпосередньо пов’язані як 
з виробництвом (транспорт, будівництво, 
торгівля), так і з фінансовими страховими 
послугами. А також послуги по соціально-
культурному обслуговуванню населення 
(туризм, шоу-бізнес, ЗМІ). Нарешті, со-
ціальні послуги (охорона здоров’я, освіта 
і адміністративна служба). Причому саме 
останнє демонструє бурхливе зростання, 
починаючи з середини ХХ ст. У всіх цих 
сферах і видах послуг переважна частина 

зайнятих сильно відрізняється від пред-
ставників класичного робітничого класу, і 
головним чином тим, що образ їх життя не 
залежить від ручної праці або маніпуляцій 
машин. Вони більшу частину часу живуть 
«в світі інформації і управлінської ієрархії 
(бюрократії)» [4, с. 25], і, звичайно, не мо-
жуть існувати без технічних знань. 
Таким чином, сутнісною рисою теорії 

постіндустріального суспільства є центра-
ція (актуалізація) знання в якості його ру-
шійної сили. Д. Белл визначає знання «як 
сукупність субординованих факторів або 
суджень, котрі являють собою аргументо-
ване твердження або експериментальний 
результат, здатний бути переданий іншим 
людям з використанням засобів зв’язку в 
певній систематичній формі. Таким чином, 
я відрізняю знання від новин і повідомлень 
розважального характеру. Знання скла-
дається як із нових суджень (досліджень), 
так і нового викладення відомих суджень 
(підручників)» [2, с. 235]. Або, як пишуть Х. 
Тоффлер і Е. Тоффлер: «В повсякденному 
вжитку слово «знання» – це коротке озна-
чення всього, що ми вважаємо істинним... 
Але тільки наука являє собою самокорегую-
че знання» [7, с. 187]. Саме наукове знання, 
в тому числі й економічне, в умовах постін-
дустріального суспільства стає основним 
ресурсом виробництва, культури, управ-
ління, творення нових технологій і нової 
соціально-економічної реальності. 
Зазначимо, що на відміну від інших 

ресурсів знання володіє сьогодні деякими 
специфічними рисами. Перша – знання по 
своїй суті не є конкурентним ресурсом, тоб-
то воно є загальнодоступним. Тепер ним 
можуть користуватися одночасно багато 
людей, а не так, як раніше, коли доступ до 
нього був обмежений. Друга риса – знання 
як таке є нематеріальне, а тому вічне, «не-
тлінне» (Платон). Третя – для знання не 
існує «прямої» дороги, знання накопичу-
ється нелінійно, тобто завдяки відкриттям 
і осяянням воно зростає стрибкоподібно. 
Четверта риса – знання відносне, тобто 
кожний окремий фрагмент знання набуває 
значення лише в системі інших фрагмен-
тів, які утворюють контекст. П’ята – зна-
ння кумулятивне, оскільки може поєднува-
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тися з іншим знанням. Чим більше знань, 
тим більш різні і корисні з них комбінації. 
Шоста риса – знання є найбільш мобільним 
ресурсом. Сьома – знання може бути «стис-
нено» до ряду абстракцій і символів (тобто 
воно компактне). Восьма риса – знання не-
вичерпне і накопичується із зростаючою 
швидкістю. Але сама головна характерис-
тика знання – воно унікальне на відміну від 
товарів, на які існує ринкова ціна, а також 
вибіркове. Останнє означає доступність 
знання тільки тим, хто може завдяки сво-
їм здібностям і освіті його засвоїти, а отже 
володіти ним і користуватися [4, с. 25]. Ін-
шими словами, знання – елітарний продукт 
науки і культури, хоча і доступне сьогодні 
загальній системі освіти. 
Тим не менше, знання стає безпосе-

редньою виробничою силою постіндустрі-
ального суспільства. Власне, що і є умовою 
створення «економіки знань», оскільки ви-
робництво, розподіл, обмін, використан-
ня (споживання) знань складає її основу в 
тому смислі, що людська діяльність в цій 
сфері стає переважним джерелом суспіль-
ного багатства і такої його частини, як не-
матеріальні активи. Зазначимо, що не існує 
усталеного або загальноприйнятого визна-
чення цього типу економіки, яке містило б 
всі найважливіші його характеристики. Це 
пов’язано не тільки з непізнаною до кін-
ця природою знання, проблемністю його 
оцінки і виміру як самого знання, так і 
ефекту його застосування. Тому пояснення 
сутності «економіки знань» дослідниками 
здійснюється як з тими чи іншими характе-
ристиками знання, так і характеристиками 
цивілізаційних змін, які відбуваються в по-
стіндустріальному суспільстві. 
Відносно першої характеристики, то 

можна привести твердження вже цито-
ваного Г. Клейнера: «Економікою знань 
ми називаємо такий стан економіки даної 
країни, при якому: а) знання стають повно-
цінним товаром; б) будь-який новий товар 
несе в собі унікальні знання; в) знання пе-
ретворюється в один з основних факторів 
виробництва» [3, с. 32]. Можна з повним 
правом вважати «економіку знань» як таку, 
котра заснована на ефективному викорис-
танні знань. 

Стосовно другої характеристики, то 
вона пов’язана з особливостями постінду-
стріального суспільства, яке можна назва-
ти техногенною цивілізацією, оскільки в її 
розвитку вирішальну роль відіграють зна-
ння. На їх основі відбувається застосуван-
ня «нових технологій, причому не тільки 
виробничих, які забезпечують економіч-
не зростання, але і технологій соціально-
го управління і соціальних комунікацій» 
[5, с. 19]. Характерною рисою техногенної 
цивілізації є особливе уявлення про люди-
ну як діяльну істоту, розуміння діяльності 
як процесу, спрямованого на перетворен-
ня природи і підкорення її людині. Вла-
да людини при цьому розповсюджується 
не лише на природні, але і на соціальні 
об’єкти. Природа розуміється в техноген-
ній цивілізації як особливе, упорядковане 
поле об’єктів, які виступають матеріалами і 
ресурсами для людської діяльності. Перед-
бачалось, що ці ресурси безмежні. В системі 
домінуючих життєвих смислів техногенної 
цивілізації займає особливе місце цінність 
інновацій і прогресу, які неможливі і не-
мислимі без знання. Для постіндустріаль-
ного суспільства інновації і прогрес стають 
самоцінністю. 
Успіх перетворювальної діяльності, яка 

приводить до позитивних для людини ре-
зультатів і соціального прогресу, розгляда-
ється в техногенній цивілізації як «обумов-
лений знанням законів зміни об’єктів. Таке 
розуміння органічно пов’язується з пріори-
тетною цінністю науки, яка надає знання 
про ці закони. В цьому типі культури нау-
кова раціональність виступає домінантою в 
системі людського знання, здійснює актив-
ний вплив на всі інші його форми». Також 
серед ціннісних пріоритетів техногенної 
культури виділяється особливе розуміння 
влади і сили, котрі, як соціальні феноме-
ни, також стають об’єктами технологічного 
маніпулювання [5, с. 20]. Зазначені та інші 
цінності виступають «своєрідним геномом 
техногенної цивілізації, її культурно-гене-
тичним кодом, у відповідності з яким вона 
відтворюється і розвивається» [5, с. 20], – 
підсумовує В.С. Стьопін. 
Постіндустріальне суспільство є фазою 

розвитку техногенної цивілізації, головною 
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особливістю якої є зміна образу життя. Зна-
ння, наука, освіта, технологічний прогрес і 
всеохоплюючий ринок породили інший об-
раз мислення, небувало збільшений ринок 
споживання. Власне, що й обумовило фе-
номен «економіки знань». Природу еконо-
міки знань краще всього можна зрозуміти 
за допомогою аналізу приросту суспільно-
го багатства, тобто зростання вартості на 
рівні окремого товару і компанії, а також 
виокремленням тенденцій розвитку еконо-
мічного життя загалом в напрямку станов-
лення економіки знань як нового способу 
осмислення і методологічного підходу до 
аналізу економічної реальності. 
В контексті методологічного дискурсу 

економіки знань в іншому теоретичному і 
практичному вимірі постають звичні й уста-
лені економічні поняття, категорії, гіпоте-
зи, закони, принципи тощо. Так, вартість 
товару в «суспільстві знання» може зростати 
як внаслідок застосування факторів вироб-
ництва, так і за рахунок додаткових власти-
востей продукту і додаткових послуг, котрі 
з’являються в результаті цілеспрямовано-
го застосування знання як нового фактору 
виробництва. Як правило, подібне засто-
сування знання відбувається у вигляді по-
шуку, ретельного відбору і реалізації ідей 
по покращенню якостей і споживчих влас-
тивостей товару, розширення можливостей 
його застосування тощо. Одержання таких 
«знаннєвих» характеристик пов’язано із 
значними інвестиціями компаній в активи, 
які одержали назву «непомітних активів» 
[8, с. 9]. Завдяки цим інвестиціям компанії, 
котрі випускають на ринок товари із «зна-
ннєвими» властивостями, тобто компанії 
новаторські, які прагнуть йти по шляху 
інновацій і нового способу мислення, одер-
жують конкурентні переваги. В сучасних 
умовах подібна стратегія, орієнтована на 
примноження «непомітних активів» і «люд-
ського капіталу», надає можливість ком-
паніям вибудовувати найбільш ефективну 
конфігурацію конкурентних переваг, фор-
мувати і диктувати свої стандарти, удоско-
налювати управлінські і маркетингові тех-
нології і виробляти, таким чином, товари 
із зростаючою частиною постійно понов-
люваних «знаннєвих» властивостей [11, с. 

32]. В розрахунку, звичайно, на глобальний 
характер постіндустріального суспільства. 
Важливою рисою товарного, отже, еко-

номічного світу «економіки знань» є те, що 
товаром, причому особливого типу, стає 
саме знання. Це пов’язано з деякими осо-
бливими властивостями знання як резуль-
тату наукової, господарської та інших ви-
дів діяльності. Відповідно з традиційними 
уявленнями про товар таким є вироблений 
для продажу продукт, власник якого про-
дає його покупцю (споживачу) по ринковій 
ціні – ціні рівноваги попиту і пропозиції, 
котра при цьому не повинна бути нижче 
граничних витрат. Коли ж мова заходить 
про товар-знання, то, здавалось би, ста-
більні економічні поняття – «виробити», 
«власник», «продати», «ціна», «спожити» і 
навіть такі, як «капітал», «інвестиції», «ак-
тиви», «управління» та ін. – стосовно до 
знань втрачають свої звичні контури і об-
раз. Адже нове знання не може виникнути, 
наприклад, при традиційних сільгоспробо-
тах, або на конвеєрі, а є результатом, при-
чому часто несподіваним, творчої мислен-
нєвої діяльності: чи то окремих дослідни-
ків, чи професійної скоординованої групи 
вчених [1, с. 412]. 
Досліджуючи специфіку економіки 

знань, в даному випадку акцентуючи увагу 
на знанні-товарі, важливо розрізняти про-
цеси генерації та об’єктивізації знань. Гене-
рація знань – процес «еманації», творення 
нового знання шляхом переробки інфор-
мації. Джерелом генерації нового знання є 
інтелектуальна активність. Об’єктивізація 
знань – процес перетворення знання із 
суб’єктивної в об’єктивну форму, пов’язану 
з різними матеріальними носіями (техніч-
не обладнання, документація, бази даних, 
програми тощо). Тут ми і підходимо до 
знання-товару. Його розуміння виходить 
із загальновизнаного факту, що в постінду-
стріальному суспільстві знання, інформація 
виступають не просто втіленою у засоби ви-
робництва субстанцією, а безпосередньою 
продуктивною силою, стратегічним ресур-
сом, імпульсом приведення в дію енергії со-
ціально-економічних систем. Стосовно зна-
ння-товару, то для знання сьогодні харак-
терною є просторова необмеженість, бага-
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томанітність форм втілення, взаємозв’язок 
та взаємовплив. В такому аспекті знання і 
може стати товаром. 
Необхідно звернути увагу на знання як 

на ідеальне утворення, що й виокремлює 
його в якості знання-товару. Воно вихо-
дить за межі основних економічних законів 
ринкової економіки, оскільки «багато нема-
теріальних товарів, таких як консалтинго-
ві послуги, професійна підготовка, освіта, 
розваги, створюються виробниками і спо-
живачами спільно. Хто ж тут покупець, а 
хто продавець? Ще одна причина полягає в 
тому, що виробничі можливості (пропози-
ція)часто визначаються споживачами, а не 
офіційними виробниками. Надлишкові ви-
робничі потужності, наявність яких згубно 
впливає на ринки матеріальних благ, під-
вищують ефективність ринків нематеріаль-
них активів» [6, с. 393]. Що цілком законо-
мірно для «знаннєвої економіки». 
Разом з тим в багатьох аспектах еко-

номічна діяльність суспільства економіки 
знань характеризується зростаючою, а не 
спадною дохідністю, оскільки для виробни-
цтва високотехнологічних товарів – ракет, 
літаків, комп’ютерів, програмного забез-
печення – потрібні значні інвестиції в на-
укові дослідження й розробки. Але приріст 
виробництва після початку реалізації обхо-
диться відносно дешево, прибуток від ви-
користання високотехнологічних продук-
тів зростає. Після завоювання певним то-
варом значної частини ринку «у населення 
з’являється сильний спонукальний мотив 
купувати його і далі, щоб мати можливість 
обмінюватись інформацією з тими, хто ним 
уже користується» [9, с. 3-4]. Тим самим ви-
значається все більш зростаюча роль зна-
ння у взаємодіях попиту-пропозиції, купів-
лі-продажу. 
Підкреслимо, що на відміну від інших 

товарів, виробництво яких можна збільши-
ти, тобто тиражувати за рахунок автомати-
зації, зводячи до мінімуму участь людини, 
виробити знання без людини неможливо, 
а передача і можливість використання цьо-
го знання іншими людьми – питання не 
тиражування і продажу, а умов доступу. 
Тиражувати можна лише матеріальні носії 

знання (точніше носії інформації про відчу-
жене знання). 
Знання, як уже зазначалося (за виклю-

ченням знання кодифікованого, секретно-
го), по своїй природі є суспільним благом, 
тобто доступне всім. Споживання його ін-
шими людьми не веде до зникнення зна-
ння. Однак значні зовнішні ефекти знання 
можуть виступати причиною обмеження 
доступу інших людей до знання з метою 
змусити їх «компенсувати творцю знань по-
несені ним затрати або збільшити його до-
хід» [8, с. 11]. Це досягається за допомогою 
нової галузі права – права інтелектуальної 
власності. 
Прагнення конкурентів не поступити-

ся компаніям, які на основі застосування 
знань одержали переваги, змушує шука-
ти різні засоби по захисту прав – патенти, 
стандарти, ноу-хау, ліцензії тощо, які ре-
гулюють порядок на використання знань і 
винаходів у відповідності з нормами права 
в області інтелектуальної власності. В ці-
лях захисту прав на інтелектуальну влас-
ність творцями і розробниками інновацій 
використовуються торгові марки і брен-
ди, завдяки яким сукупність «знаннєвих» 
характеристик товару, котрі знову і знову 
підтверджуються попитом, надає вироб-
нику можливість вводити націнку на свої 
товари, яка і означає визнання ринком їх 
зрослої вартості. В такому вимірі інтелекту-
альна власність – один з можливих механіз-
мів стимулювання виробництва знання, які 
дозволяють автору (творцю) компенсувати 
затрати на інтелектуальну і творчу діяль-
ність. В основі «цього механізму знаходить-
ся специфікація прав власності на резуль-
тати інтелектуальної і творчої діяльності, 
тобто закріплення відповідних прав за кон-
кретним суб’єктом» [8, с. 268]. Хоча чіткого 
визначення інтелектуальної власності не іс-
нує, необхідне розуміння дає перелік відпо-
відних прав. Зазначимо, що об’єкти права 
інтелектуальної власності досить різнорідні 
за своєю природою, що апріорі означає різ-
ну міру ефективності даного механізму до 
різних об’єктів. 
Важливим аспектом даної проблеми є 

те, що внаслідок застосування власниками 
«знаннєвих» товарів норм права інтелекту-
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альної власності технологічні можливості 
безмежного доступу до знань і створення 
ситуації їх множини не реалізується в по-
вній мірі. «Якщо створення прав інтелек-
туальної власності виключає доступ інших 
потенційних користувачів, має місце мар-
нотратство» [10, с. 12], – пишуть французь-
кі економісти П.А. Давід і Д. Форе. Адже 
воно означає заборону доступу до знання 
не тільки як споживчого блага, але і як 
фактору виробництва, а отже, обмеження 
прогресу в області знання. У знання, таким 
чином, виникає «квазівласник», інститут 
якого може і дозволяє вирішити проблему 
«зовнішніх ефектів», однак ціною посилен-
ня нерівності в доступі до знань, котре в 
умовах «глобального світу приймає масш-
таби нерівності між країнами» [8, с. 11]. Як 
правило, дана нерівність виступає у виді 
високотехнологічної нерівності. 
Разом з тим існують застереження від-

носно шкоди, яку може принести суспіль-
ству «приватне присвоєння» результатів 
наукового пошуку. Завдяки перетворенню 
знання із безплатного блага в товар, воно 
деперсоніфікується, виривається із кон-
тексту соціальних зв’язків, перетворюю-
чись в інструмент «ринкової трансформації 
суспільства» (Ж. Азам). Проте подібні точ-
ки зору обумовлені скоріше методологією 
етичної економіки, і по своїй суті супер-
ечать позиції економіки знань, згідно якої 
знання всього лише дає нові властивості і 
вдосконалені (покращені) характеристики 
всім іншим товарам. Якщо ж знання може 
визнаватися як товар з масою обмежень, 
то такий підхід взагалі заперечує товарний 
характер знання і наявність ринку знань. 
Однак обґрунтованість такої позиції 

зникає, якщо врахувати, що знання може 
відбутися як таке лише тоді, коли воно ви-
користовується (споживається), тобто коли 
на нього існує попит. Інновація, знання 
стають такими тоді, коли знаходять того, 
хто створює їм вартість (оцінює), прагну-
чи задовольнити попит з боку суспільства. 
Попит – це сутнісна характеристика ринку, 
і завдяки ринковому попиту знання, пе-
ретворюючись в товар, доходять до свого 
споживача і використовуються ним або для 
виробництва нового знання, або, пройшов-

ши складності інноваційного застосування, 
для виробництва нових виробів або по-
слуг, «запліднених» новим знанням. Як в 
минулому, так і сьогодні лише «продані» 
знання знаходять застосування. Знання 
тільки тоді одержує статус геніальності або 
талановитості, коли знаходить споживача, 
покупця в економічному і суспільному жит-
ті. Механізм реалізації попиту є ринок. Ін-
шого способу і механізму поки що не існує. 
Саме із-за неринкового характеру планової 
економіки бувшого СРСР країні не вдалося 
створити механізм розповсюдження необ-
хідного для інноваційного виробництва і 
прогресу знання. Намагання покласти за-
вдання комерціалізації знань на державу 
(тобто на чиновників), привели до техноло-
гічної відсталості країни». 

Висновки
Таким чином, попит на знання пере-

творює його в товар. Суспільне визнання 
самого існування знання відбувається тіль-
ки через ринок і його інститути. Потрібно 
враховувати і те, що чим частіше на рин-
ку в якості товару з’являються самі знання 
і «знаннєві» товари, тим більше проявляє 
себе інформаційна сутність самого ринку, 
тим більш очевидним є перетворення рин-
ку в інформаційний механізм по генеру-
ванню, розповсюдженню і використанню 
знань. 
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АНОТАЦІЯ 
В статті досліджується проблема еко-

номіки знань, результату розвитку постін-
дустріального суспільства. Показано, яким 
чином відбувається становлення знання як 
товару, аналізуються його основні характе-
ристики, розкривається взаємозв’язок зна-
ння-товару з основними параметрами ринко-
вого суспільства та його інститутів.
Ключові слова: економіка знань, суспіль-

ство знань, знання-товар, наукова раціональ-
ність, нематеріальні активи, інтелектуаль-
на власність.

SUMMARY 
The article examines the problem of knowledge 

economy and the result of the development of 
postindustrial society. It shows in what way the 
formation of knowledge as a commodity takes place, 
analyzes its main characteristics and reveals the 
relationship of knowledge-product with the main 
parameters of a market society and its institutes.

Key words: knowledge economy, knowledge 
society, knowledge-commodity, scientifi c rationality, 
intangible assets, intellectual property.
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Осуществлен поиск источников и исто-
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.

Ключові слова: європейська інтеграція, Священ-
на Римська Імперія, міждержавне об’єднання, кон-
ституційний акт, міждержавні договори. 
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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 практично-
го втілення протягом тривалого історич-
ного періоду займав важливе місце в дослі-
дженнях таких учених, як: Анакіна Т. М., 
Браницького А. Г., Дворкіна А.П., Зайчука 
О. В., Оніщенко Н. М., Комарова Т. В., Ма-
карчук 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-
зації 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 нееко-
номічного плану. Цей ширший суспільний 
контекст європейського інтеграційного 
процесу проявляв себе поступово – мірою 
поглиблення взаємодії, її проникнення в 
усе нові й нові сфери. І це певним чином 
стимулювало й наукові дослідження пере-
ходити від первинних, досить прагматич-
них, підходів до пошуку більш загальних 
основ для формування європейської єднос-
ті – не як суто утилітарного процесу пошу-
ку прибутку, додаткового доходу чи вищих 
темпів економічного зростання, а як роз-
криття глибинної ментально-ціннісної спо-
рідненості європейської цивілізації – при 
всій багатоманітності її прояву в конкрет-
них 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-
правовим актом, який регулює діяльність 
Папи, визначаючи практично правовий 
режим та юридичну силу його рішень. Так, 
зокрема, 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 фактично 
можна стверджувати про утворення пев-
ної теократичної державності, яка мала всі 
формально-інституційні ознаки світської 
монаршої держави, але відрізнялася більш 
глобальним характером та, власне, впли-
вом на світське життя, а отже, і на світські 
держави. 
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 закріплювалися 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 блага в 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 
планувалася 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, Німеччина) 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 
Цюріху висунув ідею створення Сполуче-
них Штатів Європи для боротьби з держа-
вами комуністичного блоку під час «холод-
ної війни». Першим кроком до цього мало 
стати утворення Ради Європи. Черчілль 
висловлювався за союз усіх європейських 
країн під керівництвом Франції та Німеч-
чини, застерігаючи водночас, що його краї-
на 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 спів-
то- вариства і Спільного ринку. Він висту-
пав за прискорення процесу європейської 
інтеграції і заснував Комітет дії за Сполу-
чені Штати Європи. Сутність пропозицій-
Ж. Монне полягала у передачі національ-
ними державами частини свого сувереніте-
ту наднаціональній 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-
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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 ува-

гу на той факт, що протягом усього трива-
лого історичного періоду розвитку Європи 
ідеї її об’єднання досить тісно переплітали-
ся 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-етичної 
єдності, що обумовлювалося єдністю релігії 
та всеохоплюючого поширення католиць-
кої церкви. Всі проекти, запропоновані фі-
лософами та правниками, носили характер 
договору. І хоча цей договір передбачав 
міждержавні відносини, однак його укла-
дення передбачалося між монархами. У пе-
ріод абсолютизму це б означало фактичне 
укладення договору між монаршими дома-
ми, що не завжди б відображало 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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ÓÄÊ 340.1

В статье определены теоретико-методо-
логические основы реформирования высшего 
образования в современных социокультурных 
условиях. Алгоритм реформирования высше-
го образования основывается на следующих 
теоретико-методологических положениях:-
1) модернизация содержания мира; 2) гумани-
зация образования; 3) введение апробирован-
ных технологий кредитно-модульной систе-
мы, рейтинговых методик, дистанционного 
обучения, мониторингов качества образова-
ния и тому подобное. Реформы национальной 
системы образования должны ориентиро-
ваться на глобализацию, интеграцию и кон-
курентоспособность.
Ключевые слова: высшее образование; ре-

формирования высшего образования; модер-
низация высшей школы информационное 
общество; реформы национальной системы 
образования; интернациональность.

пропорції в розвитку національної системи 
кожної країни, істотними складовими якої 
є динамічність та інтернаціональність [1, 
с. 163]. 

Аналіз дослідження проблеми
Огляд наукових праць з проблем розви-

тку галузі вищої освіти в Україні свідчить, 
що і вітчизняні вчені все більше почина-
ють приділяти увагу дослідженню даної 
проблематики. Важливе значення для до-
слідження проблеми мають праці відомих 
зарубіжних та вітчизняних учених Марти-
ненко С., Тоффлера Е., Пашкова В., Сере-
брянського С., Доннелли К., Галах В., Жи-
ляєв І. Б., Ковтунець В. В., Сьомкін М. В., 
Сисоєва С. О. , Н. Г. Батечко Н. Г. та ін.

Мета статті
Автор поставила за мету визначити те-

оретико-методологічні засади реформуван-
ня вищої освіти в сучасних соціокультур-
них умовах.

Виклад основного матеріалу
Інформаційне суспільство – «суспільство 

знань» – потребує якісно іншої освіти, а 
тому зумовлює перебудову освітніх систем, 
їх модернізацію відповідно до глобаліза-
ційних викликів часу. Зокрема, нагальною 
потребою сьогодення для більшості країн 
світу постає необхідність переводу від уста-
леної адаптаційної освітньої моделі, прита-
манної індустріальному і постіндустріаль-
ному суспільствам до моделі інноваційної, 

Актуальність дослідження проблеми
Сучасний світ переживає докорінну змі-

ну підходів до освіти та соціокультурної по-
літики загалом, що зумовлено переорієн-
тацією суспільства на розвиток людини, її 
особистісних та культурних якостей. Зміни 
в суспільній свідомості, ставленні людства 
до освітньої сфери викликали появу нової, 
спрямованої на особистість та гуманістично 
орієнтовану парадигму освіти, в основі якої 
є підтримка дитини в її саморозвитку, пиль-
на увага до особистості та її професійної ді-
яльності. Просторова структура світової 
освіти втілює територіальні та статистичні 



179

Ïàðïàí Ó.Ì. - Òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷í³ çàñàäè ðåôîðìóâàííÿ âèùî¿ îñâ³òè...

мета якої, на думку Є. Тоффлера, полягає у 
розвитку здібностей людини швидко й ра-
ціонально адаптуватися до мінливих умов 
[2, с. 449].
Аналіз сучасних європейських та ві-

тчизняних тенденцій вищої освіти засвід-
чив актуальність переходу від простої по-
інформованості чи навіть просвітництвана 
більш високий рівень формування компе-
тентності майбутніх фахівців. На часі така 
організація професійної освіти, результа-
том якої є висока якість компетентності, 
спроможність адекватно сприймати педа-
гогічні новації, створювати власну систе-
му діяльності, легко адаптуватися до змін 
життя, розвивати власну компетентність. 
Визначені європейські стратегічні орієн-
тири передбачають формування профе-
сійно компетентного фахівця, реалізацію 
індивідуально-креативного креда особис-
тості у процесі підготовки студента допро-
фесійної діяльності, який матиме змогу 
мобільно реагувати на зміни в соціально-
му й економічному житті суспільства, здій-
снювати ефективне соціальне й професій-
не спілкування, більш гнучко аналізувати 
й вирішувати різні ситуації засобами кому-
нікації [1, с. 167].
Формуючи європейський простір ви-

щої освіти, учені, політики визначили 
основну мету та критерії відповідності осві-
ти, що мають міжнародний вимір. Вони 
охоплюють якість, формування довіри, 
сумісність,мобільність, порівняння квалі-
фікацій, рівень освіти та привабливість. 
Основоположною умовою відповідності, 
мобільності, сумісності та привабливості в 
європейському просторі вищої освіти є її 
якість (конференція міністрів вищої освіти 
Європи «Утворення європейського просто-
ру вищої освіти», 2004 р.). Забезпечення 
якості освіти має міжнародний вимір і здій-
снюється на основі взаємоповаги та довіри. 
Одним із провідних принципів організації 
європейської вищої освіти, що виокремлю-
ються Асоціацією європейських універси-
тетів, є розвиток культури якості та дослід-
ницької роботи майбутніх фахівців із ме-
тою не лише здобуття освіти, а й навчання 
їх дослідницьким методам, формування на-
вичок критичного мислення [1, с. 163–164].

В умовах формування інформаційно-
го суспільства функціональними особли-
востями вищої освіти виступає не тільки 
здатність передачі нагромадженого у по-
передні роки обсягу знань і навичок, але 
й спроможність фахівців з вищою освітою 
сприймати наукові ідеї, технічні новації і 
методи виробництва, використовувати на 
практиці інноваційні, креативні підходи 
до вирішення конкретних виробничих за-
вдань, і проблем, розвивати у майбутніх 
працівників новаторські здібності, ініціа-
тивність, підприємливість. Завдання ви-
щої школи як соціального інституту по-
лягає у тому, щоб сприяти професійній 
самореалізації індивіда, навчаючи його 
професійно спрямованій взаємодії з на-
вколишнім природним і соціальним сере-
довищем [3].
Фактично йдеться про створення мо-

дернізованої моделі вищої освіти, здатної 
адекватно реагувати на глобалізаційні ви-
клики часу, зокрема – на кон’юнктуру по-
питу та пропозиції на світових ринках пра-
ці, які вимагають забезпечення підготовки 
робочої сили, професійно-кваліфікаційні 
параметри якої відповідають потребам со-
ціально-економічного розвитку суспіль-
ства, виступають як визначальні чинники 
росту конкурентоспроможності людських 
ресурсів [3].
Рівень соціально-економічного розви-

тку будь-якої країни відображає стан на-
ціональної системи освіти не лише на су-
часному етапі її розвитку, а й у минулому. 
Проте позитивні здобутки системи освіти, 
без відповідної підтримки, конструктивно-
го аналізу та прогнозування уваги досить 
швидко втрачаються на відміну застійних 
явищ. Це проявилося та підтвердилося в 
епоху науково-технічної революції, коли 
рівень освіти почав визначати здатність 
країн застосовувати у виробництві найнові-
ші досягнення науки й техніки, а також за-
безпечувати можливість суспільству адап-
туватися до нових соціально-економічних 
вимог. У світі постійно відбувається рефор-
мування систем освіти, особливо вищої, а з 
розвитком та поширенням інтеграційних 
процесів у глобалізованому суспільстві це 
реформування набуває міжнародного ха-



²íôîðìàö³éíå ïðàâî

180ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 3, 2017 

рактеру, що дозволяє широко використо-
вувати світовий досвід.
Алгоритм реформування вищої освіти 

базується на таких теоретико-методологіч-
них положеннях: 1) модернізація змісту сві-
ти; 2) гуманізація освіти; 3) запровадження 
апробованих технологій кредитно-модуль-
ної системи, рейтингових методик, дис-
танційного навчання, моніторингів якості 
освіти тощо. Реформи національної систе-
ми освіти мають орієнтуватися на глобалі-
зацію, інтеграцію та конкурентоспромож-
ність [4, с. 7–14].
Серед важливих тенденцій професій-

ної підготовки в сучасних соціокультурних 
умовах вважається також інтернаціоналі-
зація вищої школи, сутність якої полягає 
у створенні інтернаціональних освітніх 
структур різного призначення, забезпечен-
ні студентської мобільності, тобто переходу 
до гнучких взаємоузгоджених навчальних 
планів модульного типу, що дозволяють 
студентам легше адаптуватися до умов на-
вчання у вузі,інших країнах, широке за-
стосування ІКТ і дистанційного навчання-
[1, с. 166]. 
У сучасних умовах реформування осві-

ти в цілому особливого значення набуває 
модернізація вищої школи. Відповідно до 
Державної національної програми «Освіта. 
Україна XXI століття», програми еконо-
мічних реформ на 2010–2014 рр. Комітету 
з економічних реформ при Президентові 
України «Заможне суспільство, конкурен-
тоспроможна економіка, ефективна держа-
ва», Національної стратегії розвитку освіти 
в Україні на 2012–2021 рр. та інших нор-
мативних й організаційних документів, у 
країні вирішуються завдання щодо кон-
структивних змін у системі вищої освіти. 
Модернізація вищої школи спрямована 
на підвищення рівня освіти та інтеграцію 
її в єдиний європейський освітній простір
[5, с. 68–77]. 
Глобальний характер сучасної освіти в 

умовах становлення інформаційного сус-
пільства, який характеризується посилен-
ням інтернаціоналізації, стандартизації, 
підвищенням вимог до якості освіти, а та-
кож внутрішній соціально-економічний 
імператив зумовлюють необхідність опти-

мальної модернізації національної системи 
вищої освіти. З огляду на стратегічні пріо-
ритети розвитку держави (ефективність со-
ціально-економічного реформування, кон-
курентоспроможність національної еконо-
міки, розбудова соціально-правової держа-
ви, міжнародне визнання тощо), інтеграція 
вищої освіти до європейського освітнього 
простору стає стратегічно обумовленою і 
закономірною, а реформування її структу-
ри – нагальною необхідністю [3].
Сучасна освіта передбачає відкритість 

у майбутньому, а її подальший розвиток 
повинен спрямовуватися на подолання 
замкненості й надання освітньому проце-
су творчого характеру, що потребує нової 
освітньої моделі, яка б відповідала реаліям 
постіндустріального суспільства, тим гло-
бальним змінам в усіх сферах життя, які 
викликані сучасними інформаційно-кому-
нікаційними технологіями, стрімкими інте-
граційними процесами у світі [6, с. 5].
Саме тому важливого значення для роз-

витку суспільства набуває осмислення якіс-
но нових ознак і смислів сучасної освіти в 
умовах євроінтеграції. Оновлення усіх сфер 
життя українського суспільства призве-
ло до необхідності реформування системи 
освіти, зокрема, це стосується вищої освіти, 
яка повинна відповідати потребам суспіль-
ства та освітнім тенденціям у сучасному сві-
ті. ХХІ ст. характеризується підвищенням 
вимог до освіти, що пов’язано з переходом 
до високотехнологічного інформаційно-
го суспільства, у якому якість людського 
потенціалу, рівень освіченості і культури 
всього населення набувають вирішального 
значення для економічного і соціального 
поступу країни. Інтеграція і глобалізація 
соціальних, економічних і культурних про-
цесів, які відбуваються у світі, перспективи 
розвитку Української держави на найближ-
чі два десятиліття вимагають глибокого 
оновлення системи освіти, зумовлюють її 
випереджувальний характер.
На сьогодні перед Україною постає за-

вдання проведення комплексу модерніза-
ційних реформ. Стратегія сталого розви-
тку «Україна–2020», схвалена Указом Пре-
зидента України від 12 січня 2015 року-           
№ 5/2015 (стаття 67) [7, с. 8] передбачає-
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реалізацію 62 реформ та 2 програм розви-
тку держави, зокрема – проведення рефор-
ми освіти.

«Освіта є одним з головних чинників 
зростання якості людського капіталу, гене-
ратором нових ідей, запорукою динамічно-
го розвитку економіки і суспільства в ціло-
му. Щоб українська освіта по-справжньому 
ефективно виконувала ці важливі завдан-
ня, необхідне її оновлення з урахуванням 
актуальних світових тенденцій розвитку 
освіти в широкому соціально-економічному 
контексті» [8, с. 353–354]. 
Зацікавленість держави в реформуван-

ні освіти пояснюється передусім потреба-
ми суспільства, яке все частіше висловлює 
незадоволення якістю освіти. Саме тому 
основною офіційною установкою реформи 
виступає підвищення ефективності вищої 
школи. Зазначене відповідає світовим тен-
денціям: починаючи з 1980-х рр., влади різ-
них країн працюють над реформуванням 
національних (і транснаціональних – у ви-
гляді розгортання Болонського процесу та 
створення єдиного європейського освітньо-
го простору) систем вищої освіти, ставлячи 
глобальну вимогу щодо підвищення ефек-
тивності освіти. П. Сальберг назвав це «Гло-
бальним рухом освітніх реформ»(«Global 
Educational Reform Moment»), окреслив-
ши основні його компоненти стосовно се-
редньої освіти: 1) стандартизація освіти;-
2) концентрація на ключових предметах – 
грамотність, математика, природничі на-
уки; 3) пошук безризикових способів до-
сягнення цілей освіти (зокрема – мініміза-
ція експериментування); 4) використання 
в управлінні освітою методів управління 
бізнесом; 5) проведення політики відпові-
дальності освітніх закладів за успіхи учнів 
на базі незалежного оцінювання їхніх до-
сягнень [9, р. 259–287]. Хоча П. Сальберг 
відносив зазначені тенденції до шкільної 
освіти, безперечно, вони притаманні й ви-
щій освіті.
Відомі західні дослідники освітніх сис-

тем констатують: «Вища освіта потребує 
глибокої, радикальної і термінової транс-
формації. Більше всього варто побоюватись 
того, що внаслідок самозаспокоєності, обе-
режності або невпевненості, зміни будуть 

відбуватися занадто повільно та обмежать-
ся локальними нововведеннями. Моделі 
вищої освіти, які отримали широке розпо-
всюдження у другій половині XX ст., біль-
ше не працюють» [10, с. 152–229].
Сьогодні кожна країна прагне забез-

печити своїм ученим вільний доступ до 
єдиного наукового та освітнього простору, 
рівноправну участь у світовій науці та між-
народне співробітництво. Однак, зв’язки 
української вищої школи зі світовою за-
лишаються достатньо слабкими. Навіть 
провідні українські університети вкрай об-
межено присутні в глобальних рейтингах, 
індекси публікацій та цитування їх акаде-
мічного персоналу значно нижче аналогіч-
них показників зарубіжних університетів. 
Низький рівень інтернаціоналізації укра-
їнських університетів і української науки, а 
також стрімке старіння наукових ресурсів, 
накопичених переважно у радянські часи, 
знижують якість освітнього і наукового 
процесу в українських вищих навчальних 
закладах.
Розвиток системи вищої освіти в євро-

пейських країнах здійснюється під впли-
вом тих технологічних, економічних і со-
ціальних перетворень, які відбуваються у 
світовому освітньому просторі. Однією із 
провідних сучасних тенденцій професійної 
освіти є інтеграція, сутність якої полягає 
у сприянні загальному соціально-еконо-
мічному прогресу, зміцненню взаєморозу-
міння між народами шляхом поглиблен-
ня співпраці у сфері освіти, поліпшення її 
якості [1, с. 163].
Досягнення мети реформ вищої освіти 

– суттєвого покращення її якості задля під-
вищення ефективності участі фахівців з ви-
щою освітою, самої вищої школи в модерні-
зації соціально-економічної системи держа-
ви, підвищення її конкурентоспроможності 
потребує термінової розробки реалістичної 
стратегії розвитку національної системи 
вищої освіти з урахуванням середньо тер-
мінованих та довготермінових перспек-
тив. Формування та реалізація зазначеної 
стратегії неможливі без аналізу реального 
стану справу системі вищої освіти України, 
виявлення наявних та майбутніх проблем, 
постійного моніторингу оцінювання її ре-
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алізації, а також проблем, які виникнуть у 
процесі реформування. Зазначене немож-
ливе без збору політичних, соціально-еко-
номічних, статистичних показників у комп-
лексі, застосування найсучасніших засобів 
її аналітичної обробки та підготовки реко-
мендацій.
Частина 1 статті 13 Закону України 

«Про вищу освіту» до головних функцій 
центрального органу виконавчої влади 
у сфері освіти і науки відносить як роз-
робку стратегії та програми розвитку ви-
щої освіти і подачу їх на затвердження 
Кабінету Міністрів України (пункт1), так 
і проведення аналітично-прогностичної 
діяльності у сфері вищої освіти, визначен-
ня тенденцій її розвитку, впливу демогра-
фічної, етнічної, соціально-економічної 
ситуації, інфраструктури виробничої та 
невиробничої сфери, формування страте-
гічних напрямів розвитку вищої освіти з 
урахуванням науково-технічного прогре-
су та інших чинників, узагальнення світо-
вого і вітчизняного досвіду розвитку ви-
щої освіти [11, 4].
Відповідно до Закону України «Про 

вищу освіту» від 01. 07. 2014 р. державна 
політика у сфері вищої освіти ґрунтується 
на принципах: сприяння сталому розви-
тку суспільства шляхом підготовки конку-
рентоспроможного людського капіталу та 
створення умов для освіти упродовж жит-
тя; доступності вищої освіти; незалежнос-
ті здобуття вищої освіти від політичних 
партій, громадських і релігійних орга-
нізацій (крім вищих духовних навчаль-
них закладів); міжнародної інтеграції та 
інтеграції системи вищої освіти України 
у європейській простір вищої освіти, за 
умови збереження і розвитку досягнень 
та прогресивних традицій національної 
вищої школи; наступності процесу здо-
буття вищої освіти; державної підтрим-
ки підготовки фахівців з вищою освітою 
для пріоритетних галузей економічної 
діяльності,напрямів фундаментальних 
і прикладних наукових досліджень, на-
уково-педагогічної та педагогічної діяль-
ності; державної підтримки освітньої, на-
укової, науково-технічної та інноваційної 
діяльності університетів, академій, інсти-

тутів, коледжів, зокрема шляхом надання 
пільг із сплати податків, зборів та інших 
обов’язкових платежів вищим навчаль-
ним закладам, що провадять таку діяль-
ність; сприяння здійсненню державно-
приватного партнерства у сфері вищої 
освіти; відкритості формування структу-
ри і обсягу освітньої та професійної під-
готовки фахівців з вищою освітою [12].

Висновки
Стратегія розвитку національної сис-

теми освіти має формуватися адекватно 
сучасним інтеграційним і глобалізаційним 
процесам, вимогам переходу до постінду-
стріальної цивілізації, чим забезпечуються 
стійкий рух і розвиток України в першій 
половині ХХІ ст., інтегрування національ-
ної системи освіти у європейський і світо-
вий освітній простір. Ключовими напрям-
ками державної освітньої політики мають 
стати:реформування системи освіти на 
основі філософії «людиноцентризму» як 
стратегії національної освіти;оновлення 
законодавчo-нормативної бази системи 
освіти,адекватної вимогам часу; модерні-
зація структури, змісту й організації осві-
ти на засадах компетентнісного підходу, 
переорієнтації змісту освіти на цілі ста-
лого розвитку; створення і забезпечення 
можливостей для реалізації різноманітних 
освітніх моделей, навчальних закладів різ-
них типів і форм власності, різноманітних 
форм та засобів отримання освіти; побу-
дова ефективної системи національного 
виховання,розвитку і соціалізації дітей та 
молоді;забезпечення доступності та непе-
рервності освіти впродовж життя; формуван-
ня здоров’язбережного середовища, екологі-
зації освіти, валеологічної культури учасни-
ків навчально-виховного процесу;розвиток 
наукової та інноваційної діяльності в освіті, 
підвищення якості освіти на інноваційній 
основі;інформатизація освіти, удосконален-
ня бібліотечного та інформаційно-ресурс-
ного забезпечення освіти і науки; забезпе-
чення національного моніторингу системи 
освіти; підвищення соціального статусу 
педагогів;створення сучасної матеріально-
технічної бази системи освіти.
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АНОТАЦІЯ 
У статті визначено теоретико-методо-

логічні засади реформування вищої освіти в 
сучасних соціокультурних умовах. Алгоритм 
реформування вищої освіти базується на та-
ких теоретико-методологічних положеннях: 
1) модернізація змісту світи; 2) гуманізація 
освіти; 3) запровадження апробованих тех-
нологій кредитно-модульної системи, рей-
тингових методик, дистанційного навчання, 
моніторингів якості освіти тощо. Реформи 
національної системи освіти мають орієнту-
ватися на глобалізацію, інтеграцію та конку-
рентоспроможність.
Ключові слова: вища освіта; реформуван-

ня вищої освіти; модернізація вищої школи; ін-
формаційне суспільство; реформи національ-
ної системи освіти; інтернаціональність.

SUMMARY 
The article deals with the theoretical and 

methodological principles of reforming higher 
education in modern socio-cultural conditions. The 
algorithm of reforming higher education is based 
on the following theoretical and methodological 
provisions: 1) modernization of the content of 
the world; 2) humanization of education; 3) 
implementation of proven technologies of the credit-
module system, rating methodologies, distance 
learning, monitoring of the quality of education, 
etc. Reforms of the national education system 
must be guided by globalization, integration and 
competitiveness.

Key words: higher education; reforming higher 
education; modernization of higher education; 
information society; reforms of the national 
education system; internationality.
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В статье рассмотрены содержание права 
доступа к Интернету определены особенности 
международного опыта управления Интер-
нетом; проанализирован опыт иностранных 
государств в сфере блокировки доступа к ин-
тернет-контенту. Кроме этого, раскрыто 
использование государствами технологий бло-
кировки или фильтрации интернет-контен-
та в соответствии с международно-правовых 
норм. 
Ключевые слова: Интернет, свобода слова, 

доступ к Интернету, блокировки интернет-
контента, фильтрация интернет-контента.

цінностей». Однак, постає питання про 
межі допустимості держави у сфері блоку-
вання певних видів контенту. 

Стан дослідження
Деякі питання блокування доступу до 

інтернет-контенту досліджували В.В. Архи-
пов, О.А. Баранов, О.О. Золотар, В.Г. Пи-
липчук, О.Д. Рябоконь та інші. Незважаю-
чи на чималий доробок у цій сфері та впро-
вадження нових методів і способів блоку-
вання доступу до інтернет-сайтів, існує 
нагальна потреба детального дослідження 
цього питання з урахуванням досвіду різ-
них країн світу.

Метою даної статті є поглиблення тео-
ретичних положень й обгрунтування про-
позицій щодо вдосконалення правового 
інструментацію у сфері блокування доступу 
до інтернет-контенту.

Виклад основних положень
Закріплюючи у статті 16 Загальної де-

кларації прав людини права на «свободу 
переконань і на вільне їх виявлення, що 
вколючає включає свободу безперешкодно 
дотримуватися своїх переконань та свободу 
шукати, одержувати і поширювати інфор-
мацію та ідеї будь-якими засобами і неза-
лежно від державних кордонів», не було 
жодних очікувань щодо змін, які інформа-
ційні технології можуть привести до життя 
людей приблизно через 70 років.

Постановка проблеми
З активним розвитком і поширенням 

Інтернету зростає кількість випадків вико-
ристання програмного забезпечення для 
управління контентом, з метою обмеження 
або контролю доступу до його вмісту. Це 
перш за все використовується для фільтра-
ції матеріалів, переданих через Інтернет, 
електронну пошту або інші онлайн-засоби. 
Чимало установ використовують блокуван-
ня доступу до інтернет-сайтів, щоб обме-
жити можливість працівників користувати-
ся соціальними мережами у робочий час, а 
також спостерігається тенденція до впрова-
дження фільтрації в Інтернеті, для захисту 
дітей від шкідливих матеріалів і зменшен-
ня доступу порнографії. Деякі держави 
блокують доступ до інтернет-контенту з 
метою «забезпечення прав інтелектуальної 
власності», «захисту національної безпеки», 
«збереження культурних норм і релігійних 
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Інтернет як складова сучасної соціаль-
ної реальності зумовив розвиток нових ін-
ститутів, що засновані на його можливос-
тях і не мають прямих аналогів (електронні 
і «віртуальні» гроші, соціальні мережі, роз-
раховані на багато користувачів онлайн-
ігри), а також змінює її, запроваджує новий 
формат функціонування вже існуючих ін-
ститутів. У той же час користувачі Інтер-
нету продовжують залишатися суб’єктами 
права, а суспільні відносини, що виникають 
між ними, потребують правового регулю-
вання [1, с. 10].

Винахідник Всесвітньої мережі «Інтернет» 
Тімоті Бернерс-Лі у книзі «Заснування Па-
вутини» зазначає: «Мережа – це більше соці-
альне, ніж технічне явище. Задумував я її для 
досягнення результату – допомогти людям 
працювати разом, – а не як технічну іграш-
ку. Найзагальніша мета Мережі – підтримка 
і поліпшення нашого існування у світі, яке 
саме багато в чому є мережевим» [2, с. 107].-
Інтернет спочатку був розроблений як від-
критий комунікаційний простір «для досяг-
нення соціального результату допомогти 
людям працювати разом, а не як технічну 
іграшку» [2, c. 107]. 
Сьогодні Інтернет охоплює майже всі 

сфери суспільного життя (бізнес, тран-
спорт, охорону здоров’я, освіту, культуру, 
ЗМІ, державне управління, науку, особисту 
ідентичність, ігри тощо) і забезпечує мож-
ливість прямого діалогу між людьми, неза-
лежно від їх фізичного місцезнаходження. 
Ерік Шмідт і Джерард Коен з компа-

нії Google прогнозують, що «кожна дер-
жава спробує регулювати Інтерент ... всі 
країни – від найбільш демократичних до 
авторитарних – намагаються спроектуати 
закони з реального світу на світ віртуаль-
ний» [6, c. 91]. Ці тенденції прослідкову-
ються у багатьох сучасних країнах (США, 
Великобританія, Німечинна, Ізраїль, 
Росія, Китай, Україна). Уряди цих країн 
почали збільшувати свій контроль над кі-
берпростором і демонструють готовність 
втрутитися в комунікацію між користува-
чами в Інтернеті. 
Управління використанням Інтернет 

охоплює як технічні питання, так і питан-
ня державної політики, і в ньому повинні 

брати участь усі зацікавлені сторони і від-
повідні міжурядові і міжнародні організа-
ції. У зв’язку з цим у «Декларації принци-
пів побудови інформаційного суспільства 
– глобальне завдання в новому тисячолітті» 
(далі – Декларація) визнається, що: 1) по-
літичні повноваження, пов’язані з Інтерне-
том, як частина державної політики є суве-
ренним правом держав; 2) приватний сек-
тор відіграє і повинен продовжувати віді-
гравати важливу роль у розвитку Інтернету 
як у технічній, так і в економічній сфері;-
3) громадянське суспільство також відіграє 
важливу роль у сфері Інтернету, особливо 
на рівні громад, і повинно продовжувати 
відігравати таку роль; 4) міжурядові орга-
нізації відіграють і повинні продовжувати 
відіграти роль у цьому питанні, що сприяє 
координації міждержавної політики у сфері 
Інтернет-відносин; 5) міжнародні організа-
ції також відіграють і повинні продовжува-
ти відігравати важливу роль у розроблені 
технічних стандартів і відповідної політики 
у сфері Інтернету [3].
З метою забезпечення реалізації права 

людини, у 2011 році в Доповіді Спеціаль-
ного доповідача ООН з питань заохочення 
і захисту права на свободу думки та її вільне 
виявлення Франка Ла Рю (далі - Доповідь), 
доступ до Інтернету визнано одним із прав 
людини. Визнання цього права обгрунто-
ване тим, що «на відміну від будь-якого ін-
шого засобу комунікації Інтернет дозволяє 
людям миттєво і недорого шукати, одер-
жувати і поширювати інформацію та ідеї в 
транскордонному масштабі. Інтернет, зна-
чно розширюючи можливості людей здій-
снювати своє право на свободу думок та їх 
вільне вираження, є «активізатором» інших 
прав людини, сприяє економічному, соці-
альному і політичному розвитку, а також 
розвитку людства в цілому» [11].

26 липня 2016 р. у резолюції ООН за-
значено, що ті ж самі права, які людина має 
в офлайновому середовищі, повинні також 
захищатися в онлайновому середовищі, зо-
крема свобода вираження думок, яка може 
бути застосована незалежно від кордонів і 
в рамках будь-яких обираних людиною за-
собів масової інформації, відповідно до ста-
тей 19 Загальної декларації прав людини 
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і Міжнародного пакту про громадянські і 
політичні права [4].
Більшість членів Ради, серед яких і 

Україна, проголосувала за схвалення до-
кументу. Водночас проти висловилися такі 
країни, як Росія, Китай, Саудівська Аравія, 
Південна Африка та Індія. Вони, зокрема, 
вимагали вилучити з тексту фрагмент, у 
якому йдеться про «засудження заходів з 
обмеження та блокування доступу до роз-
міщеної в мережі інформації» [5].
По суті до інформації, яка може бути 

обмежена в Глобальній мережі, належить: 
дитяча порнографія (для захисту прав ді-
тей), підбурювання до ненависті (для за-
хисту прав вразливих регіонів), дифама-
ція (для захисту прав і репутації інших 
осіб від незаконних нападів), пряме і пу-
блічне підбурювання до здійснення гено-
циду (для захисту прав інших осіб), будь-
який виступ на користь національної, 
расової чи релігійної ненависті, що є під-
бурюванням до дискримінації, ворожнечі 
або насильства (для захисту прав інших 
осіб та як право на життя) [11, п. 25].
Однак у багатьох випадках держава об-

межує, контролює, обробляє і піддає цен-
зурі контент, який розповсюджується че-
рез Інтернет, без будь-яких законних під-
став або на основі суперечливих законів, 
що, не обґрунтовуючи такі дії, і / або робить 
це таким чином, який явно не відповідає і / 
або непропорційній заявленій меті. Такі дії 
явно не сумісні із зобов’язаннями держав, 
передбачених міжнародним правом прав 
людини, і часто ще більше «заморожують» 
право на свободу думок і їх вільне виражен-
ня [11, п.26].
Крім того, Спеціальний доповідач під-

креслює, що з огляду на унікальні особли-
вості Інтернету, норми і обмеження, які 
можуть вважатися законними і пропорцій-
ними щодо традиційних ЗМІ, часто не є 
такими стосовно Інтернету. Наприклад, у 
випадках поширення інформації, яка шко-
дить репутації, з урахуванням можливості 
відповідної особи здійснити своє право на 
негайну відповідь з метою відшкодування 
заподіяної шкоди, види санкцій, які за-
стосовуються при дифамації без викорис-
тання Інтернету, можуть бути зайвими і 

непропорційними. Так само, хоча захист 
дітей від неналежного контенту може бути 
доцільною мірою, зважаючи на наявність 
програмних фільтрів, які батьки і шкільна 
адміністрація можуть використовувати для 
регулювання доступу до певного контенту, 
дії уряду, такі як блокування, перестають 
бути повністю доречними і виправданими 
[11].
Блокування – це заходи, що використо-

вуються з метою попередження надходжен-
ня певного контенту до кінцевого користу-
вача. До них належать: закриття для корис-
тувачів доступу до конкретних веб-сайтів, 
адрес Інтернет-протоколу і доменних зон, 
видалення веб-сайтів з веб-сервера, на 
яких вони розміщені, або використання 
технологій фільтрації, що перешкоджають 
появі сайтів, які можуть містити матеріали, 
ключові слова або інший конкретний кон-
тент. Механізми, які використовують для 
управління інформацією і цензури в Інтер-
неті, стають усе більш технічно складними 
із застосуванням багаторівневих систем 
контролю, часто прихованих від користу-
вачів [11].

«Якщо ви відкриєте вікно для свіжого 
повітря, ви повинні очікувати, що влітають 
мухи», – це фраза Ден Сяопіна, в якій роз-
крито суть «проекту Золотий Щит», також 
відомого як «Великий брандмауер Китаю» 
(The Golden Shield Project) – система цензу-
ри і фільтрації Інтернету. Проект стартував 
у 2003 р. та є системою серверів на інтер-
нет-каналі між провайдерами і міжнарод-
ними мережами передачі інформації, що 
фільтрує інформацію. 
За даними Грега Уолтона з Міжнарод-

ного центру з прав людини та демокра-
тичного розвитку, Китай реалізував най-
складнішу фільтрацію інтернет-контенту, 
що здатна ефективно фільтрувати контент 
з використанням безлічі методів регулю-
вання і технічного контролю (блокування 
IP-адрес і фільтрація контенту; фільтрація 
DNS і URL; скидання з’єднання тощо). 
До сайтів, які підлягають фільтрації, у 

Китаї належать такі, що:
- створені забороненим групам у цій 

державі (waselpro.com, thecim.org) або спри-
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яють обходу блокування сайтів (openvpn.
net, strongvpn.com, purevpn.com);

- пов’язані з «ворожими» іноземними 
урядами, засобами масової інформації та ін-
шими організаціями (time.com, economist.
com, bbc.co.uk);

- пов’язані з релігійним і політичним 
контентом (waselpro.com), порнографічни-
ми матеріалами (drtuber.com, hardsextube.
com) або сайти, які заоохочують злочинну 
діяльність;

- сайти для блогів (urbansurvival.com, 
wretch.cc, fc2.com) [10]. 
Фільтрація також поширюється на 

«ключові слова», які можуть бути заблоко-
вані під час запитів місцевих користувачів 
до іноземних пошукових систем, у той час 
як інші можуть бути занесені до чорно-
го списку («демократія», «права людини», 
«диктатура», «пригнічення», «червоний те-
рор», «Далай-лама») [11].
Окрему групу сайтів, які заблоковано 

урядом КНР складають соціальні мережі 
(Google Plus; Facebook; Twitter; Instagram). 
Політика уряду цієї держави щодо соці-
альних мереж полягає в блокуванні між-
народних сайтів і створенні виключно «ки-
тайських» цензурованих соціальних мереж. 
Коли в іншій частині земної кулі викорис-
товують Google, в Китаї функціонує Baidu 
(http://www.baidu.com/). Замість Twitter у 
них є Weibo (http://tw.weibo.com/). Замість 
Facebook є Renren (http://www.renren.com/). 
Замість Youtube у них є Youku (http://www.
youku.com/) і Tudou (https://www.tudou.
com/).
Постачальники інтернет-послуг 

зобов’язані блокувати веб-сайти і видаляти 
контент відповідно до вказівок цензорів.
Так, у червні 2016 р. заборона на незалеж-
ний збір або розповсюдження оригіналь-
них новин була поширена на всі додатки 
для соціальних мереж, у той час як у липні 
2016 р. пекінський підрозділ адміністрації 
КНР прийняв норми, що забороняють ки-
тайським інтернет-порталам створювати 
будь-які оригінальні новини, обмежуючи їх 
контентом, наданим невеликою кількістю 
дозволених «офіційних» джерел. Керівни-
цтво сайтів новин повинно цілодобово від-
стежувати зміст заміток і статей, щоб не до-

пустити фактичних, стилістичних та інших 
помилок.
У серпні 2016 р. Кіберпростір адміні-

страції КНР (Cyberspace of Administration 
of China) встановив нові жорсткі вимоги до 
цензури для інтернет-провайдерів, у тому 
числі запроваджено постійний моніторинг 
вмісту новин і персональну відповідаль-
ність головних редакторів сайтів за кон-
тент. 
З метою посилення державного конт-

ролю над Інтернетом, у листопаді 2016 р. 
Всекитайськими зборами народних пред-
ставників ухвалено новий закон «Про кі-
бербезпеку». Згідно з цим законом, фізичні 
особи та організації Китаю не мають права 
«шкодити безпеці, честі та інтересам дер-
жави» в інтернеті. Також законом заборо-
няється діяльність в інтернеті, спрямована 
на «повалення соціалістичної системи, роз-
кол нації, підрив національної єдності, за-
хист тероризму та екстремізму» [9].
Міжнародна правозахисна організація 

«Human Rights Watch» засудила новий за-
кон про кібербезпеку через широке визна-
чення діяльності, яка ним забороняється. 
«Інтернет в Китаї і так перебуває під силь-
ною цензурою, йому потрібно більше сво-
боди, а не навпаки», - зазначає директор 
китайського офісу HRW Софі Річардсон. За 
її словами, незважаючи на те, що новий за-
кон викликав занепокоєння у правозахис-
ників та представників бізнесу, китайська 
влада просунула обмежуючий закон без 
жодних суттєвих змін [7].
Механізми, що використовуються для 

управління інформацією і цензури в Інтер-
неті, стають усе більш технічно складними 
із застосуванням багаторівневих систем 
контролю, часто прихованих від користу-
вачів. 
У деяких країнах формується тенден-

ція до тимчасового блокування з метою по-
збавлення користувачів можливості отри-
мувати та розповсюджувати інформацію в 
політично значимі періоди, такі як вибори, 
соціальні протести або святкування річни-
ці важливих політичних або історичних по-
дій. У цей час блокуються веб-сайти опози-
ційних партій, незалежних ЗМІ та соціаль-
них мереж, таких як «Twitter» і «Facebook», 
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як це було в період протестів у країнах 
«Арабської весни» у 2010-2011 рр. та під час 
війського перевороту в Туречинні у липні 
2016 р. 
Прогнозуючи розвиток блокування до-

ступу до зв’язку та Інтернету, Е.Шмідт і Дж. 
Коен зазначають, що авторитарні країни 
недовго думатимуть перед тим, як заборо-
нити одноранговий зв’язок або взяти його 
під контроль. А от демократичні країни ді-
ятимуть помірковано перед застосуванням 
будь-яких обмежень у цій сфері. Так, під 
час масових заворушень у Великобританії в 
серпні 2011 р. протестувальники вимагали 
відновити справедливість у справі Марка 
Деггана, якого застрелили працівники по-
ліції в Тоттенгемі. Через декілька днів про-
тести переросли в сутички, внаслідок яких 
загинуло п’ятеро людей і пошкоджено май-
на на суму 300 мільйонів фінтів стерлінгів. 
На думку уряду Великобританії, цьому най-
більше посприяли такі засоби комунікації, 
як Twitter, Facebook і особливо BlackBerry. 
Коли протести припинилися, британський 
Прем’єр-Міністр Девід Кемерон виступив 
у парламенті та повідомив про можливість 
блокування цих соціальних сервісів у пев-
них ситуаціях, зокрема тоді, «коли відомо, 
що люди задумують розбій, безпорядки та 
злочини» [6, c. 81]. 

Висновки
На основі вищевикладеного слід зазна-

чити, що використання державами тех-
нологій блокування або фільтрації часто є 
порушенням їхніх зобов’язань щодо гаран-
тування права на вільне вираження думок, 
адже: 

1) конкретні підстави для блокування не 
закріплені в законодавстві або вони вкрай 
широко і нечітко прописані в законах, що 
створює небезпеку довільного і надмірного 
блокування;

2) блокування не спрямоване на вико-
нання цілей, передбачених в пункті 3 статті 
19 Міжнародного пакту про громадянські і 
політичні права, а списки сайтів, які під-
лягають блокуванню зазвичай не розголо-
шуються, що ускладнює оцінку того, чи є 
обмеження доступу до контенту законним;

3) навіть у разі обґрунтування заходів 
блокування вони є зайвими і непропорцій-
ними досягненню поставленої мети, оскіль-
ки вони нерідко бувають недостатньо ці-
леспрямованими і призводять до закриття 
доступу до більшого обсягу контенту, ніж 
той, який вважається незаконним;

4) контент часто блокується без участі 
судового або незалежного органу або без 
можливості перегляду відповідного рішен-
ня цими органами.
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто зміст права доступу 
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міжнародно-правових норм. 
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доступ до Інтернету, блокування інтернет-
контенту, фільтрація інтернет–контенту. 

SUMMARY 
In the article the contents of the right of access 

to the Internet are considered, the features of the 
international experience of Internet governance 
are determined; The experience of foreign countries 
in the fi eld of blocking access to Internet content 
is analyzed. In addition, the use of state-of-the-
art technologies for blocking or fi ltering Internet 
content is disclosed in accordance with international 
legal norms. 

Keywords: Internet, freedom of speech, access to 
the Internet, blocking of Internet content, fi ltering 
of Internet content.
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Общественная ассоциация Институт демократии и Комратский государственный уни-
верситет в партнерстве с Университетом Пурдью (США), Обществом болгарской культу-
ры «Родолюбец» (с. Парканы) и Центром продвижения и защиты прав молодых женщин-
(г. Кишинев) при поддержке Делегации Европейского Союза в Молдове в рамках проекта 
«Повышение взаимного доверия между учителями обоих берегов Днестра: Формирование 
регионального потенциала для непрерывного развития квалификации учителей в сфере 
современных проактивных методов образования в области прав человека» приглашает Вас 
принять участие в конференции „Защита прав человека”, которая состоится 26 октября 
2017 г. в Комратском госуниверситете с 10-00 представить до 26 октября 2017 года статьи 
выступлений.
По итогам конференции выйдет сборник статей, куда войдут присланные статьи, соот-
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Кризові явища що виникли в Україні не-
гативно вразили усі сфери життєдіяльності 
країни. Економічна криза, виснаження фі-
нансових ресурсів держави, зниження рівня 
життя населення усе це стало наслідками, 
які необхідно у короткий час усунути. На 
подолання їх 6 травня 2015 року Президент 
України підписує Указ про затвердження 
Стратегії національної безпеки України, де 
визначає економіку, як ту галуз яка вкрай 
потребує змін. Вищеперераховані факто-
ри поставили перед громадськістю пробле-
му переосмислення, як самого визначення 
«безпека», так і переосмислення цього яви-
ща у масштабі державної політики і зміни 
фактично в усіх сферах життєдіяльності. 
Відповідно, виходячи з вищевикладеного 
монографія Ковальчук А. Ю. є своєчасною 
та необхідною. Вона присвячена вирішен-
ню однієї із важливих проблем сьогодення 
– реформуванню механізму державної вла-
ди з метою забезпечення стану безпеки в 
Україні. 
Автор вчасно задається питанням: який 

же саме стан, механізм, розуміється під по-
няттям «безпеки»? Нажаль, у чинних норма-
тивно-правових актах не розкриваються ні 
поняття безпеки ні її стандарти. 
Нажаль слід констатувати той факт, що 

стандарти безпеки, що існували ще у 2013 
році показали свою відносність і не ефек-
тивність. Тому обрана автором тема «За-
безпечення фінансово-економічної безпеки 
України: адміністративно-правовий аспект» 
є вчасною й актуальною.

У монографії А. Ю. Ковальчук вдало про-
ведено ґрунтовне, комплексне дослідження 
теоретичних питань та практики забезпе-
чення фінансово-економічної безпеки. Осо-
бливе значення було приділено зарубіж-
ному досвіду. Корисним, на наш погляд, є 
вивчення досвіду транснаціональних кор-
порацій, щодо забезпечення їх внутрішньої 
фінансово-економічної безпеки. Само існу-
вання таких підприємств вказують на роз-
ширення меж держави, на умовність кордо-
нів. Відповідно, автор робить висновок про 
неможливість розділення зовнішніх та вну-
трішніх загроз за територіальною ознакою. 
У монографії містяться й інші цікаві і корис-
ні пропозиції, для покращення як теорії так 
і практики забезпечення безпеки. 

 Виходячи з цього, тема рецензованого 
дослідження Ковальчук А. Ю. є цілком акту-
альною з огляду на потреби сучасної право-
вої доктрини.
Органічне поєднання теоретичних і 

практичних проблем проглядається вже у 
плані роботи та завданнях, які поставив до-
слідник. При цьому слід підкреслити логіч-
ну структурованість наукового дослідження, 
полемічність викладу матеріалу і, незважа-
ючи на окремі максималістські оцінки ідей 
тих, кого він залучає до наукової дискусії, 
позначається загальною толерантністю в 
ставленні до їх думок, зваженістю і обґрун-
тованістю власної позиції.
Безумовною позитивною рисою моно-

графії є приділення автором значної уваги 
теоретичним аспектам проблеми. Зокрема, 
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обґрунтовано правову та категоріально-по-
нятійну сутність фінансово-економічної без-
пеки. Фінансово-економічна безпека пред-
ставляє собою стан захищеності від загроз 
ризиків та небезпек. Її основу складають 
дві компоненти – економічна безпека та фі-
нансова безпека. В науковому середовищі, 
а також на нормативно-правовому рівні ви-
значено ряд основних складових фінансово-
економічної безпеки, які представляють со-
бою ключові сфери діяльності на усіх рівнях 
економіки. Ризики, як об’єкт дослідження, 
фінансово-економічної безпеки характери-
зують певну ймовірність настання негатив-
них подій. Вірно зазначено автором, що се-
ред суб’єктів економічної безпеки, до яких 
віднесено державу, міжнародні організації, 
світове співтовариство, підприємства та ін., 
громадянські спільноти як суб’єкт економіч-
ної безпеки не представлені. Це спостеріга-
ється, як на науковому так і на нормативно-
правовому рівні. Ковальчук А. Ю. запропо-
новано ряд понять, що характеризують гро-
мадян як суб’єктів фінансово-економічної 
безпеки. Представлено до розгляду основні 
об’єкти економічної безпеки громадян. Діс-
тала подальшого розвитку «концепція еко-
номічної безпеки громадян», як ефективно-
го механізму забезпечення їх економічних 
інтересів. 

Автором було глибоко проаналізова-
но чинне законодавство, що дозволило 
автору всебічно і глибоко розглянути всі 
питання, що стосуються досліджуваної в 
роботі теми, надати науково обґрунтовані 
висновки та рекомендації. Наведене дає 
підстави для досить позитивної оцінки ро-
боти. 
Разом з тим, позитивні якості представ-

леного до захисту дослідження, не виключа-
ють творчої дискусії чи незгоди з окремими 
положеннями, але це не погіршує загальної 
позитивної оцінки наукової роботи та важ-
ливості одержаних результатів.
Отримані наукові результати, положен-

ня, висновки і рекомендації обґрунтовані і 
достовірні, підтверджуються репрезента-
тивністю результатів дослідження.
Підводячи підсумок, можна констатува-

ти, що монографію підготовлено з дотри-
манням вимог наукового стилю, ділового 
мовлення та з виведенням власних висно-
вків. Враховуючи наведене, монографія 
становить неабиякий науковий інтерес для 
використан¬ня студентами юридичного 
факультету, аспірантами, викладачами, на-
уковцями, практиками та усіма, хто ціка-
виться юридичною проблематикою та може 
бути рекомендована до друку.

А.І. Суббот
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Статья посвящена проблемам определе-
ния и функционирования механизма реали-
зации прав человека на уровне объединенных 
территориальных сообществ. Особое внима-
ние уделяется существующим моделям отно-
шений между федеральным центром, реги-
онами и местным самоуправлением в мире. 
Автор предлагает определение и содержание 
правового механизма защиты прав жителей 
территориальных сообществ.
Ключевые слова: права человека, меха-

низм реализации прав человека, объединенные 
территориальные сообщества, местное само-
управление.

числі на участь у політичних процесах на 
місцевому рівні і на доступ до базових по-
слуг. Важливість налагодження взаємодії 
різних інституцій задля реалізації прав лю-
дини на рівні об’єднаних територіальних 
громад обумовлює актуальність даного до-
слідження.
Мета дослідження: на основі аналізу 

існуючих досліджень сформулювати визна-
чення взаємодії в механізмі реалізації прав 
людини на рівні об’єднаних територіаль-
них громад.

Аналіз попередніх досліджень з 
окресленої тематики

Науково-теоретичною основою дослі-
дження є роботи таких вчених та експер-
тів, як: О. Аврамова, Т. Барановська, І. Бо-
родін, А. Галай, В. Галунько, В. Гробова, 
Л. Гулак, В. Журавський, Н. Мельтюхо-
ва, Л. Набока, Я. Олійник, О. Остапенко, 
П. Остапенко, І. Парасюк, Н. Фоміцька, 
В. Шарий, О. Ярмиш та ін. Зазначені до-
слідники присвячували свою увагу про-
блемам прав людини, адміністративно-
правової реформи децентралізації, а також 
адміністративно-правові засади функціо-
нування місцевої влади. Однак, динаміка 
вітчизняних реформ та гострота проблеми 
реалізації прав людини в Україні, свідчать 
про необхідність подальших досліджень 
механізму реалізації прав людини на рівні 
об’єднаних територіальних громад.

Актуальність обраної теми
Права людини є, водночас, як сукупніс-

тю моральних норм, визнаних й утвердже-
них суспільством, так і системою ціннос-
тей, які можуть змінюватись із розвитком 
суспільства та держави. Основним завдан-
ням держави є, безумовно, забезпечення 
інтересів й потреб людини та суспільства в 
цілому. Реалізація будь-якої державної по-
літики можлива через побудову відповід-
них відносин між індивідом, суспільством 
та державою, втілених у правах людини. 
Тобто, для успішного функціонування дер-
жави, а також для комфортного проживан-
ня людей у цій державі, потрібно щоб ін-
тереси й потреби усіх сторін були визнані 
та певною мірою задоволені. 
В цьому сенсі і права людини, і місцеве 

самоврядування стосуються, по суті, надан-
ня прав на отримання певних благ, в тому 
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Основний зміст дослідження
В процесі децентралізації, місцеві ор-

гани влади несуть все більшу відповідаль-
ність за розробку і надання базових послуг, 
а для громадян це все в більшій мірі стає 
найочевиднішою точкою дотику з держа-
вою. Взаємодія органів виконавчої вла-
ди, органів місцевого самоврядування та 
громадянського суспільства, як механізм 
реалізації прав людини можлива лише за 
умови чіткого визначення сутності поняття 
взаємодії.
Так, у великому тлумачному словнику 

сучасної української мови поняття «взаємо-
дія» (син. взаємодіяння) визначається як 
взаємний зв’язок між предметами у дії, а 
також погоджена дія між ким-, чим-небудь. 
Ця категорія є складною за своєю суттю і 
пов’язана з низкою інших категорій, на-
самперед такими, як взаємовплив (вплив, 
що здійснюється одним на одного, взаєм-
но), взаємодопомога (допомога, що нада-
ється один одному, взаємно), взаємозалеж-
ність (залежність одного від одного, взаєм-
на залежність між явищами), взаємозв’язок 
(взаємний зв’язок між двома, або багатьма 
особами, предметами, явищами тощо), вза-
єморозуміння ( взаємне розуміння, згода 
між ким- і чим-небудь), взаємовідношення 
(взаємний прояв тих чи інших особливос-
тей явищ та предметів, що виникає вна-
слідок взаємозв’язку, взаємодії і найбільш 
узагальнюючою категорією, що містить 
усі вказані категорії – взаємовідносини 
(взаємні стосунки між ким-, чим-небудь; 
взаємозв’язок, взаємовплив між предмета-
ми, явищами) [1].
Варто зазначити, що категорії «взаємо-

дія» та «взаємозв’язок» є одними із най-
важливіших філософських категорій. Так, 
у філософському контексті взаємодія – це 
категорія, що відображає процеси впливу, 
обумовленості, зміни стану, взаємопере-
ходи, а також породження одним явищем 
іншого. Взаємозв’язок – це поняття, що 
встановлює принцип всезагального взаєм-
ного зв’язку предметів та явищ і виступає 
універсальним засобом існування явищ 
дійсності, згідно якого виникнення та змі-
на одних залежить від інших [2]. Таким 
чином, взаємодія, взаємозв’язок та взаємо-

відносини є різними за своєю суттю, однак 
невід’ємними умовами функціонування й 
розвитку будь-яких суб’єктів. 
Управління державою як складна со-

ціально-економічна система не може іс-
нувати без децентралізації управлінських 
функцій і розподілу за рівнями керування. 
Ефективність діяльності місцевої влади в 
Україні значною мірою визначається по-
літикою держави стосовно неї, системою 
взаємовідносин між органами державної 
влади та органами влади на місцях. У су-
часному українському суспільстві органи 
місцевої влади виконують всі зазначені 
функції: як одна з форм публічної влади 
місцева влада втілює в життя державну по-
літику на місцях, приймає обов’язкові для 
виконання рішення з питань місцевого 
значення, забезпечує охорону громадсько-
го порядку, як складова громадянського 
суспільства місцеве самоврядування забез-
печує самоорганізацію громадян, їх без-
посередню участь у вирішенні питань міс-
цевого значення, в управлінні місцевими 
справами [3].
Дослідники зазначають, що органи 

державної влади та місцевого самовря-
дування знаходяться у відносинах тісної 
взаємодії та взаємовпливу, зумовлених не 
лише їх інтегрованістю в більш велику сис-
тему публічної влади, але й намаганням їх 
як цілісних систем пристосовувати оточу-
юче їх соціально-політичне середовище до 
потреб свого існування та розвитку. Вплив 
же системи місцевого самоврядування на 
органи державної влади в найбільш за-
гальному вигляді проявляється в тому, що 
від діяльності та сприяння місцевого само-
врядування чимало залежить ефективність 
здійснення державних функцій [4]. Тобто, 
саме місцева влада виступає одним із голо-
вних елементів і суб’єктом децентралізації 
державної влади у процесі надання управ-
лінських послуг, а також як механізм реалі-
зації прав людини.
Головна функція органів державної 

влади, органів місцевої влади та громадян-
ського суспільства в напрямку забезпечен-
ня прав та свобод людини – це забезпечен-
ня верховенства права й справедливого 
судочинства. В цьому процесі надзвичайну 
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роль відіграє процес створення в Україні 
об’єднаних територіальних громад. Слід 
пам’ятати, що ключовим завданням рефор-
ми є формування належної інституційної 
основи діяльності територіальних громад, 
якою в сьогоднішніх умовах децентралі-
зації є створення укрупнених фінансово 
та економічно спроможних громад на під-
ставі Закону України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад» [5].
В свою чергу зроблено низку кроків 

щодо формування інституційного забез-
печення органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування та громадян-
ського суспільства в напрямку забезпечен-
ня прав та свобод людини.
Так, на думку В. П. Гробової, під взає-

модією слід розуміти об’єктивно виражену 
систему зв’язків, що виникають при взаєм-
них контактах органів місцевого самовря-
дування та характеризуються певними за-
дачами, порядком і способами здійснення 
взаємовідносин, а також обсягом компе-
тенції суб’єктів взаємовідносин [6, c.270].
При цьому, слід також зауважити пози-

цію Л. С. Гулак про те, що місцеве само-
врядування має займатись переважно міс-
цевими справами, не роблячи спроб брати 
участь при вирішенні державних та регіо-
нальних справ, якщо вони не пов’язані з 
розв’язанням проблем місцевих. В зв’язку 
з цим можна з повною впевненістю гово-
рити, що правова сутність місцевого само-
врядування проявляється й реалізується 
в діяльності щодо встановлення, зміни 
та припинення правових відносин саме 
між суб’єктами системи місцевого само-
врядування, тобто при взаємодії суб’єктів 
місцевого самоврядування для реалізації 
їх функцій і повноважень з питань місце-
вого значення. Саме у взаємодії суб’єктів 
місцевого самоврядування між собою в 
ході вирішення питань місцевого значен-
ня проявляються й реалізуються сутність, 
невід’ємні, детермінуючі, іманентні власти-
вості місцевого самоврядування [7, c.102].
Отже, під взаємодією на місцевому рів-

ні в механізмі реалізації прав людини на 
рівні об’єднаних територіальних громад 
необхідно вважати спільну, погоджену за 
часом, місцем, формою, спільну діяльність 

органів місцевої влади, інших публічних 
інституцій та інституцій громадянського 
суспільства з метою забезпечення ефектив-
них механізмів реалізації прав людини на 
рівні об’єднаних територіальних громад, 
що гарантуватиме існування якісної систе-
ми публічного правозахисту, а також забез-
печить постійний або ситуативний зв’язок 
необхідний для системного забезпечення 
реалізації прав людини на місцевому рівні.
Відповідні райради, як правило, при-

ймають рішення щодо грошової оцінки 
землі та перерозподілу трансфертів з бю-
джету. Райдержадміністрації також позбав-
лені переважної більшості повноважень, 
які за законом виконуються виконавчими 
органами об’єднаних територіальних гро-
мад.
У будь-якому випадку центральний 

уряд зберігає відповідальність за виконан-
ня і забезпечення своїх зобов’язань в галу-
зі захисту прав людини. Це має численні 
наслідки для представників національних 
органів влади. Наприклад, щоб знати, чи 
забезпечується повага прав людини, вони 
повинні збирати інформацію, проводити 
аналіз роботи і встановлювати стандарти 
для місцевих адміністрацій і представників 
місцевих органів влади.
Крім того, держава повинна створити 

інфраструктуру, яка була б достатньою і 
справедливою й водночас забезпечувала 
б наявність підготовлених та компетент-
них співробітників для ведення місцевих 
справ. Наприклад, для здійснення права 
на охорону здоров’я органи влади повинні 
забезпечити підготовку лікарів та іншого 
медичного персоналу в кількості, достат-
ній для утримання лікарень, поліклінік та 
інших лікувальних установ, а також рівно-
мірний розподіл цих фахівців на території 
України.
У світі поширені три класичні моделі 

відносин федерального центру з регіонами 
і місцевим самоврядуванням. Перша «мо-
дель партнерства» була обґрунтована ще 
в ХІХ ст. у працях одного з представників 
ліберальної теорії демократії Дж. Ст. Міл-
ля. Він малює ідеальні моделі політичних 
відносин, в яких головне – баланс, співроз-
мірність інтересів. Джон Стюарт Мілль був 
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переконаний, що прогрес, а з ним і щас-
тя людей, є результатом збільшення маси 
освічених індивідуумів, здатних мислити і 
приймати рішення самостійно.
Цю модель відносин багато дослідників 

вважають ідеалістичною, тому що інтереси 
держави і місцевих громад співпадають не 
завжди і не у всьому. Більше того у самій 
природі місцевого самоврядування закла-
дене протистояння з державною владою. 
А протистояння, як відомо, не завжди є 
джерелом руйнувань. Такі протистояння 
свідчать про розвиток відносин між інсти-
тутами, про зростаючу роль місцевого са-
моврядування в системі управління кра-
їною. У рамках цієї моделі відносини фе-
дерального центру з регіонами і місцевим 
самоврядуванням розглядаються як парт-
нерські, як такі, що переслідують загальні 
цілі. Часто ця модель відносин асоціюється 
з такими державами як США, Швейцарія, 
Нідерланди, політична система яких фор-
мувалася «знизу догори» шляхом поступо-
вого об’єднання різних місцевих громад.
Друга «агентська модель», чи «принци-

пал-агентська модель». У рамках цієї мо-
делі відносини між федеральним центром, 
регіонами та місцевим самоврядуванням 
розглядаються як відносини агента і прин-
ципала, де місцеві органи є «агентами цен-
тру», які продовжують його політику на 
місцях. Тобто в цій моделі відносин акцент 
робиться на чільній ролі федерального 
центру у відносинах із місцевим самовря-
дуванням. Такий акцент обґрунтовується 
тим, що переважну частину фінансових і 
матеріальних засобів органи місцевого са-
моврядування отримують із державного 
бюджету і їх політика щодо принципових 
питань має бути єдиною з державними ор-
ганами і визначається центром. А «місце-
ві органи вважаються своєрідним інстру-
ментом, за допомогою якого центральне 
управління реалізовує свій політичний 
курс на місцях».
Не менш поширена і третя модель від-

носин федерального центру з регіонами і 
місцевим самоврядуванням, в основі якої 
полягає «концепція взаємозалежності». 
Прибічниками цієї концепції є англійські 
дослідники Р. Родс і Т. Бірн, які вважають, 

що відносини центральних та місцевих 
органів характеризуються як певним сту-
пенем їх незалежності, так і взаємозалеж-
ністю і визначаються реальним владним 
потенціалом сторін, ресурсами, які знахо-
дяться у їх підпорядкуванні (особливо фі-
нансовими) і засобами тиску. 
Проте, що стосується питання взаємо-

дії органів місцевої влади з центральними 
органами державної виконавчої влади, то 
варто відзначити, що вона відбувається пе-
реважно через координаційні та інформа-
ційно-консультаційні механізми. 
Традиційно виділяють такі основні гру-

пи механізмів захисту прав людини: пра-
вові – прийняття та застосування норма-
тивно-правових актів; організаційні – фор-
мування і забезпечення діяльності органі-
заційних структур, процедур відповідної 
управлінської діяльності; кадрові – кадро-
ве забезпечення певної сфери; соціальні – 
забезпечення соціального розвитку певних 
колективів чи спільнот людей; мотивацій-
ні – створення морально- психологічного 
підґрунтя та мотиваційних умов для пев-
ної діяльності; матеріально-технічні – за-
безпечення обладнанням, приміщеннями, 
технікою тощо; інформаційні – інформа-
ційно-аналітичне забезпечення діяльності; 
інноваційні – застосування нових підходів 
до вирішення певних питань, що базують-
ся на передових наукових розробках і до-
свідові [8]. Усі ці механізми складають сис-
тему правозахисту, в даному випадку щодо 
формування дієздатності територіальних 
громад та з врахуванням заходів, які по-
требують взаємодії органів місцевого само-
врядування та органів державної виконав-
чої влади.
А тому, на нашу думку, правовий меха-

нізм захисту прав жителів територіальних 
громад, включає наступне: 

1. нормативно-правові акти загальної 
дії (Конституція України, Європейська 
хартія місцевого самоврядування, закони 
України, кодекси України, постанови та 
розпорядження Кабінету Міністрів Украї-
ни тощо ), які є основою для забезпечення 
взаємодії органів місцевого самоврядуван-
ня, органів державної виконавчої влади та 
територіальних громад, в тому числі зако-
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ни України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», «Про місцеві державні адміні-
страції», «Про асоціації органів місцевого 
самоврядування», «Про співробітництво 
територіальних громад», Бюджетний ко-
декс України тощо; 

2. нормативно-правові акти локальної 
дії, які регламентують участь територіаль-
них громад у вирішенні питань місцевого 
значення – статути територіальних громад, 
положення про проведення загальних збо-
рів громадян за місцем проживання, місце-
ві ініціативи, електронні петиції, громад-
ський бюджет, регламенти органів місце-
вого самоврядування, місцевих державних 
адміністрацій тощо. 

3. державні програми та стратегії щодо 
місцевого самоврядування, регіонального 
розвитку і становлення громадянського 
суспільства.
Організаційний механізм формування 

дієздатних територіальних громад вклю-
чає: організації (інституції), які покликані 
забезпечувати їх розвиток, принципи, ін-
струменти, заходи щодо відповідної управ-
лінської діяльності на різних рівнях управ-
ління. Ефективність діяльності інституцій, 
що функціонують на місцевому рівні, сут-
тєво залежить від того, наскільки ефектив-
но буде налагоджена робота та взаємодія 
між органами місцевого самоврядування й 
місцевими органами державної виконавчої 
влади у сфері захисту прав людини, а також 
побудований діалог із самою громадою.

Висновки
За понад 25 років незалежності Украї-

ни, принципи прав людини, закріплені в 
законодавстві, міжнародних зобов’язаннях 
та Конституції України, поки що так і за-
лишилися дороговказами державного та 
соціального будівництва, однак не стали 
реальними підвалинами громадянського 
суспільства та механізмами державного 
управління. Дієвий механізм реалізації 
прав людини потребує, передусім, взаємо-
дії на рівні територіальних громад органів 
місцевої влади, інших публічних інститу-
цій та інституцій громадянського суспіль-
ства.

Під взаємодією в механізмі реалізації 
прав людини на рівні об’єднаних терито-
ріальних громад, необхідно вважати спіль-
ну, погоджену за часом, місцем, формою, 
спільну діяльність органів місцевої влади, 
інших публічних інституцій та інституцій 
громадянського суспільства з метою забез-
печення ефективних механізмів реалізації 
прав людини на рівні об’єднаних територі-
альних громад, що гарантуватиме існуван-
ня якісної системи публічного правозахис-
ту, а також забезпечить постійний або си-
туативний зв’язок необхідний для систем-
ного забезпечення реалізації прав людини 
на місцевому рівні.
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АНОТАЦІЯ 
Статтю присвячено проблематиці визна-

чення та функціонування механізму реалізації 
прав людини на рівні об’єднаних територіаль-
них громад. Окрему увагу приділено існуючим 
у світі моделям відносин федерального цен-
тру з регіонами і місцевим самоврядуванням. 
Автор пропонує власне визначення та зміст 
правового механізму захисту прав жителів те-
риторіальних громад.
Ключові слова: права людини, механізм 

реалізації прав людини, об’єднані територі-
альні громади, місцеве самоврядування.

SUMMARY 
The article is devoted to problems of defi nition 

and functioning of the mechanism of realization 
of human rights at the level of united territorial 
communities. Particular attention is paid to the 
existing models of relations between the federal 
center and the regions and local self-government in 
the world. The author proposes the defi nition and 
content of the legal mechanism for the protection 
of the rights of the inhabitants of the territorial 
communities.

Key words: human rights, mechanism of 
realization of human rights, united territorial 
communities, local self-government.
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В статье рассмотрены вопросы сравне-
ния административного и исполнительного 
процессов. Доказано, что административный 
и исполнительный процессы имеют много об-
щих черт. Вместе с тем эти оба процесса име-
ют определенные различия. Это показывает 
анализ стадий указанных процессов. Сделано 
предположение, что исполнительный процесс 
является одним из видов административного 
процесса, а именно неконфликтного формы 
административного процесса
Ключевые слова: административный 

процесс, исполнительный процесс, стадии 
процесса, конфликтные и неконфликтные 
процессы, виды административного процесса, 
виды производств.

більшості випадків в юридичній літературі 
не розглядалося. Декілька дисертаційних до-
сліджень у сфері виконавчого провадження, 
які були захищені [1,3,4] в основному висвіт-
лювали адміністративно-правовий статус пра-
цівників Державної виконавчої служби, але 
питання про порівняння виконавчого проце-
су та адміністративного процесу не розгляда-
лися. В дисертаційному дослідженні Щербак 
С.В. «Адміністративно-правове регулювання 
виконавчого провадження в Україні» [2] було 
проаналізовано питання адміністративно-
правового забезпечення виконавчого про-
вадження, але як співвідносяться виконавче 
провадження та адміністративне проваджен-
ня не висвітлювалося. 
Крупнова Л.В. у 2017 році розглядає за-

гальну характеристику категорії адміністра-
тивних процедур у сфері виконавчого про-
вадження [5]. Аналіз проведений автором 
свідчить про неодноразове використання ад-
міністративних процедур у виконавчому про-
вадженні, проте як вони співвідносяться не 
вказується.

Стан висвітлення проблеми
В юридичній науці досить детально ви-

вчене питання адміністративного процесу та 
адміністративного провадження. До його ви-
значення зверталися багато науковців. В.Б. 
Авер’янов визначав адміністративний про-
цес як сукупність окремих проваджень, кож-
не з яких становить певну єдність послідовно 
здійснюваних дій і процедур, спрямованих 
на розгляд і вирішення індивідуально-кон-

Постановка проблеми
На сучасному етапі розвитку держави до-

сить важливим є виокремлення питання ви-
конавчого провадження. Слід зазначити, що 
тільки у 2016-2017 роках Верховна Рада Укра-
їни прийняла цілий ряд законів, які регулю-
ють питання виконавчого провадження. Про-
те зараз точиться дискусія, чи є виконавче 
провадження адміністративним проваджен-
ням, чи це окремий вид провадження, який 
слід визначати в правовій науці. Метою даної 
статті є визначенні окремих рис виконавчого 
процесу та порівняння їх з адміністративним 
процесом. 

Стан висвітлення проблеми
Питання щодо спільних рис виконавчо-

го процес та адміністративного процесу в 
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кретних (адміністративних) справ. Зазначені 
провадження визначалися як адміністративні 
провадження.
При цьому була запропонована класифі-

кація адміністративних проваджень. Вони 
поділялися на юрисдикційні адміністративні 
провадження та неюрисдикційні адміністра-
тивні провадження [6].
У структурі кожного окремого адміністра-

тивного провадження виділялися стадії про-
вадження тобто відносно відмежовані, виді-
лені в часі й логічно пов’язані сукупності про-
цесуальних дій (процедур), які відрізняються 
колом суб’єктів і закріплюються відповідними 
процесуальними актами.
Було запропоновано виокремлювати чо-

тири основних стадій провадження, які є 
властивими всій адміністративно-процесуаль-
ній діяльності:

- стадію порушення адміністративної 
справи в ході якої збирається і фіксується ін-
формація про реальний стан справ, реальні 
факти і події, оцінюється перспектива подаль-
шого руху справи, ухвалюється рішення про 
необхідність такого руху;

-  стадію прийняття (ухвалення) рішен-
ня у справі, в ході якої дається оцінка зібраної 
інформації та повно і всебічно досліджують-
ся матеріали справи з метою встановлення 
об’єктивної істини, ухвалюється конкретне 
рішення;

- стадію виконання рішення, яке ухва-
лене одноосібно або колегіальним органом, в 
ході якої дістає логічне завершення вся діяль-
ність щодо адміністративної справи;

- стадію оскарження рішення у справі 
(зазначена стадія має факультативний харак-
тер)
У стадіях адміністративно-процесуальної 

діяльності виділяються ще простіші складові – 
етапи процесуальної діяльності і процесуальні 
дії. В.Б. Авер’янов пропонує до таких проце-
суальних дій відносити такі як, наприклад, 
припинення правопорушення і застосування 
заходів, які мають забезпечувати проваджен-
ня у справі (адміністративне затримання, до-
ставляння до приміщення органів внутрішніх 
справ та ін.), складання протоколу про адміні-
стративне правопорушення [6].
Ю.П. Битяк пропонував визначити стадії 

адміністративного провадження як відокрем-

лені, обмежені в часі та логічно пов’язані су-
купності процесуальних дій, що спрямовані 
на досягнення певної мети та вирішення за-
вдань конкретного адміністративного прова-
дження. При цьому стадія характеризується 
колом визначених суб’єктів і закріплюється в 
процесуальних актах [7].
Також було виокремлено чотири стадії ад-

міністративно-процесуальної діяльності: ста-
дію аналізу ситуації, стадію прийняття рішен-
ня та стадію виконання прийнятого рішення. 
Стадія опротестування або оскарження є чет-
вертою стадією і носить факультативний ха-
рактер.
Окремим є питання про віднесення адмі-

ністративних проваджень до юрисдикційних 
та неюрисдикційних. Окремі автори пропо-
нують поділ проваджень на конфліктні та не-
конфліктні [8]. При цьому конфліктними ви-
значаються провадження, які в своїй основі 
або мають конфлікт, або вони спрямовані на 
усунення конфлікту [9].
С.В. Форостяна проводить класифікацію 

неконфліктних проваджень. Вона виокрем-
лює:

- законотворчі провадження;
- управлінські провадження;
- дозвільні провадження;
- реєстраційні провадження;
- атестаційні провадження;
- контрольні провадження; 
- наглядові провадження [9] 
 При цьому вона не пропонує виокремлю-

вати виконавчий процес як неконфліктний 
процес. 
Для порівняння адміністративного та ви-

конавчого процесу, на нашу думку, слід про-
аналізувати перш за все стадії виконавчого 
процесу. В адміністративному процесі як вже 
зазначалося виокремлюють чотири основних 
стадії. В принципі такі стадії можна визначити 
і у виконавчому процесі. 
Перша стадія виконавчого процесу вклю-

чає аналіз документів та підготовку до вико-
навчого провадження. Державний або при-
ватний виконавець після того як отримає рі-
шення суду чи іншої державної установи про 
проведення виконавчого провадження пови-
нен перевірити чи є таке провадження вже у 
інших виконавців. Якщо воно провадиться ін-
шими державним та приватним виконавцем 
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він повинен передати матеріали до того вико-
навця, який здійснює провадження.
Якщо таке провадження не здійснюється 

державний або приватний виконавець має 
підготувати постанову про прийняття даного 
документу до свого виконання 

 Крім того державний або приватний ви-
конавець повинен проаналізувати чи відпові-
дає надісланий документ вимогам законодав-
ства. Згідно з Законом України «Про вико-
навче провадження» виконавець розпочинає 
примусове виконання рішення на підставі за-
значеного виконавчого документа:

1) за заявою стягувача про примусове ви-
конання рішення;

2) за заявою прокурора у разі представни-
цтва інтересів громадянина або держави в суді;

3) якщо виконавчий документ надійшов 
від суду у випадках, передбачених законом;

4) якщо виконавчий документ надійшов 
від суду на підставі ухвали про надання до-
зволу на примусове виконання рішення іно-
земного суду (суду іноземної держави, інших 
компетентних органів іноземної держави, до 
повноважень яких належить розгляд цивіль-
них чи господарських справ, іноземних чи 
міжнародних арбітражів ) у порядку, встанов-
леному законом;

5) у разі якщо виконавчий документ на-
дійшов від Національного агентства України 
з питань виявлення, розшуку та управління 
активами, одержаними від корупційних та ін-
ших злочинів [10] 
Продовжуючи порівняння адміністратив-

ного та виконавчого процесів проаналізуємо 
іншу стадію, а саме стадію прийняття рішен-
ня, тобто конкретний розгляд справи. 
В адміністративному процесі ця стадія про-

ходить шляхом розгляду справи в суді або по-
садовими особами, які уповноважені розгля-
дати справу та приймати відповідне рішення.
У виконавчому провадженні сам процес 

виконання рішення тобто основної частини 
провадження розтягнутий в часі. Перш за 
все державний або приватний виконавець 
приймає постанову про початок виконавчо-
го провадження. Тільки на основі прийнятої 
постанови може здійснюватися виконавче 
провадження. Проведення виконавчого про-
вадження без відповідної постанови є неза-
конним.

Водночас, слід зазначити, що будь-яка ді-
яльність державного або приватного виконав-
ця повинна регламентуватися їх постановами. 
У коментарі до Закону України «Про вико-
навче провадження» [11] підкреслюється, що 
починаючи будь-яку дію державний або при-
ватний виконавець повинен винести відповід-
ну постанову. 
Таким чином ми можемо стверджувати, 

що винесення постанови державного або 
приватного виконавця є правова процедура, 
яка є частиною виконавчого процесу.
На відміну від адміністративного процесу у 

виконавчому процесі завершення проваджен-
ня має бути зафіксоване у постанові державного 
або приватного виконавця. Якщо такої поста-
нови немає, то воно вважається незавершеним.
Завершення виконавчого процесу також 

є логічним актом, який підтверджує, що далі 
процесуальні дії не проводяться. Проте на 
відміну від адміністративного процесу, як ми 
згадували коли результатом адміністративно-
го процес є рішення яке не може бути оскар-
жено, будь-яке рішення державних або при-
ватних виконавців може бути оскаржене.
Четверта стадія як адміністративного 

процесу так і виконавчого процесу – стадія 
оскарження. В обох процесах вона є факуль-
тативною і застосовується лише в разі незгоди 
сторони, яка брала участь у процесі рішенням 
яке прийняте.
Повертаючись до визначення виконавчо-

го процесу як конфліктного чи неконфліктно-
го процесу треба проаналізувати чи виникає 
конфлікт під час проведення виконавчого 
провадження. Зі змісту самого провадження 
такий конфлікт не виникає, адже державний 
або приватний виконавець виконує рішення 
суду чи іншого державного органу і відпо-
відно, конфлікту немає. Ті ж конфлікти, які 
можуть виникати при виконанні рішення не 
впливають на загальний характер виконав-
чого процесу, адже вони викликані небажан-
ням боржника виконувати рішення. Тобто 
тут спостерігається конфлікт між сторонами, 
який відбувся ще під час судового розгляду.

Висновки
В результаті порівняння адміністратив-

ного та виконавчого процесу встановлено на-
ступні факти
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1. Виконавчий процес і адміністративний 
процес є подібними процесами і здійснюють-
ся на основі подібних проваджень. Проте ви-
конавчий процес є більш вузьким процесом, 
оскільки він охоплює лише сферу виконання 
рішень судів чи інших державних органів. Ад-
міністративний процес охоплює всю систему 
адміністративних проваджень.

2. У виконавчому процесі як і в адміністра-
тивному процесі виокремлюється три осно-
вних стадії: підготовча, прийняття рішення та 
виконання рішення. Проте стадія виконання 
рішення у виконавчому процесі збігається зі 
стадією прийняття рішення, адже основою 
виконавчого процесу є власне виконання рі-
шень судів та інших органів.

3. Виконавчий процес може бути визнано 
як один з видів адміністративного процесу, 
тобто неконфліктний процес поряд з іншими 
неконфліктними адміністративними процеса-
ми.
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто питання порівнян-

ня адміністративного та виконавчого проце-
сів. Доведено, що адміністративний та вико-
навчий процеси мають багато спільних рис. 
Разом з тим ці обидва процеси мають певні 
відмінності. Це показує аналіз стадій зазна-
чених процесів. Зроблене припущення, що ви-
конавчий процес є одним з видів адміністра-
тивного процесу, а саме неконфліктної форми 
адміністративного процесу 
Ключові слова: адміністративний процес, 

виконавчий процес, стадії процесу, конфлік-
тні та неконфліктні процеси, види адміні-
стративного процесу, види проваджень.

SUMMARY 
The article deals with comparing 

administrative and executive processes. It is proved 
that administrative and executive processes have 
many common features. At the same time, these 
two processes have certain differences. This shows 
the analysis of the stages of these processes. It is 
assumed that the executive process is one of the 
types of administrative process, namely the non-
confl ictive form of the administrative process

Key words: administrative process, executive 
process, process stages, confl ict and non-confl ict 
processes, types of administrative process, types of 
proceedings.
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У статті, на основі аналізу наукових по-
глядів учених, норм чинного законодавства 
України, здійснено класифікацію видів конт-
ролю та нагляду за підприємницькою діяль-
ністю
З’ясовано, що метою контролю органів 

виконавчої влади за підприємницькою діяль-
ністю є виявлення та усунення обставин, що 
здійснюють негативний вплив на правопоря-
док у сфері здійснення відповідної діяльності, 
виявлення причин, що призводять до право-
порушень в окресленій сфері. 
Встановлено, що об'єктом контролю за 

підприємницькою діяльністю є дії підприєм-
ців стосовно виконання ними нормативних 
вимог щодо реалізації своїх прав та обов’язків, 
включаючи перевірку реєстрації суб’єктів у 
якості підприємців, наявність у них ліцензій 
на впровадження ліцензованих видів підпри-
ємницької діяльності, дозволів на спеціальне 
використання природних ресурсів, сертифіка-
тів відповідності тощо. У свою чергу, об'єктом 
нагляду за підприємницькою діяльністю є 
саме законність її здійснення, тобто відпо-
відність нормативно-правовим приписам, 
загальнообов'язковим правилам, інструкціям, 
іншим актам управління.
Види контролю та нагляду за підприєм-

ницькою діяльністю запропоновано класифі-
кувати наступним чином: 1) за суб’єктами 
здійснення контролю (нагляду) за підпри-
ємницькою діяльністю: міжнародний, дер-
жавний, самоврядний, громадський; 2) за 
організаційною підпорядкованістю конт-
ролюючого суб’єкта та підконтрольного 

Постановка проблеми
Контроль та нагляд є одним з ключових 

функцій управління, що, по суті, є однією 
з умов забезпечення належної поведінки 
суб’єктів підприємницької діяльності. На-
гляд та контроль є важливим засобом до-
сягнення законності у сфері підприємни-
цтва. Слід зауважити, що мета контролю 
та мета нагляду за підприємницькою ді-
яльністю є однаковою – це забезпечення 
дотримання вимог законодавчих актів у 
сфері підприємницької діяльності, шля-
хом встановлення фактів правопорушень 
в цій сфері, їх усунення, а також забезпе-
чення притягнення винних до відповідно-
го різновиду юридичної відповідальності. 
Разом з тим, багатоманітність та багато-
плановість контролю, вимагає здійснення 
його класифікації. Підкреслюючи значен-
ня класифікації контролю, О. Андрійко 
наголошує на тому, що класифікація є не 
лише теоретичним відображенням різно-
манітності та різноплановості контролю, 
а й практичним результатом виокрем-
лення важливих сфер суспільного життя, 

об’єкта виділяють: внутрішній та зовніш-
ній; 3) за призначенням контролю – загаль-
ний та цільовий (спеціальний); 4) за місцем 
у процесі виконання управлінського рішення 
– попередній, превентивний, поточний, за-
ключний.
Ключові слова: нагляд, контроль, класифі-

кація, підприємницька діяльність, законодав-
ство.
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що перебувають під контролем держави-
[1, с.351].

Стан дослідження
Проблема здійснення нагляду і контролю 

за підприємницькою діяльністю неоднора-
зово потрапляла у поле зору різних науков-
ців. Так на неї звертали увагу   О.Ф.  Анд-
рійко, В.Б. Авер’янов, В.В. Галунько,-
Т.М.Кравцова,М.І.Мельник, О.М.Музичук,
С.Г. Стетценко, В.В. Пахомов, Л.Г. Шмор-
гун та багато інших. Окрім того, вченими 
неодноразово здійснювались спроби здій-
снити класифікацію видів контролю та 
нагляду за підприємницькою діяльністю, 
однак при цьому єдиного підходу до цієї 
проблеми так сформовано і не було.

Саме тому метою статті є: здійснити 
класифікацію видів нагляду і контролю за 
підприємницькою діяльністю.

Виклад основного матеріалу
Починаючи наукове дослідження, слід 

підкреслити неможливість надати вичерп-
ний перелік видів (нагляду) контролю.         
У правовій літературі з цього приводу іс-
нують різноманітні підходи. Наприклад,-
О. Андрійко види контролю класифікує за 
такими критеріями: 1) суб’єкти, що здій-
снюють контроль; 2) характер контролю; 
3) обсяг контрольних повноважень; 4) сфе-
ри контролю; 5) характер відносин суб’єкта 
контролю з підконтрольним об’єктом 
тощо [1, с.77]. Ю. Битяк класифікує конт-
роль на основі виділення таких критеріїв: 
органи, які його здійснюють; сфера діяль-
ності, що підлягає контролю; форми його 
проведення [2, с.235]. К. Шоріна класифі-
кувала контроль на основі таких критеріїв: 
а) природа суб’єктів контролю; б) завдан-
ня, що поставлені перед контролюючими 
органами; в) зміст їх контрольної діяль-
ності; г) характер контрольних повнова-
жень; д) характер взаємовідносин суб’єкта 
контролю з підконтрольною структурою; 
е) стадія управління, на якій здійснюється 
контроль; є) юридичні наслідки контролю 
[3, с.48]. 
Отже, підсумовуючи різні підходи до 

класифікації контролю, найпоширені-

шим критерієм можна назвати суб’єктів 
здійснення контролю. І. Голосніченко та-
Я. Кондратьєв за критерієм суб’єкта виді-
ляють три види контролю: контроль, який 
здійснюють органи державної влади та 
управління; контроль, який здійснюють 
судові органи; та контроль, який здійснює 
громадськість [4, с.166-174]. В. Гаращук 
виокремлює п’ять видів контролю за кри-
терієм суб’єктів його здійснення: конт-
роль з боку органів законодавчої влади; 
громадський контроль; контроль з боку 
представницьких органів місцевого само-
врядування; судовий контроль; контроль 
з боку спеціалізованих контролюючих ор-
ганів [5, с.247-268]. Доцільно погодитися з 
думкою М.Ісакова, який виділяє такі види 
контролю за суб’єктом уповноваженим на 
його здійснення: міжнародний контроль, 
державний контроль (до підвидів якого 
він відносить парламентський, президент-
ський, адміністративний, судовий, проку-
рорський нагляд), самоврядний контроль 
з боку органів місцевого самоврядування, 
а також громадський контроль [6, с.388].
Таким чином, за суб’єктами здійснення 

контролю (нагляду) за підприємницькою 
діяльністю з урахуванням змін у чинному 
законодавстві можна виділити такі: між-
народний; державний, який здійснюється 
центральними органами виконавчої вла-
ди, їх територіальними органами, держав-
ними колегіальними органами, органами 
виконавчої влади Автономної Республіки 
Крим, місцевими державними адміністра-
ціями; самоврядний, що реалізується ор-
ганами місцевого самоврядування; гро-
мадський.
Зі суб’єктами здійснення контролю 

(нагляду) пов’язано й виділення іншого 
класифікаційного критерію – організа-
ційна підпорядкованість контролюючого 
суб’єкта та підконтрольного об’єкта. За 
цим критерієм виділяють зовнішній та 
внутрішній контроль (нагляд) [6, с.388]. 
Внутрішній здійснюється в межах суб’єкта 
підприємницької діяльності, зокрема: 
власником, засновниками юридичної осо-
би, керівником відносно діяльності підле-
глих. Зовнішній провадять суб’єкти, що 
відповідно знаходяться зовні внутрішньо-
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оганізаційної структури підконтрольного 
(піднаглядного) об’єкта.
Залежно від призначення контролю 

виділяють: 1) загальний, що охоплює всі 
сторони діяльності суб´єкта, що конт-
ролюється; 2) цільовий контроль окремого 
напряму роботи [7, с.526]. В основі тако-
го критерію, вочевидь, покладено компе-
тенцію та повноваження контролюючих 
суб’єктів. 
Окремі науковці деталізують цю класи-

фікацію, виділяючи загальний, відомчий 
та міжвідомчий, надвідомчий контроль. 
До відомчого контролю відносять конт-
роль міністерства та відомства всередині 
відповідної структури (його також назива-
ють внутрішньовідомчим). Сутність міжві-
домчого контролю полягає в тому, що його 
здійснює орган міжгалузевої компетенції 
за виконанням загальнообов’язкових пра-
вил, які діють у відповідній сфері. До між-
відомчого контролю відносять і контроль 
з боку спеціалізованих державних інспек-
цій, служб, комісій, комітетів, управлінь 
тощо, які структурно входять до складу 
відповідних міністерств чи відомств тощо. 
Надвідомчий контроль здійснюють органи 
загальної компетенції – Кабінет Міністрів 
України, місцеві державні адміністрації, 
незалежно від відомчого підпорядкування 
об’єктів контролю. До органів, що здій-
снюють надвідомчий контроль, також від-
носять й судові органи [2, с.256-257].
Залежно від місця в процесі виконан-

ня управлінського рішення виділяють такі 
види контролю: попередній; превентив-
ний (до приведення акта до виконання); 
поточний (у вигляді перевірки, обліку, 
обстеження, спостереження); заключний 
(відмова у схваленні акта, скасування та-
кого в ході перевірки) [8, с.353]. Стосовно 
сфери підприємницької діяльності, по-
передній контроль має місце при переві-
рці документів, поданих як для реєстрації 
суб’єкта підприємницької діяльності, так 
і документів, необхідних для отримання 
спеціальних дозволів, ліцензій на впрова-
дження окремих видів підприємницької 
діяльності. Превентивний контроль, воче-
видь здійснюється на початку діяльності 
підприємця з метою попередження пору-

шення встановлених вимог (наприклад, 
щодо пожежної безпеки, санітарно-гігіє-
нічного стану та ін.). Поточний контроль 
провадиться з метою виявлення та запо-
бігання порушенням вимог законодавства 
при провадженні підприємницької діяль-
ності. Заключний, вочевидь, має місце при 
перевірці дотримання вимог щодо усунен-
ня суб’єктом підприємницької діяльнос-
ті виявлених у процесі попередніх видів 
контролю (нагляду) порушень.
За сферою реалізації в правовій літе-

ратурі виділяють фінансовий, антимоно-
польний, митний, статистичний контроль, 
контроль за виконанням управлінських 
рішень тощо [9, с.71]. Л. Савченко визна-
чає поняття фінансового контролю як ді-
яльність державних органів і недержав-
них організацій, наділених відповідними 
повноваженнями, яка спрямована на за-
безпечення законності, фінансової дис-
ципліни, раціональності в ході мобіліза-
ції, розподілу й використання фінансових 
ресурсів держави [10, с.19]. Банківський 
контроль є певним різновидом фінансово-
го контролю.
Одним із видів державного нагляду та 

контролю за підприємницькою діяльніс-
тю є контроль за дотриманням антимо-
нопольно-конкурентного законодавства, 
що здійснюються Антимонопольним ко-
мітетом України з метою запобігання мо-
нопольному становищу окремих суб’єктів 
господарювання в цій сфері (ст. 40 Госпо-
дарського кодексу). Митний контроль згід-
но з визначенням, наданим п. 24 ч. 1 ст. 4 
Митного кодексу України, – це сукупність 
заходів, що здійснюються з метою забез-
печення додержання норм цього Кодексу, 
законів та інших нормативно-правових ак-
тів з питань митної справи, міжнародних 
договорів України, укладених у встановле-
ному законом порядку. А. Мазур, надаючи 
авторське визначення митного контролю, 
визначає його як сукупність перевірочних 
заходів, здійснюваних митними органами 
в межах своєї компетенції на засадах ви-
бірковості, з метою забезпечення додер-
жання норм нормативно-правових актів з 
питань митної справи й міжнародних до-
говорів України, укладених в установле-
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ному законом порядку [11, с.47]. Статис-
тичний контроль здійснюється органами 
статистики і часто використовується при 
здійсненні інших видів контрольної діяль-
ності [12, с.297].
Закон України «Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності» виділяє плано-
ві заходи державного контролю (нагля-
ду), які здійснюються відповідно до річ-
них планів, що затверджуються органом 
державного нагляду (контролю) не пізні-
ше 1 грудня року, що передує плановому 
(стаття 5). Також у статті 6 йдеться про 
позапланові заходи державного нагляду 
(контролю), які здійснюються в разі:

- подання суб’єктом господарювання 
письмової заяви до відповідного органу 
державного нагляду (контролю) про здій-
снення заходу державного нагляду (конт-
ролю) за його бажанням;

- виявлення та підтвердження недо-
стовірності даних, заявлених суб’єктом 
господарювання у документі обов’язкової 
звітності, крім випадків, коли суб’єкт гос-
подарювання протягом місяця з дня пер-
винного подання повторно подав такий 
документ з уточненими достовірними да-
ними або якщо недостовірність даних є 
результатом очевидної описки чи арифме-
тичної помилки, яка не впливає на зміст 
поданої звітності; 

- перевірка виконання суб’єктом гос-
подарювання приписів, розпоряджень 
або інших розпорядчих документів щодо 
усунення порушень вимог законодавства, 
виданих за результатами проведення по-
переднього заходу органом державного 
нагляду (контролю);

- звернення фізичної особи (фізичних 
осіб) про порушення, що спричинило шко-
ду її (їхнім) правам, законним інтересам, 
життю чи здоров’ю, навколишньому при-
родному середовищу чи безпеці держави, 
з додаванням документів чи їх копій, що 
підтверджують такі порушення (за наяв-
ності). 
Таким чином, можна говорити про такі 

види, як плановий та позаплановий дер-
жавний контроль (нагляд) за підприєм-
ницькою діяльністю.

Стаття 4 Закону України «Про осно-
вні засади державного нагляду (конт-
ролю) у сфері господарської діяльності», 
висуваючи загальні вимоги до здійснен-
ня державного нагляду (контролю), роз-
різняє види за місцем його проведення: 
за місцем провадження господарської ді-
яльності суб'єкта господарювання чи його 
відокремлених підрозділів, або у примі-
щенні органу державного нагляду (контр-
олю) у випадках, передбачених законом. 
Також названа стаття виокремлює такий 
різновид державного нагляду (контролю), 
як комплексний (одночасно всіма орга-
нами державного нагляду (контролю), до 
планів здійснення заходів державного на-
гляду (контролю) яких включено суб’єкта 
господарювання), що здійснюється в разі, 
якщо суб’єкт господарювання на відповід-
ний плановий період включений до пла-
нів здійснення заходів державного нагля-
ду (контролю) одночасно кількох органів 
державного нагляду (контролю).
Якщо проаналізувати нормативно-пра-

вові акти, що висувають спеціальні вимоги 
щодо здійснення як самої підприємниць-
кої діяльності, так і окремих її видів, то 
виділяючи в якості класифікаційного кри-
терію об’єкт контролю і нагляду, можна 
виокремити види контролю та нагляду за 
підприємницькою діяльністю в таких сфе-
рах: експорт, імпорт дисків для лазерних 
систем зчитування, матриць; встановлен-
ня і застосування державних фіксованих 
та регульованих цін і тарифів; забезпе-
чення умов реалізації процедур віднов-
лення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом; додержання 
санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепі-
демічних правил і норм, правил торгівлі 
та побутового обслуговування населення, 
за якістю та безпекою харчових продук-
тів; ліцензування діяльності в галузі теле-
бачення і радіомовлення (надання послуг 
радіозв’язку (з використанням радіочас-
тот); своєчасності, достовірності, повноти 
нарахування та сплати податків і зборів 
(обов’язкових платежів); роздрібна торгів-
ля пестицидами та агрохімікатами (тільки 
регуляторами росту рослин); централізо-
ване водопостачання та водовідведення; 
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виробництво теплової енергії, транспор-
тування її магістральними та місцевими 
(розподільчими) тепловими мережами, 
постачання теплової енергії; дотриман-
ня суб’єктами господарювання всіх форм 
власності у сфері квітково-декоративного 
насінництва та розсадництва вимог зако-
нодавства про насіння і садивний матері-
ал; фізкультурно-оздоровча та спортивна 
діяльність; тощо. З наведеного можна зро-
бити висновок про значну множинність 
об’єктів контролю та нагляду у сфері під-
приємницької діяльності, щодо кожного 
з яких можливо проведення окремого до-
слідження.
Можна зробити висновок, що метою 

контролю органів виконавчої влади за під-
приємницькою діяльністю є виявлення 
та усунення обставин, що здійснюють не-
гативний вплив на правопорядок у сфері 
здійснення підприємницької діяльності, 
виявлення причин, що призводять до по-
рушень при здійсненні підприємницької 
діяльності. У залежності від результатів 
реалізації контролю та нагляду можливим 
є порушення дисциплінарних, адміністра-
тивних чи кримінальних проваджень, а 
також ставиться питання про відшкоду-
вання збитків.
Об'єктом контролю за підприємниць-

кою діяльністю є дії підприємців стосов-
но виконання ними нормативних вимог 
щодо реалізації своїх прав та обов’язків, 
включаючи перевірку реєстрації суб’єктів 
в якості підприємців, наявність у них лі-
цензій на впровадження ліц ензованих ви-
дів підприємницької діяльності, дозволів 
на спеціальне використання природних 
ресурсів, сертифікатів відповідності тощо. 
У свою чергу, об'єктом нагляду за підпри-
ємницькою діяльністю є саме законність її 
здійснення, тобто відпов ідність норматив-
но-правовим актам, загальнообов'язковим 
правилам, інструкціям, іншим актам 
управл іння.

Висновок
Таким чином, можна стверджувати про 

відсутність істотної різниці між контролем 
та наглядом за підпри ємницькою діяль-
ністю. Доцільно зазначити, що практично 

неможливо надати повний перелік видів 
контролю і нагляду за підприємницькою 
діяльністю. Як підсумок зробленого до-
слідження, слід зазначити про можливість 
застосування для такої класифікації біль-
шості критеріїв, розроблених теорією ад-
міністративного права для класифікації 
видів контролю; зокрема, за суб’єктами 
здійснення контролю (нагляду) за під-
приємницькою діяльністю виділяють: 
міжнародний, державний, самоврядний, 
громадський; за організаційною підпо-
рядкованістю контролюючого суб’єкта та 
підконтрольного об’єкта виділяють: вну-
трішній та зовнішній; за призначенням 
контролю – загальний та цільовий (спе-
ціальний); за місцем у процесі виконан-
ня управлінського рішення – попередній, 
превентивний, поточний, заключний. Та-
кож можливим є й застосування інших за-
гальнотеоретичних критеріїв для класифі-
кації видів контролю та нагляду за підпри-
ємницькою діяльністю.
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SUMMARY 
In the article, based on the analysis of scientifi c 

views of scientists, norms of the current legislation 
of Ukraine, the classifi cation of types of control and 
supervision of business activity is made.

It is established that the purpose of control of 
executive authorities over business activity is to 
identify and eliminate the circumstances that have 
a negative impact on the rule of law in the fi eld of 
conducting such activities, identify the causes that 
lead to offenses in the specifi ed fi eld.

It is established that the object of control 
over entrepreneurial activity is the actions of 
entrepreneurs in fulfi lling their regulatory 
requirements for the exercise of their rights and 
obligations, including verifi cation of registration 
of entities as entrepreneurs, the presence of 
licenses for the implementation of licensed types of 
entrepreneurship, permits for special use of natural 
resources, certifi cates of conformity, etc. In turn, 
the object of supervision of business activity is the 
lawfulness of its implementation, ie compliance with 
legal regulations, mandatory rules, instructions, 
and other acts of management.

The types of control and supervision of business 
activity are proposed to be classifi ed as follows: 1) by 
subjects of control (supervision) of business activity: 
international, state, self-governing, public; 2) by 
organizational subordination of the controlling 
entity and the controlled entity are distinguished: 
internal and external; 3) for the purpose of control 
- general and target (special); 4) at the place in 
the process of executing the management decision - 
preliminary, preventive, current, fi nal.

Keywords: supervision, control, classifi cation, 
business activity, legislation.
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ÓÄÊ 342.9 (477)

У статті, на основі аналізу наукових по-
глядів вчених та норм чинного законодавства 
України, визначено та охарактеризовано осо-
бливості забезпечення охорони та підтри-
мання громадського порядку в судах.
Встановлено, що ключовими особливос-

тями забезпечення охорони та підтримання 
громадського порядку в судах є: а) здійсню-
ється у відносно обмеженому та замкненому 
просторі; б) відбувається в умовах соціально-
го напруження; в) спрямоване на вирішення 
комплексу завдань; г) суб’єктний склад даної 
діяльності.
До завдань забезпечення охорони і під-

тримки громадського порядку у суді віднесено: 
охорона та захист життя і здоров’я суддів, 
працівників апарату суду, учасників судового 
процесу та інших осіб, що перебувають з тих 
чи інших причин на території судової уста-
нови; здійснення охорони і захисту суддів, 
працівників апарату суду та їх близьких роди-
чів поза межами приміщень судових установ 
відповідно до закону «Про державний захист 
працівників суду і правоохоронних органів» від 
1993 р.; забезпечення нормального режиму 
роботи суду, шляхом підтримання громад-
ського спокою і безпеки на території судової 
установи; вжиття відповідних превентив-
них заходів, спрямованих на недопущення 
потрапляння у судове засідання: людей, що 
перебувають у неадекватному стані в силу 
алкогольного чи наркотичного сп’яніння, 
психічних розладів або з інших причин; зброї, 
вибухових чи інших небезпечних предметів і 
речовин.

В якості окремої особливості забезпечен-
ня охорони та підтримки громадського по-
рядку в судах названо правове регулювання 
даної діяльності, яке здійснюється як зако-
нами України та актами органів судової вла-
ди (зокрема Вищої ради правосуддя та Дер-
жавною судової адміністрації Укра їни), так і 
органами виконавчої гілки влади.
Узагальнено, що забезпечення охорони та 

підтримання громадського порядку в судах за 
загальними ознаками являє собою напрямок 
правоохоронної діяльності, однак специфіка 
умов, в яких дана діяльність здійснюють, 
правового статусу суб’єктів які її проводять, 
та суб’єктів в інтересах яких вона здійсню-
ється, обумовлюють ряд особливостей даного 
забезпечення, які в тому числі виражаються 
в його правовому регулюванні.
Ключові слова: забезпечення охорони, гро-

мадський порядок, суди, правове регулювання.

Постановка проблеми
З метою підвищення рівня якості та 

ефективності правосуддя в Україні було 
проведено декілька судових реформ, спря-
мованих на вдосконалення судової системи, 
підвищення гарантій незалежності судової 
гілки влади. Дієвість та результативність за-
проваджених при цьому змін і перетворень 
мала неоднозначний характер і не завжди 
схвально оцінювалася як представниками 
наукових кіл, так і самими суддями. Ми не 
будемо детально вдаватися у аналіз досяг-
нень і проблем судових реформ проведених 
в Україні за роки незалежності, разом із тим 
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зауважимо на тій обставині, що в процесі 
вдосконалення судової гілки влади, досить 
мало уваги приділялося питанням посилен-
ня охорони громадського порядку в судах, 
забезпечення та підтримання якого є важ-
ливою умовою забезпечення своєчасного, 
об’єктивного та неупередженого вирішення 
справ у них. Однак, із прийняттям у 2016 
році нового закону «Про судоустрій і статус 
суддів» урегулювання питань забезпечення 
охорони і підтримання громадського поряд-
ку в судах вийшло на новий рівень, зокрема 
у даному Законі міститься окремий підроз-
діл, присвячений питанням організації та 
діяльності Служби судової охорони, як го-
ловного суб’єкта з підтримання громадсько-
го порядку в суді, припинення проявів не-
поваги до суду, а також охорону приміщень 
суду, органів та установ системи правосуддя, 
виконання функцій щодо державного забез-
печення особистої безпеки суддів та членів 
їхніх сімей, працівників суду, забезпечення 
у суді безпеки учасників судового процесу 
[1]. Враховуючи вищевикладене вважаємо 
за доцільне розглянути особливості забезпе-
чення громадського порядку у судах. 

Стан дослідження
Окремі проблемні питання забезпечен-

ня охорони та підтримання громадського 
порядку в судах у своїх наукових працях 
розглядали: Г.В. Атаманчук, І.В. Бонда-
ренко, О.І. Галаган, Ю.М. Грошовий, М.В. 
Корнієнко, М.В. Кравчук, О.С. Літошенко, 
В.М.Маліновська, О.М. Музичук, М.А. По-
горецький, О.І. Скопненко, О.І. Ульянов, 
В.М. Фесюнін, С.П. Черних та багато інших. 
Втім, незважаючи на чималу кількість на-
укових розробок, в юридичній літературі 
відсутні комплексні розробки, присвячені 
особливостям забезпечення охорони та під-
тримання громадського порядку в судах.

Саме тому метою статті є: визначити 
особливості забезпечення охорони та під-
тримання громадського порядку в судах.

Виклад основного матеріалу
Перш за все слід звернути увагу на те, 

що суд, як державний орган являє собою 
структурну ланку механізму держави в ці-

лому та його судової гілки влади зокрема. 
Як і будь-який інший орган держави на суд 
покладається виконання певних держав-
них завдань та функцій. Згідно Конституції 
України. Так, згідно статті 2 закону «Про 
судоустрій і статус суддів» суд, здійснюючи 
правосуддя на засадах верховенства права, 
забезпечує кожному право на справедливий 
суд та повагу до інших прав і свобод, гаран-
тованих Конституцією і законами України, 
а також міжнародними договорами, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України [2]. М.А. Погорецький та 
О.Г. Яновська пишуть, що правосуддя є 
основною і виключною функцією судової 
влади. Оскільки термін «правосуддя» охо-
плює поняття «право» і «суд», то здійсню-
вати правосуддя означає судити про право, 
застосовувати норми права до конкретних 
суспільних відносин, а, за необхідності, за-
стосовувати до правопорушника передбаче-
ні законом заходи державного примусу [3]. 
За В.В. Копейчиковим правосуддя – це спе-
цифічна діяльність судів, що спрямована на 
вирішення таких завдань: всебічне зміцнен-
ня законності й правопорядку; запобігання 
злочинам та іншим правопорушенням; охо-
рона від будь-яких посягань закріплених у 
Конституції України суспільного ладу, його 
політичної та економічної систем, соціально-
економічних, політичних та особистих прав 
і свобод громадян, проголошених і гаранто-
ваних Конституцією та законами України, 
прав і законних інтересів підприємств, уста-
нов, організацій, громадських об'єднань; ви-
ховання громадян у дусі точного й неухиль-
ного виконання Конституції та законів Укра-
їни, додержання дисципліни праці, чесного 
ставлення до державного і громадського 
обов'язку, поваги до прав, честі й гідності 
громадян; виправлення й перевиховання 
осіб, які порушили закон [4]. По-друге, суд 
– це державна установа, тобто організація 
державної форми власності, в якій розміщу-
ються і працюють судді та інші працівники 
апарату суду. Як і будь-яка інша організація 
суд має свій режим роботи та внутрішній 
розпорядок. По-третє, суд –це суддя, коле-
гія суддів, які розглядають справи [3]. Саме 
у такому сенсі суд визначається у чинно-
му Кодексі адміністративного судочинства 
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України, у статті 2 якого закріплено, що 
суддя адміністративного суду, який розгля-
дає і вирішує адміністративну справу одно-
особово, колегія суддів, інший визначений 
цим Кодексом склад адміністративного суду 
[5]. По-четверте, суд асоціюються із судовим 
процесом (судовим провадженням, судочин-
ством) тобто безпосередньою практичною 
діяльністю суду (суддів, колегії суддів) із ви-
рішення відповідної справи. Завдання кон-
кретного виду судочинства визначаються у 
відповідних процесуальних законах. Так, у 
статті 2 Кодексу адміністративного судочин-
ства України встановлено, що завданням 
адміністративного судочинства є справед-
ливе, неупереджене та своєчасне вирішен-
ня судом спорів у сфері публічно-правових 
відносин з метою ефективного захисту прав, 
свобод та інтересів фізичних осіб, прав та ін-
тересів юридичних осіб від порушень з боку 
суб’єктів владних повноважень [5]. Згідно 
статті 2 Кримінального процесуального ко-
дексу У країни, завданнями кримінального 
провадження є захист особи, суспільства та 
держави від кримінальних правопорушень, 
охорона прав, свобод та законних інтересів 
учасників кримінального провадження, а 
також забезпечення швидкого, повного та 
неупередженого розслідування і судового 
розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив 
кримінальне правопорушення, був притяг-
нутий до відповідальності в міру своєї вини, 
жоден невинуватий не був обвинувачений 
або засуджений, жодна особа не була під-
дана необґрунтованому процесуальному 
примусу і щоб до кожного учасника кри-
мінального провадження була застосована 
належна правова процедура [6]. Завдання-
ми господарського судового провадження 
є справедливе, неупереджене та своєчасне 
вирішення судом спорів, пов’язаних із здій-
сненням господарської діяльності, та роз-
гляд інших справ, віднесених до юрисдикції 
господарського суду, з метою ефективного 
захисту порушених, невизнаних або оспо-
рюваних прав і законних інтересів фізичних 
та юридичних осіб, держави [7]. У Цивіль-
ному процесуальному кодексі передбачено, 
що завданнями цивільного судочинства є 
справедливий, неупереджений та своєчас-
ний розгляд і вирішення цивільних справ з 

метою захисту порушених, невизнаних або 
оспорюваних прав, свобод чи інтересів фі-
зичних осіб, прав та інтересів юридичних 
осіб, інтересів держави [8].
Отже, з огляду на специфіку розуміння 

поняття суду, а саме: як органну держави, 
державної установи, посадової особи, що 
відправляє правосуддя (тобто судді, колегії 
суддів) чи безпосередньо процесу судового 
провадження, можемо дійти висновку про 
те, що до особливостей забезпечення охоро-
ни і підтримки громадського порядку у суді 
є те, що дана діяльність: 
а) здійснюється у відносно обмежено-

му та замкненому просторі – у приміщен-
ні судової установи, що суттєво обмежує та 
ускладнює можливості компетентних орга-
нів по вжиттю мір і заходів із забезпечення 
громадського порядку;
б) відбувається в умовах соціального на-

пруження, адже вирішення судової справи – 
це розв’язання суперечки, конфлікту, кожан 
із сторін якого бажає досягнути своїх цілей, 
і перекована, що саме її позиція є вірною та 
має бути підтримана судом. За таких умов 
цілком може бути здійснена спроба здійсни-
ти певний тиск на суд, з метою схиляння 
його прийняття потрібного одній із сторін 
рішення, чи з метою затягування справи;
в) спрямована на вирішення комплексу 

завдань, а саме:
- охорона та захист життя і здоров’я 

суддів, працівників апарату суду, учасників 
судового процесу та інших осіб, що перебу-
вають з тих чи інших причин на території 
судової установи;

- здійснення охорони і захисту суддів, 
працівників апарату суду та їх близьких ро-
дичів поза межами приміщень судових уста-
нов відповідно до закону «Про державний 
захист працівників суду і правоохоронних 
органів» від 1993 р.;

- забезпечення нормального режиму 
роботи суду, шляхом підтримання громад-
ського спокою і безпеки на території судової 
установи;

- вжиття відповідних превентивних за-
ходів, спрямованих на недопущення потра-
пляння у судове засідання: людей, що пере-
бувають у неадекватному стані в силу алко-
гольного чи наркотичного сп’яніння, пси-
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хічних розладів або з інших причин; зброї, 
вибухових чи інших небезпечних предметів 
і речовин.
Наступна особливість забезпечення охо-

рони та підтримання громадського порядку 
в судах обумовлена суб’єктним складом да-
ної діяльності. Так, аналіз чинного законо-
давства свідчить про те, що основний обсяг 
завдань і функцій щодо охорони громад-
ського порядку здійснюється органами, які 
належать до виконавчої гілки влади, зокре-
ма такими як Національна поліція України 
та Національна гвардія України. Перша яв-
ляє собою центральний орган виконавчої 
влади, який служить суспільству шляхом за-
безпечення охорони прав і свобод людини, 
протидії злочинності, підтримання публіч-
ної безпеки і порядку. Діяльність поліції 
спрямовується та координується Кабінетом 
Міністрів України через Міністра внутріш-
ніх справ України згідно із законом. Завдан-
нями поліції є надання поліцейських послуг 
у сферах: забезпечення публічної безпеки і 
порядку; охорони прав і свобод людини, а 
також інтересів суспільства і держави; про-
тидії злочинності; надання в межах, визна-
чених законом, послуг з допомоги особам, 
які з особистих, економічних, соціальних 
причин або внаслідок надзвичайних ситу-
ацій потребують такої допомоги [9]. Щодо 
Національної гвардії України, то вона є вій-
ськовим формуванням з правоохоронними 
функціями, що входить до системи Мініс-
терства внутрішніх справ України і при-
значено для виконання завдань із захисту 
та охорони життя, прав, свобод і законних 
інтересів громадян, суспільства і держави 
від злочинних та інших протиправних по-
сягань, охорони громадського порядку та 
забезпечення громадської безпеки, а також 
у взаємодії з правоохоронними органами - 
із забезпечення державної безпеки і захисту 
державного кордону, припинення терорис-
тичної діяльності, діяльності незаконних во-
єнізованих або збройних формувань (груп), 
терористичних організацій, організованих 
груп та злочинних організацій. Основними 
функціями Національної гвардії України, 
згідно закону про неї, є: захист конституцій-
ного ладу України, цілісності її території від 
спроб зміни їх насильницьким шляхом; охо-

рона громадського порядку, забезпечення 
захисту та охорони життя, здоров’я, прав, 
свобод і законних інтересів громадян; участь 
у забезпеченні громадської безпеки та охо-
роні громадського порядку під час прове-
дення зборів, мітингів, походів, демонстра-
цій та інших масових заходів, що створюють 
небезпеку для життя та здоров’я громадян; 
забезпечення охорони органів державної 
влади, перелік яких визначається Кабіне-
том Міністрів України, участь у здійсненні 
заходів державної охорони органів держав-
ної влади та посадових осіб; охорона ядер-
них установок, ядерних матеріалів, радіо-
активних відходів, інших джерел іонізую-
чого випромінювання державної власності, 
важливих державних об’єктів, перелік яких 
визначається Кабінетом Міністрів України; 
охорона спеціальних вантажів, перелік яких 
визначається Кабінетом Міністрів України; 
охорона дипломатичних представництв, 
консульських установ іноземних держав, 
представництв міжнародних організацій в 
Україні; охорона центральних баз матері-
ально-технічного забезпечення Міністер-
ства внутрішніх справ України; участь у 
здійсненні заходів, пов’язаних з припинен-
ням збройних конфліктів та інших прово-
кацій на державному кордоні, а також захо-
дів щодо недопущення масового переходу 
державного кордону з території суміжних 
держав; участь у спеціальних операціях із 
знешкодження озброєних злочинців, при-
пиненні діяльності не передбачених зако-
ном воєнізованих або збройних формувань 
(груп), організованих груп та злочинних 
організацій на території України, а також у 
заходах, пов’язаних із припиненням теро-
ристичної діяльності; участь у припиненні 
масових заворушень; та ін. [10].
Донедавна органи виконавчої влади, 

опікувалися питаннями правопорядку і в 
судах. Зокрема це був Спеціальний підроз-
діл судової міліції «Грифон», що належав до 
структури міліції громадської безпеки. Дані 
спеціальний спецпідрозділ створювався як 
самостійний структурний підрозділ ГУМВС, 
УМВС та підпорядковується безпосередньо 
заступнику начальника ГУМВС, УМВС – на-
чальнику міліції громадської безпеки. Спец-
підрозділ здійснював: забезпечення згідно з 
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чинним законодавством виконання Правил 
пропуску осіб до приміщень судів та на їх те-
риторію транспортних засобів, підтримання 
порядку в суді, припинення проявів непо-
ваги до суду, охорони приміщень суду, ви-
конання функцій щодо державного захисту 
суддів, працівників суду, забезпечення без-
пеки учасників судового процесу; забезпе-
чення заходів безпеки при розгляді судових 
справ у всіх інстанціях, працівників право-
охоронних органів, інших органів, які здій-
снюють правозастосовні або правоохоронні 
функції, членів їх сімей і близьких родичів; 
вжиття необхідні заходи для забезпечення 
безпеки судді, членів його сім'ї, збереження 
їх майна, якщо від судді надійде відповідна 
заява; ужиття необхідних заходів для забез-
печення безпеки при надходженні заяви 
учасника кримінального судочинства, члена 
його сім'ї або близького родича, звернення 
керівника відповідного Державного органу; 
забезпечення охорони приміщень і тери-
торій установ судових експертиз Міністер-
ства юстиції України і Міністерства охорони 
здоров'я України, а також режиму утриман-
ня осіб, які перебувають під вартою і направ-
лені на судово-психіатричну експертизу; 
оперативно-розшукову діяльність з метою 
отримання оперативної та іншої інформа-
ції про наявність загрози життю, здоров'ю, 
житлу і майну зазначених осіб [11]. Однак у 
2015 році, в ході реформування системи ор-
ганів внутрішніх справ, означений спеціаль-
ний підрозділ був ліквідований. Натомість 
була створена Служба судової охорони, яка 
є державним органом у системі правосуддя 
для забезпечення охорони та підтриман-
ня громадського порядку в судах [1]. Дана 
служба – це сукупність підрозділів, які здій-
снюють заходи з підтримання громадського 
порядку в суді, припинення проявів непо-
ваги до суду, а також охорону приміщень 
суду, органів та установ системи правосуддя, 
виконання функцій щодо державного забез-
печення особистої безпеки суддів та членів 
їхніх сімей, працівників апарату суду, забез-
печення безпеки учасників судового проце-
су [12]. Тобто Служба судової охорони, на 
відміну від попередніх спеціальних підроз-
ділів, які забезпечували громадський поря-
док в судах, не належить до виконавчої гілки 

влади, і повністю перебуває у віданні відпо-
відних органів суддівського врядування та 
управління. Крім того, слід звернути увагу й 
на те, що дану Службу прямо не визначено 
законодавством як правоохоронний орган, 
хоча її завдання та функції свідчать про те, 
що її діяльність має ознаки правоохоронної. 
Також вважаємо за необхідне в якості 

особливості забезпечення охорони та під-
тримки громадського порядку в судах є пра-
вове регулювання даної діяльності, яке здій-
снюється як законами України та актами 
органів судової влади (зокрема Вищої ради 
правосуддя та Державною судової адміні-
страції України), так і органами виконавчої 
гілки влади. Так, з одного боку, питання 
правового статусу Служби судової охорони, 
визначаються Законом України «Про судоу-
стрій і статус суддів», а також Рішенням Ви-
щої ради правосуддя, ким затверджено по-
ложення про дану Службу. Що, як ми зазна-
чали вище, свідчить про особливий1 статус 
даної Служби. Однак з іншого боку, – питан-
ня застосовування зброї, здійснення заходів 
фізичного впливу та використання спеціаль-
них засобів працівника Служби удової охо-
рони здійснюється у порядку та випадках, 
визначених законами та підзаконними акта-
ми, що регулюю діяльність правоохоронних 
органів виконавчої гілки влади, зокрема На-
ціональної поліції України та Національної 
гвардії Укр аїни.

Висновок
Отже, забезпечення охорони та підтри-

мання громадського порядку в судах за за-
гальними ознаками являє собою напрямок 
правоохоронної діяльності, однак специфі-
ка умов, в яких дана діяльність здійснюють, 
правового статусу суб’єктів які її проводять, 
та суб’єктів в інтересах яких вона здійсню-
ється, обумовлюють ряд особливостей да-
ного забезпечення, які в тому числі виража-
ються в його право вому регулюванні.
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SUMMARY 
In the article, on the basis of the analysis of 

scientifi c views of scientists and norms of the current 
legislation of Ukraine, the features of ensuring 
the protection and maintenance of public order in 
courts are identifi ed and characterized.

It is established that the key features of ensuring 
the protection and maintenance of public order in 
courts are: a) carried out in a relatively restricted 
and confi ned space; b) occurs under conditions 
of social tension; c) aimed at solving a complex 
of problems; d) the subjective composition of this 
activity.

The tasks of ensuring the protection and 
maintenance of public order in the court include: 
protection and protection of life and health of 
judges, court staff, litigants and other persons who 
are for any reason on the territory of the court; 
protection and protection of judges, employees of the 
court apparatus and their close relatives outside the 
premises of court establishments in accordance with 
the Law "On State Protection of Court Employees 
and Law Enforcement Agents" of 1993; ensuring 
the normal functioning of the court by maintaining 
public peace and security in the territory of the 
court; taking appropriate preventive measures to 
prevent a person from getting into a court hearing: 
people who are under the infl uence of alcohol or 
drug abuse, mental disorders or other reasons; 
weapons, explosives, or other dangerous objects and 
substances.

As a separate feature of ensuring the protection 
and maintenance of public order in the courts, the 
legal regulation of this activity, which is carried out 
both by the laws of Ukraine and acts of bodies of 
the judiciary (in particular the Supreme Council 
of Justice and the State Judicial Administration of 
Ukraine), as well as the executive branch of power, 
is named.

Generally, ensuring the protection and 
maintenance of public order in the courts on 
general grounds is a direction of law enforcement 
activity, but the specifi cs of the conditions in which 
the activity is carried out, the legal status of the 
subjects conducting it, and the entities in whose 
interest it is carried out, determine a number of 
features of this provision, which are refl ected in its 
legal regulation.

Keywords: security, public order, courts, legal 
regulation.
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ÓÄÊ 343.9:343.611.1

У статті наголошено на тому, що загаль-
носоціальний рівень запобігання умисним 
вбивствам із корисливих мотивів, є цілеспря-
мованою діяльністю державних і недержавних 
структур суспільства з виявлення, вивчення 
та усунення причин таких діянь, умов, що 
сприяють їх вчиненню. Виокремлені основні 
напрями розвитку молодіжної політики дер-
жави, спрямованої на подолання економічних, 
соціальних, психологічних проблем у молодіж-
ному середовищі, що зумовлюють підвищення 
рівня соціальної напруги й насильства. Запро-
поновано різні варіанти підвищення занятос-
ті молоді, особливо у депресивних населених 
пунктах. Наголошено на адресному наданні 
соціальної допомоги особам, які перебува-
ють у конфлікті із законом, або опинилися 
у складних життєвих обставинах, чи відбули 
покарання у виді позбавлення волі. Комплекс 
загальносоціальних заходів з властивими йому 
масштабністю, різносторонністю та всеохо-
плюючим характером становить базу, фун-
дамент для здійснення спеціально-криміно-
логічного запобігання умисним вбивствам із 
корисливих мотивів і повинен містити визна-
чені у цій статі завдання.
Ключові слова: вбивства, запобіга ння, 

нормативно-правове забезпечення.

соціальною цінністю. Конституція нашої 
держави проголошує невід’ємне право 
кожної людини на життя. Ніхто не може 
бути свавільно позбавлений життя. 
Кожен має право захищати своє життя і 
здоров’я, життя і здоров’я інших людей 
від протиправних посягань. Захист життя 
людини є обов’язком держави. Відповідно 
до Державної цільової соціальної програ-
ми «Молодь України» на 2016-2020 роки, 
схваленої розпорядженням Кабінету Міні-
стрів України від 18 лютого 2016 р. № 148, 
необхідність повноцінного розвитку та са-
мореалізації молоді є однією із суспільних 
цінностей, а її соціальна підтримка одним з 
основних пріоритетів державної політики. 
Потребують нагального розв’язання про-
блеми, що пов’язані з низьким рівнем за-
йнятості молоді на ринку праці за обраною 
професією та практичних вмінь і навичок 
молодих фахівців (у 2014 році в Україні рі-
вень безробіття серед молоді віком 15–24 
роки становив 23,1 %); слабкою мотивацією 
до дотримання молодими людьми здорово-
го і безпечного способу життя; відсутністю 
сталої тенденції до зниження рівня злочин-
ності у молодіжному середовищі, насильства 
та системної роботи у сфері їх профілактики 
[1].
Одержання матеріальної вигоди чи 

уникнення матеріальних витрат і обов’язків 
шляхом вбивства вважається одним із дав-
ніх і найнебезпечніших злочинів проти 
життя особи. Умисні вбивства з корисливих 
мотивів вчиняються як одиничний злочин, 

Постановка проблеми
Процес демократичних перетворень 

в Україні є невід’ємним від гуманізації 
соціальних відносин. Людина, її життя і 
здоров’я, честь та гідність, недоторканність 
і безпека визнаються в Україні найвищою 
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так і одночасно з іншими злочинами. До 
вбивств із корисливих мотивів належать різ-
ні за характером і цілями злочинні посяган-
ня. У «чистому вигляді» йдеться про умисні 
вбивства з корисливих мотивів (п. 6 ч. 2 ст. 
115 КК України), або умовно кажучи, корис-
ливі вбивства як такі. Водночас корисливі 
мотиви характерні для більшості умисних 
вбивств, вчинених на замовлення (п. 11, ч. 
2 ст. 115 КК України). Крім того, із корисли-
вих мотивів можуть вчинятися умисні вбив-
ства, що супроводжують інші злочини май-
нового характеру, поєднані з насильством, 
небезпечним для життя і здоров’я потерпі-
лого. Зокрема, це протиправне заволодіння 
чужим майном шляхом розбою або вимаган-
ня; незаконне заволодіння транспортним 
засобом; викрадення вогнепальної зброї, 
бойових припасів, вибухових речовин і ра-
діоактивних матеріалів; викрадення нарко-
тичних засобів, психотропних речовин або 
їх аналогів, обладнання, призначеного для 
їх виготовлення, або прекурсорів. Корисли-
ві мотиви можуть лежати в основі вчинення 
умисних вбивств із метою подальшого ви-
користання анатомічних матеріалів людини 
(для трансплантації, незаконної торгівлі та 
ін.) або задля отримання іншої матеріальної 
вигоди [2, с. 411; 3].

Аналіз досліджень і публікацій
Серед вітчизняних і зарубіжних науков-

ців, які у різні часи працювали над питан-
нями запобігання умисним вбивствам слід 
зазначити: Ю. М. Антоняна, М. І. Бажанова, 
В. С. Батиргареєву, А. Б. Благу, В. І. Борисо-
ва, В. В. Василевича, В. В. Голіну, Б. М. Го-
ловкіна, В. Я. Горбачевського, С. Ф. Де-
нисова, А. Ф. Зелінського, О. М. Ігнатова, 
В. О. Коновалову, Г. Л. Кригер, В. М. Куца, 
О. М. Литвака, М. І. Панова, В. А. Рачицьку, 
О. М. Попова, О. М. Самойлову, В. Л. Син-
чука, О. М. Храмцова, В. В. Шаблистого, 
Р. Д. Шарапова та ін. Однак, незважаючи на 
підвищену суспільну небезпечність, склад-
нощі в запобіганні, високий суспільний ре-
зонанс, загальносоціальні заходи запобіган-
ня вбивствам з корисливих мотивів не були 
предметом окремого кримінологічного до-
слідження в Україні. 

Виклад основного матеріалу
У кримінології під загальносоціальни-

ми заходами запобігання злочинам розу-
міють комплекс перспективних соціально-
економічних і культурно-виховних заходів, 
спрямованих на подальший розвиток і вдо-
сконалення суспільних відносин і усунення 
або нейтралізацію разом з тим причин та 
умов злочинності [4, с. 143]. Як у зв’язку з 
цим зауважив О. М. Джужа, даний рівень 
запобігання злочинам характерний тим, що 
його складові є невід’ємною частиною соці-
ально-економічного розвитку, поліпшення 
морально-психічної і духовної сфер суспіль-
ства [5, с. 53–54]. При цьому, на переконан-
ня В. В. Голіни, основними цілями зазначе-
ного запобіжного напряму є подолання або 
обмеження криміногенно небезпечних про-
тиріч у суспільстві, поступове викорінення 
відомих ще з біблійських часів негативних 
явищ, створених політичними, економічни-
ми, психологічними, ідеологічними та інши-
ми чинниками виникнення кримінального 
потенціалу в суспільстві (економічні й по-
літичні кризи, небезпечне майнове розша-
рування населення, необґрунтоване, навіть 
злочинне запобігання певних кіл громадян, 
безробіття, затримка заробітної плати, існу-
вання на межі виживання переважної части-
ни населення, занепад моралі, проституція, 
наркоманія, алкоголізм, безпритульність 
тощо) [6, с. 19].
Іноді межі здійснення загальносоціаль-

них заходів запобігання злочинам помилко-
во розширюють та ототожнюють їх з «ефек-
тивним функціонуванням усіх позитивних 
інститутів соціальної правової держави» і в 
такому розумінні стверджують, що «загаль-
носоціальне запобігання не є предметом 
кримінальної науки», хоча відразу всупереч 
наведеному заявляють, що «не враховувати 
ці заходи при організації протидії злочин-
ності не можна, тому що вони створюють 
умови для усунення чи послаблення кримі-
нологічних факторів, які детермінують зло-
чинність» [7, с. 13].
Ключ до розв’язання цієї суперечли-

вої позиції «знайшов» А. П. Закалюк, який 
у своїх наукових працях довів, що заходи 
загально соціального запобігання мають 
своїм об’єктом явища, факти, прояви тощо, 
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які мають із злочинністю, хоч і не спричи-
нюючий чи обумовлюючий, але інші детер-
мінуючі, здебільшого кореляційний зв’язок 
або зв’язок станів. У такому разі запобіжний 
вплив на них, хоч і не цілеспрямований, на-
лежить до загальносоціального запобігання 
їй [8, с. 327–328].
Таким чином, загальносоціальні захо-

ди запобігання запобігання умисним вбив-
ствам із корисливих мотивів – це сукупність 
юридичних норм, які спрямовані на ство-
рення таких економічно сприятливих умов 
існування населення, які б дали можливість 
не лише знизити рівень агресії у суспільстві, 
а й подолати серед молоді попит на отри-
мання багатства нетрудовим шляхом, ви-
робити неприйнятне ставлення до усіх спо-
собів насильницького збагачення, оскільки 
корислива мотивація певної частини молоді 
зумовлена передусім відсутністю легальних 
джерел доходів.
На сьогодні в Україні існує низка норма-

тивно-правових документів, що врегульову-
ють питання державної молодіжної політи-
ки. Серед них: закони України «Про загаль-
ні засади державної молодіжної політики в 
Україні» [9], «Про сприяння соціальному ста-
новленню та розвитку молоді в Україні» [10], 
Державна цільова соціальна програма «Мо-
лодь України» на 2016–2020 роки [1] тощо. 
Комплекс заходів щодо соціальної про-

філактики умисним вбивствам з корисли-
вих мотивів повинен містити такі завдання: 
1) визначення індивідуальних факторів ри-
зику і вжиття заходів, що змінюють (кори-
гують) поведінку особистості; 2) вплив на 
міжособистісні стосунки і створення здоро-
вої обстановки в сім’ї (колективі); 3) нагляд 
за громадськими місцями – школами, гурто-
житками, середніми спеціальними навчаль-
ними закладами (особливу увагу слід при-
діляти дитячим установам закритого типу, 
відбір кадрів для роботи в яких слід ретель-
но контролювати); 4) боротьба з гендерною 
нерівністю, шкідливими поглядами і звич-
ками; 5) звернення до загальнокультурних 
(духовних) цінностей та впровадження їх у 
масову свідомість і масову культуру; 6) фор-
мування моральних стандартів поведінки, 
пропагування здорового способу життя, 
розвиток системи цінностей, спрямованих 

на нейтралізацію різних девіантних форм 
поведінки, неприпустимість їх привабли-
вості, новизни, передусім щодо молоді (саме 
на цьому рівні має ставитися питання про 
вплив засобів масової інформації на пропа-
ганду насильства, жорстокості, аномальних 
форм сексуальної поведінки); 7) активний 
соціальний контроль за такими негативни-
ми явищами суспільного життя, як прости-
туція і порнографія.
У сфері освітньо-професійної підготовки 

необхідно вжити заходи для того, щоб зро-
бити всі рівні освіти доступними для моло-
ді незалежно від її соціального становища. 
На сьогодні не є секретом, що вступити до 
вищого навчального закладу мають можли-
вість переважно молоді люди з матеріально 
забезпечених сімей, батьки яких посідають 
відповідне соціальне положення. Дійсно, у 
навчальних закладах високих рівнів акре-
дитації існують пільгові, бюджетні місця, 
але соціально незахищені категорії моло-
ді не можуть на них розраховувати через 
низькій рівень знань, що стає перепоною 
для успішного складання зовнішнього не-
залежного оцінювання і подальшого вступу. 
Усвідомлюючи це, більшість навіть не ви-
являє бажання продовжувати позашкільне 
навчання. Так, наприклад, за даними про-
веденого соціологічного дослідження «Мо-
лодь України – 2017», майже кожен п’ятий 
опитаний респондент у віці від 14 до 35 
років не планує продовжувати навчання 
оскільки впевнений, що в Україні неможли-
во безкоштовно вступити до того навчаль-
ного закладу, який цікавить, а тих грошей, 
що вони мають, все рівно не вистачає. Ще 
52 % опитаних, які хоч і мають вищу освіту, 
але за фахом не працюють через відсутність 
відповідних вакансій [11, с. 42–47]. У зв’язку 
із цим система освіти вимагає суттєвого 
реформування. Необхідно вжити заходи 
щодо: збільшення державних замовлень на 
ті професії, що визнаються на сьогодні най-
більш престижними; поліпшення умов всту-
пу для малозабезпечених категорій молоді; 
надання талановитій молоді першочергово-
го права на вступ (за результатами наукових 
конкурсів, олімпіад тощо); запровадження 
спрощеної (безвідсоткової) системи креди-
тування навчання. 
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Окрім цього, на пильну увагу з боку дер-
жави заслуговує та категорія молоді, яка 
націлена на здобуття професійно-технічної 
освіти. На жаль, на сьогодні ми спостеріга-
ємо як професійно-технічні заклади перебу-
вають на межі закриття через брак коштів на 
їх фінансування. Незабаром може скластися 
ситуація, коли молодь із малозабезпечених 
сімей не зможе отримати робітничі профе-
сії. Тому вкрай важливо вжити такі заходи, 
які б сприяли не лише збереженню системи 
професійно-технічної освіти, а й її удоскона-
ленню. Цього можна досягти шляхом збіль-
шення державного замовлення на підготов-
ку робітничих кадрів, а відтак, і збільшення 
обсягів державного фінансування професій-
но-технічної освіти; впровадження новітніх 
програм професійного навчання для підви-
щення рівня професіоналізму випускників 
професійно-технічних навчальних закладів; 
запровадження безкоштовних курсів підви-
щення кваліфікації і перепідготовки моло-
дих спеціалістів та в цілому шляхом популя-
ризації робітничих професій [12, с. 341]. 
Поряд із реформуванням системи освіти, 

вирішенню підлягає проблема зайнятості та 
соціального захисту молоді в Україні. Зна-
чну частину безробітної молоді складає кон-
тингент молодих людей, які є випускника-
ми професійно-технічних та вищих навчаль-
них закладів, що здобули професію і вперше 
виходять на ринок праці [13, с. 1–6]. За да-
ними Державної служби статистики Укра-
їни у 2015 р. кількість безробітної молоді 
віком до 24 років складала близько 4 млн. 
осіб що значно перевищує показник безро-
біття серед інших вікових груп [14]. Через 
відсутність практичних навичок роботи, 
молоді випускники не витримують конку-
ренції з більш досвідченими працівниками, 
а роботодавці звісно ж віддають перевагу 
останнім. Окрім цього, проведені у 2017 р. 
соціологічні опитування серед молоді пока-
зали, що до причини безробіття більшість 
респондентів віднесли відсутність вакансій 
за фахом, звільнення з попереднього місця 
роботи внаслідок скорочення штату або за-
криття підприємства [11, с. 42–47]. 
З огляду на це, для підвищення рівня 

економічної активності та подолання безро-
біття у молодіжному середовищі необхідно: 

забезпечити виконання державою взятого 
на себе зобов’язання щодо надання першо-
го робочого місця випускникам вищих на-
вчальних закладів; вжити заходи щодо за-
охочення підприємств, установ, організацій 
незалежно від виду власності запроваджен-
ня додаткових робочих місць; створити 
сприятливі умови для зайняття легальною 
підприємницькою діяльністю; організувати 
оплачувані громадські та інші виді робіт тим-
часового характеру із залученням молоді; 
вжити заходи, спрямовані на збалансування 
ринку освітніх послуг та ринку зайнятості 
серед молоді; налагодити взаємозв’язки між 
Центром зайнятості та роботодавцями щодо 
підбору працівників та працевлаштування 
молодих спеціалістів; забезпечити молодим 
верстам населення соціальний захист, що 
передбачений загальнодержавним соціаль-
ним страхуванням у разі настання безробіт-
тя; ініціювати розробку державних та регіо-
нальних цільових програм, що сприятимуть 
реалізації державної молодіжної політики в 
сфері зайнятості, забезпечити їх фінансуван-
ня та виконання [12, с. 342]. 
Важливу роль у загальносоціальному 

запобіганні умисним вбивствам із корисли-
вих мотивів відіграє створення сприятли-
вих морально-психологічних та соціально-
культурних умов формування моральних 
цінностей і правосвідомості. Для того щоб 
послабити дію неформальних регуляторів 
поведінки, необхідно посилити вплив фор-
мальних норм та цінностей на свідомість 
молоді. Сучасна молодь характеризується 
низьким рівнем моральності та духовності. 
Все частіше ми спостерігаємо випадки непо-
ваги та проявів агресії до оточуючих з боку 
представників молодого покоління. Тради-
ційні моральні цінності більше не сприйма-
ються ними належним чином. Підвищення 
рівня корисливо-насильницької злочиннос-
ті та загальне знецінення людського життя 
є яскравими прикладами цього. Натомість, 
така популярна сьогодні західноєвропей-
ська модель життя, яка зводиться переду-
сім до споживання у широкому розуміння 
цього слова та отримання якомога більше 
матеріальних благ, активно засвоюється та 
підтримується молоддю. Людина та її життя 
поступово втрачають статус найвищої соці-
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альної цінності, а гроші, навпаки стають мі-
рилом соціального статусу і споживацьких 
можливостей. Якщо раніше молоде поко-
ління засвоювало моральні норми та ідеали 
із первинного інституту соціалізації – сім’ї, 
то зараз воно орієнтується на норми та тра-
диції близького побутового оточення, які не 
рідко є аморальними. Тому держава поряд 
із вирішенням існуючих соціально-еконо-
мічних проблем повинна спрямувати свої 
зусилля на підвищення рівня законослух-
няності громадян в цілому і молоді, зокре-
ма. Для цього пропонуємо такий комплекс 
морально-психологічних та соціально-куль-
турних заходів [15]. 
По-перше, необхідно, щоб у суспільній 

свідомості в цілому утвердилося стійке розу-
міння того, що людина, її життя та здоров’я, 
недоторканність та власність визнаються 
найвищою соціальною цінністю. Розвивати 
та виховувати шанобливе ставлення до ін-
шого у свідомості людини слід ще з ранньо-
го дитинства. Із цією метою доцільним було 
б у загальноосвітніх навчальних закладах 
запровадити спеціальні культурно-освітні 
програми для дітей. Позитивний профілак-
тичний ефект мало б видання та безоплатне 
поширення книжкової продукції серед мо-
лоді та молодих сімей з питань виховання 
дітей. 
Держава повинна докласти максималь-

них зусиль для того щоб підняти на гідний 
рівень галузь культури і мистецтва для за-
безпечення культурних потреб молоді. Не-
обхідно вжити заходи щодо схвалення тих 
соціальних програм, метою яких є сприян-
ня морально-духовному розвитку молоді. 
До таких сьогодні, зокрема, належать: За-
гальнодержавна цільова соціальна програ-
ма патріотичного виховання населення на 
2013–2017 рр.; Національна програма ви-
ховання дітей та учнівської молоді в Укра-
їні тощо. Проблема формування духовних 
цінностей може бути вирішення і шляхом 
залучення церкви та поширення релігійних 
канонів у молодіжному середовищі. Адже, 
в основі християнських вчень лежать уні-
версальні, загальнолюдські цінності: любов, 
мир, співчуття, толерантність та ін. 
По-друге, необхідно обмежити нега-

тивний вплив засобів масових інформацій 

на свідомість молоді. Беззаперечним є той 
факт, що мережа Інтернет є майже осно-
вним джерелом, з якого молоді люди отри-
мують інформацію різного змісту. Проблема 
телевізійного та інтернет-насильства сьогод-
ні набула надзвичайно великих масштабів. 
Більшість сучасних телевізійних програм 
містять сюжети насильницького, криміналь-
ного або порнографічного змісту. Існує без-
ліч випадків, коли перегляд сцен насильства 
орієнтували молодь на агресивну модель по-
ведінки, яку вони використовують у повсяк-
денному житті. Для того, щоб захистити і 
без того уразливу свідомість молоді від не-
гативного впливу, ЗМІ необхідно заборони-
ти виготовлення та поширення друкованих 
видань, а також відеороликів у мережі Ін-
тернет, які пропагандують культ насильства 
та жорстокості, а також містять матеріали 
порнографічного змісту. Треба удосконали-
ти законодавство, яким врегульовується ді-
яльність засобів масових комунікації щодо 
посилення відповідальності за порушення 
заборони на трансляцію і перегляд певних 
видів фільмів та відео. Окрім цього, необхід-
но блокувати такі розповсюджені на сьогод-
ні «чати» та «інтернет-форуми», що присвя-
чені обговоренню положень кримінальної 
субкультури, азартних ігор та наркотиків. 
По-третє, необхідно вжити заходи, спря-

мовані на подолання існуючого у суспільстві 
явища правового нігілізму. Низький рівень 
правової культури, чисельні випадки пору-
шення прав та інтересів людини зумовили 
поширення у суспільстві відчуття вседозво-
леності та безкарності. Отже, треба почати 
із підвищення рівня правосвідомості та пра-
вової культури громадян. Із цією метою до-
цільно поширювати через засоби мас-медіа 
інформацію щодо правового виховання на-
селення. Доречним було б розробити та за-
твердити комплексну державну програму 
правового виховання та культури населен-
ня. Необхідно відновити довіру громадян 
до держави, правоохоронних органів та 
державних чиновників, які мають виступати 
взірцем правомірної поведінки [12, с. 342]. 
На особливу увагу заслуговують заходи 

спрямовані на запобігання алкоголізації 
та наркотизації молодіжного середовища. 
Статистичні дані Всесвітньої організації 
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охорони здоров’я засвідчують, що наша 
держава знаходиться на п’ятому місці у сві-
ті за рівнем споживання алкоголю дітьми 
та молоддю. Близько 40 % молоді у віці від 
14 до 18 років вже залучені до систематич-
ного вживання алкоголю, а заборона на 
продаж алкогольних напоїв особам віком 
до 18 років існує лише на папері. Звісно 
ж, певна робота в цьому напрямі з боку 
держави ведеться, однак вона має несис-
темний характер та здебільшого націлена 
на запобігання поширенню наркоманії. Із 
цією метою була схвалена «Стратегія дер-
жавної політики щодо наркотиків на пері-
од до 2020 року», яка передбачає комплекс 
заходів спрямованих на зменшення обся-
гів незаконного обігу наркотиків, знижен-
ня попиту на них та подолання наркоманії 
[16]. 
Для того щоб зменшити кількість алко- 

і наркозалежної молоді, пропонуємо такі 
заходи загальносоціального характеру: за-
провадити у загальноосвітніх навчальних 
закладах програми профілактики вживан-
ня алкогольних напоїв та наркотичних за-
собів; вести протиалкогольну та протинар-
котичну пропаганду шляхом поширення 
інформації щодо формування у населення 
та молоді зокрема, негативного ставлення 
до алкоголю та наркотиків; вжити заходи, 
спрямовані на раннє виявлення осіб, схиль-
них до зловживання алкоголем або нарко-
тиками, та надання їм реабілітаційної допо-
моги; посилити відповідальність за продаж 
особам, що не досягли 18-річного віку, ал-
когольних напоїв; надавати фінансову дер-
жавну допомогу громадським організаціям 
та об’єднанням, які займаються антиалко-
гольною та антинаркотичною діяльністю; 
забезпечити державну підтримку науко-
вих досліджень, спрямованих на розробку 
новітніх форм, та методів профілактики 
та реабілітації алко- і наркозалежних осіб; 
ініціювати розробку та прийняття закону 
«Про запобігання та профілактику алкого-
лізму». Вищезазначені заходи допоможуть 
знизити рівень вживання алкогольних на-
поїв та наркотичних засобів серед молоді 
та сприятимуть загальному оздоровленню 
молодіжного середовища. 

Висновок 
Таким чином, комплекс загальносоці-

альних заходів з властивими йому масштаб-
ністю, різносторонністю та всеохоплюючим 
характером становить базу, фундамент для 
здійснення спеціально-кримінологічного 
запобігання умисним вбивствам із корисли-
вих мотивів в Україні і повинен містити такі 
завдання: визначення індивідуальних фак-
торів ризику та вжиття заходів, що зміню-
ють (коригують) поведінку особи; вплив на 
міжособистісні стосунки та створення здоро-
вої обстановки у сім’ї (колективі); звернення 
до загальнокультурних (духовних) ціннос-
тей та впровадження їх у масову свідомість 
й масову культуру; формування моральних 
стандартів поведінки, пропагування здо-
рового способу життя, розвиток системи 
цінностей, спрямованих на нейтралізацію 
різних девіантних форм поведінки, непри-
пустимість їх привабливості, новизни, пере-
дусім щодо молоді (саме на цьому рівні має 
ставитися питання про вплив засобів масо-
вої інформації на пропаганду насильства, 
жорстокості, аномальних форм сексуальної 
поведінки); активний соціальний контроль 
за негативними явищами суспільного жит-
тя, як наркотизація й пр оституція.
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ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ 
ЗАПОБІГАННЯ УМИСНИМ 

ВБИВСТВАМ ІЗ КОРИСЛИВИХ 
МОТИВІВ В УКРАЇНІ

У статті наголошено на тому, що загаль-
носоціальний рівень запобігання умисним 
вбивствам із корисливих мотивів, є ціле-
спрямованою діяльністю державних і недер-
жавних структур суспільства з виявлення, 
вивчення та усунення причин таких діянь, 
умов, що сприяють їх вчиненню. Виокрем-
лені основні напрями розвитку молодіжної 
політики держави, спрямованої на подолан-
ня економічних, соціальних, психологічних 
проблем у молодіжному середовищі, що 
зумовлюють підвищення рівня соціальної 
напруги й насильства. Запропоновано різ-
ні варіанти підвищення занятості молоді, 
особливо у депресивних населених пунктах. 
Наголошено на адресному наданні соціаль-
ної допомоги особам, які перебувають у кон-
флікті із законом, або опинилися у складних 
життєвих обставинах, чи відбули покарання 
у виді позбавлення волі. 
Комплекс загальносоціальних заходів з 

властивими йому масштабністю, різносто-
ронністю та всеохоплюючим характером 
становить базу, фундамент для здійснення 
спеціально-кримінологічного запобігання 
умисним вбивствам із корисливих мотивів 
і повинен містити визначення індивіду-
альних факторів ризику та вжиття заходів, 
що змінюють (коригують) поведінку особи; 
вплив на міжособистісні стосунки та ство-
рення здорової обстановки у сім’ї (колек-
тиві); звернення до загальнокультурних 
(духовних) цінностей та впровадження їх у 
масову свідомість й масову культуру; фор-
мування моральних стандартів поведінки, 
пропагування здорового способу життя, 
розвиток системи цінностей, спрямованих 
на нейтралізацію різних девіантних форм 
поведінки, неприпустимість їх привабли-
вості, новизни, передусім щодо молоді (саме 
на цьому рівні має ставитися питання про 
вплив засобів масової інформації на пропа-
ганду насильства, жорстокості, аномальних 
форм сексуальної поведінки); активний со-
ціальний контроль за негативними явища-
ми суспільного життя, як наркотизація й 
проституція.
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Визначено такі напрями здійснення за-
гальносоціальних заходів запобігання умис-
ним вбивствам із корисливих мотивів: під-
вищення занятості молоді, особливо у де-
пресивних населених пунктах; обмеження 
впливу криміногенних явищ і процесів, тіс-
но пов’язаних із кримінальним насильством 
у різних формах; надання соціальної допо-
моги особам, які перебувають у конфлікті із 
законом, або опинилися у складних життє-
вих обставинах чи відбули покарання у виді 
позбавлення волі; захист суспільної свідо-
мості від інформаційного насильства; утвер-
дження моральних і правових цінностей у 
молодіжному середовищі, зниження рівня 
віктимності соціально уразливих категорій 
населення.
Ключові слова: вбивства, запобігання, 

нормативно-правове забезпечення.

COMMUNITY PRECAUTIONARY 
MEASURES AGAINST SELFISH MOTIVES 

IN UKRAINE
The article emphasizes that the general so-

cial level of prevention of deliberate killings for 
selfi sh reasons is the purposeful activity of state 
and non-state structures of society to identify, 
study and eliminate the causes of such acts, 
conditions that facilitate their commission. The 
basic directions of development of the youth 
policy of the state, aimed at overcoming the 
economic, social and psychological problems in 
the youth environment, which cause increase 
of the level of social tension and violence, are 
highlighted. Various options for increasing 
youth employment have been proposed, es-
pecially in depressed settlements. Emphasis is 
placed on targeted social assistance to persons 
in confl ict with the law, or found themselves in 

diffi cult life circumstances, or sentenced to im-
prisonment.

Complex of general social measures with its 
scale, versatility and inclusiveness, which is in-
herent in it, forms the basis, foundation for the 
implementation of special criminological preven-
tion of intentional homicidal motives and must 
contain the defi nition of individual risk factors 
and behavioral measures; infl uencing interper-
sonal relationships and creating a healthy family 
environment (team); appealing to cultural (spiri-
tual) values and introducing them into the mass 
consciousness and mass culture; the formation of 
moral standards of behavior, the promotion of a 
healthy lifestyle, the development of a system of 
values aimed at neutralizing various deviant be-
haviors, the inadmissibility of their attractiveness, 
novelty, especially for young people (this is at this 
level should address the impact of the media on 
the promotion of violence, violence, abnormal 
forms of sexual behavior); active social control 
over negative phenomena of social life, such as 
drug addiction and prostitution.

The following directions of implementation 
of social measures for prevention of intentional 
homicides for selfi sh motives are defi ned: in-
crease of employment of youth, especially in 
depressed settlements; limiting the impact of 
criminogenic phenomena and processes closely 
related to criminal violence in various forms; 
providing social assistance to persons who are 
in confl ict with the law or who have found 
themselves in diffi cult circumstances or have 
been imprisoned; protection of the public con-
sciousness from information violence; promo-
tion of moral and legal values in the youth envi-
ronment, reducing the level of victimization of 
socially vulnerable categories of the population.

Keywords: homicide, prevention, regula-
tory support.
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ÓÄÊ: 342.95 (477)

У статті, на основі аналізу наукових по-
глядів вчених та норм чинного законодавства 
України, запропоновано авторське бачення 
щодо класифікації видів державного контр-
олю за діяльністю судово-експертних установ. 
Зазначено, що державний контроль за діяль-
ністю судово-експертних установ можна кла-
сифікувати за різними ознаками, зокрема: за 
підставами здійснення перевірочних заходів; 
за етапами забезпечення діяльності судово-
експертних установ; за спрямованістю дер-
жавного контролю діяльності судово-експерт-
них установ, тощо.
Ключові слова: контроль, державний 

контроль, діяльність, судово-експертні уста-
нови.

Стан дослідження проблеми
Питання здійснення контролю в різ-

них сферах суспільного життя не є новим, 
адже йому неодноразово приділяли увагу: 
В.М. Гаращук, Н.С. Мороз, Д.В. Холод-
ненко, С.В. Ковальчук, О.М. Погребняк, 
Н.Г. Виговська, А.Ю. Славіцька, В.Л. Син-
чук, С.С. Вітвіцький та багато інших. Втім, 
незважаючи на чималу кількість наукових 
здобутків, в юридичній літературі відсут-
ні комплексні дослідження, присвячені 
з’ясуванню видів державного контролю за 
діяльністю судово-експертних установ.

Мета та завдання статті
Метою статті є систематизація видів 

державного контролю за діяльністю судо-
во-експертних установ. Для досягнення 
вказаної мети необхідно: проаналізува-
ти наукові погляди вчених стосовно видів 
державного контролю у відповідній сфері; 
запропонувати авторський підхід до вста-
новлення видів державного контролю у 
відповідному напрямку.

Наукова новизна дослідження полягає 
у тому, що в науковій роботі чи не в перше, 
на основі аналізу наукових поглядів вчених 
та норм чинного законодавства, здійснено 
класифікацію видів державного контролю 
за діяльністю судово-експертних установ.

Виклад основного матеріалу
Починаючи наукове дослідження варто 

відзначити, що стосовно видів державного 

Постановка проблеми
Державний контроль за діяльністю су-

дово-експертних установ пов’язаний із за-
безпеченням дотримання встановлених за-
конодавством принципів проведення судо-
вих експертиз. Він має бути спрямований 
на підтримання високого рівня якості про-
ведення відповідних експертиз шляхом: 
державного посвідчення кваліфікації судо-
вих експертів; затвердження (атестації та 
державної реєстрації) методик проведення 
судових експертиз; перевірки фактичної ді-
яльності судових експертів встановленим 
законодавством вимогам; виявлення пору-
шень, відновлення правопорядку, включа-
ючи забезпечення прав заінтересованих у 
судовій експертизі осіб, а також притягнен-
ня винних до відповідальності. 
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контролю в правовій літературі висловлю-
валися різноманітні думки. Традиційно, до 
різновидів контролю відносять внутріш-
ній та зовнішній контроль. Як зазначають 
Н. Виговська та А. Славіцька, служби вну-
трішнього державного контролю створю-
ються всередині окремих відомств і орга-
нізацій, в той час як зовнішні контрольні 
служби не є частиною організаційної струк-
тури установ, що перевіряються. Зовнішній 
контроль здійснюється контрольним орга-
ном, зовнішнім по відношенню до даного 
органу влади, відомству, організації і не 
входять в його структуру (наприклад, пере-
вірка податковою службою будь-якого ін-
шого міністерства або відомства) [1, с. 221]. 
Іншими словами, такий контроль фактич-
но являє собою внутрішньовідомчий та зо-
внішній контроль.
Пропонується ділити контроль за обся-

гом досліджуваної діяльності на загальний 
(наскрізний) та спеціалізований. Загальний 
(наскрізний) контроль передбачає обсте-
ження цілого комплексу питань діяльності 
підконтрольного суб’єкта. При спеціалізо-
ваному контролі обстежується діяльність 
підконтрольного суб’єкта за чітко визначе-
ним питанням. Також виділяють такі кри-
терії диференціації контролю: за ступенем 
значущості державний контроль може бути 
ординарним (звичайним), актуальним, 
екстраординарним; за способом реалізації 
контрольних повноважень – безпосереднім 
і опосередкованим; за кількісним складом 
суб’єктів контролю – одноособовим і коле-
гіальним; за приналежністю контрольних 
повноважень – власним і делегованим; за 
відношенням до контрольної діяльності її 
суб’єкта – реальним і формальним; за ре-
зультатом оцінки об’єкта – позитивний і 
негативний [2, с. 43-45].
При дослідженні державного контролю 

за діяльністю органів прокуратури В. Син-
чук на підставі виділення такого критерію, 
як час реалізації державного контролю, ви-
окремлював ретроспективний, поточний і 
перспективний контроль. При проведен-
ні ретроспективних контрольних заходів 
суб’єкт контролю аналізує первинні матері-
али минулих періодів (звіти, заяви, скарги, 
звернення тощо) стосовно діяльності орга-

ну чи її посадової особи з метою виявлення 
вже наявних умов і підстав для прийняття 
обґрунтованих рішень, забезпечення за-
конності й дисципліни. Поточний контр-
оль передбачає реалізацію контрольних 
заходів (спостереження, перевірка, моніто-
ринг) безпосередньо на об’єкті контролю та 
за його межами в процесі виконання управ-
лінських рішень, поставлених завдань, 
взятих зобов’язань із метою перевірки ви-
конання обов’язків, законності діяльності, 
службової дисципліни тощо. Відповідно, 
перспективний державний контроль, на 
відміну від ретроспективного та поточно-
го, здійснюється після виконання управ-
лінських рішень і орієнтований на оцінку 
їх ефективності та розробку стратегічних 
заходів на майбутнє з метою запобігання 
та попередження недоліків й правопору-
шень [3, с. 88]. Подібна класифікація є ціл-
ковито прийнятною і для характеристики 
державного контролю за діяльністю судо-
во-експертних установ, оскільки може ося-
гати діяльність не лише прокуратури, але 
й інших підконтрольних державі суб’єктів, 
які реалізують регульовані законодавством 
функції.
Окрім зазначених різновидів в літера-

турі державних контроль класифікують за 
сферою діяльності, що контролюється вну-
трішньовідомчий (контроль у межах одно-
го відомства), міжвідомчий (застосовується 
щодо об’єктів, які організаційно підпоряд-
ковані органові виконавчої влади), і поза-
відомчий (застосовується щодо об’єктів, які 
організаційно не підпорядковані органові 
виконавчої влади). За частотою проведен-
ня та передбачуваності контроль може бути 
систематичним, тобто таким, що здійсню-
ється періодично, та одиничним (позапла-
новим), який здійснюється в разі необхід-
ності. За предметною ознакою виділяють 
такі види контролю: фінансовий, експерт-
ний тощо. За формами здійснення – аналіз, 
аудит, моніторинг, нагляд, облік, перевір-
ка, спостереження та ін [4, с. 93]. 
Перелічені види державного контролю 

як певної функції органів державної влади 
та їх посадових осіб також можуть бути за-
стосовані й для диференціації видів дер-
жавного контролю за діяльністю судово-
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експертних установ з урахуванням специ-
фіки їх організації та функціонування.
Державний контроль за додержанням 

основоположних засад правопорядку в су-
дово-експертній діяльності проявляється у 
контролі з боку правоохоронн их органів, 
їх діяльності, спрямованій на попереджен-
ня, припинення правопорушень та забез-
печення притягнення винних до відпові-
 дальності. Зокрема відповідно до Закону 
України «Про національну поліцію» серед 
основних її завдань є охорона прав і сво-
бод людини, а також інтересів суспільства і 
держави, а також протидії злочинності. До 
повноважень, які безпосередньо пов’язані 
із реалізацією таких завдань, віднесено: 
здійснення превентивної та профілактич-
ної діяльності, спрямованої на запобіган-
ня вчиненню правопорушень; виявлення 
причини та умови, що сприяють вчиненню 
кримінальних та адміністративних право-
порушень, вжиття заходів для їх усунен-
ня; вживання заходів з метою виявлення 
кримінальних, адміністративних право-
порушень; припинення виявлених кримі-
нальних та адміністративних правопору-
шень; здійснення своєчасного реагування 
на заяви та повідомлення про криміналь-
ні, адміністративні правопорушення або 
події тощо [5]. Таким чином, Національна 
поліція шляхом реагування на заяви про 
правопорушення, зокрема і у сфері судово-
експертної діяльності, забезпечує функцію 
загального державного контролю за закон-
ністю такої діяльності.
Певні повноваження щодо контролю за 

додержанням прав і свобод людини, у тому 
числі й у сфері діяльності судово-експерт-
них установ, має й Уповноважений Верхо-
вною Радою з прав людини, який здійснює 
парламентський контроль за додержанням 
конституційних прав і свобод людини і гро-
мадянина та захист прав кожного на тери-
торії України і в межах її юрисдикції на по-
стійній основі.
Уповноважений Верховною Радою з 

п рав людини в сфері захисту прав люди-
ни реалізує такі повноваження [6]: пра-
во невідкладного прийому Президентом 
України, Головою Верховної Ради Украї-
ни, Прем’єр-міністром України, головами 

Конституційного Суду України, Верховно-
го Суду України та вищих спеціалізованих 
судів У країни, Генеральним прокурором, 
керівниками інших державних органів, ор-
ганів місцевого самоврядування, об’єднань 
громадян, підприємств, установ, організа-
цій незалежно від форми вл  асності, їх по-
садовими та службовими особами; зверта-
ється до Конституційного Суду України з 
поданням: про відповідність Конституції 
України законів України та інших право-
вих  актів Верховної Ради України, актів 
Президента України, актів Кабінету Міні-
стрів України, правових актів Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим, які сто-
суються прав і свобод людини і громадяни-
на, а також про офіційне тлумачення Кон-
ституції України; вносить в установленому 
порядку пропозиції щодо вдосконалення 
законодавст ва України у сфері захисту прав 
і свобод людини і громадянина; безпере-
шкодно відвідує органи державної влади, 
органи місцевого самоврядування, підпри-
ємства, установи, організації незалежно від 
форми власності, бути присутнім на їх за-
сіданнях; ознайомлюється з документами, 
у тому числі тими, що містять інформацію 
з обмеженим доступом, та отримання їх 
копій в орган ах державної влади, органах 
місцевого самоврядування, об’єднаннях 
громадян, на підприємствах, в установах, 
організаціях незалежно від форми власнос-
ті, органах прокуратури, включаючи спра-
ви, які знаходяться в судах; вимагає від по-
садових і службових осіб органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ, організацій незалеж-
но від форми власності сприяння проведен-
ню перевірок діяльності підконтрольних і 
підпорядкованих їм підприємств, установ, 
організацій, виділення спеціалістів для 
участі у проведенні перевірок, експертиз і 
надання відповідних висновків та ін. [6]. 
На сьогодні законодавство, до правових 

актів які видає Уповноважений з прав лю-
дини, відносить акти його реагування: 1) 
Конституційне подання Уповноваженого 
- акт реагування до Конституційного Суду 
України щодо вирішення питання про від-
повідність Конституції України (конститу-
ційності) закону України чи іншого пра-
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вового акта Верховної Ради України, акта 
Президента України та Кабінету Міністрів 
України, правового акта Автономної Респу-
бліки Крим; офіційного тлумачення Кон-
ституції України. 2) Подання Уповноваже-
ного - акт, який вноситься Уповноваженим 
до органів державної влади, органів місце-
вого самоврядування, об’єднань громадян, 
підприємств, установ, організацій неза-
лежно від форми власності, їх посадовим і 
службовим особам для вжиття відповідних 
заходів у місячний строк щодо усунення 
виявлених порушень прав і свобод людини 
і громадянина [6].
Такі акти реагування можна вважати 

засобом впливу на стан правовідносин з 
метою впорядкування діяльності судово-
експертних установ в сфері додержання 
прав та свобод людини. Контрольні повно-
важення, які реалізуються органами Націо-
нальної поліції, Уповноваженим Верховної 
ради з прав людини мають загальний ха-
рактер і спрямовані на забезпечення пра-
вопорядку в сфері діяльності судово-екс-
пертних установ. Разом із цим певна специ-
фіка саме провадження судово-експертної 
діяльності зумовлює особливості здійснен-
ня контрольно-управлінської діяльно сті 
держави у цій сфері.

 Розглядаючи положення законодав-
ства стосовно організації діяльності судо-
во-експертних установ, слід зазначити, що 
державне управління спрямоване на забез-
печення якісної кадрової підготовки пра-
цівників, насамперед державних судово-
експертних установ. Зокрема ст . 21 Закону 
України «Про судову експертизу» підготов-
ка фахівців для державних спеціалізованих 
установ, що проводять судові експертизи, 
здійснюється вищими навчальними закла-
дами; спеціалізація та підвищення квалі-
фікації проводяться на курсах та у спеці-
альних закладах відповідних міністерств 
та інших центральних органів виконавчої 
влади. Фахівці, які не є працівниками дер-
жавних спеціалізованих установ і мають на 
меті здійснювати експертну діяльність, про-
ходять навчання з відповідної експертної 
спеціальності в державних спеціалізованих 
установах Міністерства юстиції України з 
урахуванням обмежень, передбачених за-

коном. Для забезпечення належного про-
фесійного рівня фахівці, які не є працівни-
ками державних спеціалізованих установ і 
отримали кваліфікацію судового експерта, 
крім тих, які мають науковий ступінь, один 
раз на три роки повинні пройти стажуван-
ня в державних спеціалізованих установах 
Міністерства юстиції України відповідно до 
спеціальності та підтвердити рівень своїх 
професійних знань [7].
Методики проведення судових експер-

тиз (крім судово-медичних та судово-пси-
хіатричних) згідно ст. 8 Закону України 
«Про судову експертизу» підлягають атес-
тації та державній реєстрації в порядку, що 
визначається Кабінетом Міністрів України. 
Атестація методик розглядається в право-
вій літературі як одна з форм державного 
контролю за судово-експертною діяльністю 
[8].
Судово-експертні установи реалізують 

свої завдання лише через діяльність судо-
вих експертів. Тому контроль за діяльністю 
судово-експертних установ вбирає в себе 
відповідно й контроль за діяльністю судо-
вих експертів. 
Як зазначається Центральним міжрегі-

ональним управлінням Міністерства юсти-
ції (м. Київ), метою контролю за діяльністю 
судових експертів є перевірка дотриман-
ня ними вимог нормативно-правових ак-
тів з питань судово-експертної діяльності. 
Контроль за дотриманням судовими екс-
пертами вимог нормативно-правових актів 
з питань судово-експертної діяльності здій-
снюється Міністерством юстиції України та 
його територіальними органами із залучен-
ням фахівців науково-дослідних установ 
судових експертиз Міністерства юстиції 
України шляхом проведення перевірок. 
Перевірка судових експертів може бути 
плановою, яка здійснюється не частіше од-
ного разу на три роки, як правило, за один 
 рік до закінчення терміну дії свідоцтва про 
присвоєння кваліфікації судового експерта, 
та позаплановою. Підставою для проведен-
ня планової перевірки судових експертів 
є графік проведення такої перевірки. Про 
заплановану перевірку судовий експерт по-
переджається за 10 календарних днів до 
початку її проведення. Строк проведення 
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перевірки (з урахув анням часу, необхідно-
го для рецензування висновків) становить 
не більше 30 календарних днів. Підставою 
для проведення позапланової перевірки є 
виявлення Міністерством юстиції України 
ознак невиконання чи неналежного вико-
нання судовим експертом вимог норматив-
но-правових актів з питань судово-експерт-
ної діяльності [9].

Висновок
Таким чином, державний контроль за 

діяльністю судово-експертних установ мож-
на  визначити як регламентовану правови-
ми нормами діяльність владних суб’єктів, 
спрямованих на забезпечення дотримання 
вимог законодавства щодо суб’єктів, по-
рядку, засобів, способів, умов провадження 
судово-експертної діяльності, а також на-
лежної фіксації її результатів. Державний 
контроль за діяльністю судово-експертних 
установ здійснюється з метою попереджен-
ня порушень, їх припинення, відновлення 
порушених вимог щодо проведення від-
повідних судових експертиз, захист прав 
суб’єктів, в інтересах яких здійснюється 
провадження експертної діяльності, та 
притягнення винних у правопорушеннях 
осіб до відповідних різновидів юридичної 
відповідальності.
Серед видів державного контролю за ді-

яльністю судово-експертних установ можна 
назвати за суб’єктами здійснення: 1) загаль-
но-правовий контроль, який здійснюється 
уповноваженими суб’єктами, які провадять 
контроль за додержанням законодавства 
щодо запобігання корупційних проявів, до-
тримання прав і законних інтересів люди-
ни тощо (наприклад, органи Національної 
поліції, Уповноважений Верховною радою 
з прав людини та ін.); 2) спеціалізований 
контроль, що здійснюється органами юсти-
ції стосовно законності провадження судо-
во-експертної діяльності, дотримання умов 
щодо надання прав здійснення експертної 
діяльності відповідним суб’єктам тощо; 3) 
відомчий контроль за діяльністю судово-
експертних установ, який провадиться в 
межах окремих відомств, щодо дотриман-
ня вимог внутрішньовідомчих інструкцій 

та інших вимог провадження судово-екс-
пертної діяльності.
За підставами здійснення перевірочних 

заходів державний контроль можна розпо-
ділити на плановий та позаплановий. 
За етапами забезпечення діяльності 

судово-експе ртних установ в процесі здій-
снення державного контролю: 1) попере-
дньо-забезпечувальний контроль, спрямо-
ваний на кадрове та методичне забезпечен-
ня суд ово-експертної діяльності; 2) супро-
воджувальний контроль, який проявля-
ється у здійсненні планових перевірок ді-
яль ності судових експертів; 3) реакційний 
контроль, який проявляється у позаплано-
вих перевірках як реакції на  інформацію 
про невиконання чи неналежне виконання 
судовими експертами встановлених зако-
нодавством вимог, а також наслідках таких 
перевірок, як реакції на виявлені правопо-
рушення. 
За спрям ованістю державного контр-

олю діяльності судово-експертних установ 
можна виділити такі його види, я к: фінан-
совий, організаційний, методичний та до-
кументальний.
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SUMMARY 
The article, based on the analysis of scientifi c 

views of scientists and the norms of the current 
legislation of Ukraine, offers the author’s vision 
on the classifi cation of types of state control over 
the activities of forensic institutions. It is noted 
that the state control over the activities of forensic 
institutions can be classifi ed on various grounds, 
in particular: on the basis of inspections; by stages 
of ensuring the activities of forensic institutions; 
according to the direction of state control over the 
activities of forensic institutions, etc.
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ÓÄÊ 342.98(477)

У статті проаналізовано існуючі підходи 
до визначення сутності та змісту критеріїв 
оцінки ефективності контролю у різних сфе-
рах суспільного життя. Констатована недо-
сконалість положень чинного законодавства, 
яке регулює діяльність Національної поліції 
України, зокрема в частині відсутності кри-
теріїв оцінки ефективності здійснення гро-
мадського контролю за діяльністю правоохо-
ронного відомства. Запропоновано авторське 
бачення щодо переліку та змісту індикаторів, 
які слід вважати критеріями оцінювання 
ефективності здійснення громадського контр-
олю за діяльністю Національної поліції.
Ключові слова: контроль, громадський 

контроль, оцінювання, критерії оцінки, ефек-
тивність, Національна поліція.

демократичних державах є невід’ємною 
рисою громадського життя. Мова йде саме 
про зовнішній контроль, який сприймаєть-
ся чи не головною умовою, яка гарантує 
дотримання конституційних засад, прав і 
свобод громадян, законність під час здій-
снення поліцейської діяльності [1, с. 194]. 
З огляду на зазначене вище безспірним є 
факт актуальності досліджень, предметом 
яких виступає явище громадського контр-
олю за роботою правоохоронних органів 
взагалі та Національної поліції України зо-
крема.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій

Окремі питання здійснення громад-
ського контролю за Національною полі-
цією України неодноразово були предме-
том наукових досліджень О.Б. Андрєєва, 
О.М. Бандурки, О.В. Барабаша, О.В. Ба-
траченко, С.Г. Брателя, М.Ю. Віхляє-
ва, О.М. Ільницького, М.В. Калашника, 
Р.С. Мельника, О.М. Музичука, Ю.С. Тор-
кайло, С.О. Шатрави та багатьох інших на-
уковців. Натомість, незважаючи на чималу 
кількість наукових здобутків, критерії оці-
нювання ефективності здійснення громад-
ського контролю за Національною поліці-
єю в рамках окремих наукових праць не 
виділялись, що є суттєвою прогалиною на 
теоретичному та практичному рівнях.

Метою статті є: визначити коло та роз-
крити зміст критеріїв оцінювання дієвості 

Постановка проблеми
Незважаючи на низку реформаційних 

процесів, правоохоронна діяльність в Укра-
їні все ще перебуває на стадії свого станов-
лення та розвитку. Одним із проблемних 
питань, яке наразі є актуальним, є про-
блема покращення системи контролю за 
діяльністю органів охорони правопорядку 
з боку громадськості. При цьому варто від-
мітити, що ефективне виконання поліцей-
ської діяльності, спрямованої на вирішен-
ня суспільних потреб, не можливе без під-
тримки й допомоги суспільства. Здійснюю-
чи контроль, громада вступає у відносини 
з органами влади, порядок діяльності яких 
чітко регламентований чинним законодав-
ством. Контроль за діяльністю поліції у всіх 
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та ефективності проведення громадського 
контролю за діяльністю Національної по-
ліції України.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження

Слово «критерій» в словниковій літера-
турі розкривається, як підстава для оцінки, 
визначення або класифікації чогось; міри-
ло; мірило істинності, вірогідності люд-
ських знань, їх відповідності об’єктивній 
дійсності [2]. Щодо поняття «ефективність», 
то воно найчастіше розкривається через 
термін «ефект», яке характеризує кінцевий 
результат дії або процесу, ефективність – 
ступінь досягнення обраної мети. Ефект є 
властивістю будь-якої дії або процесу, який 
би не був результат (позитивний чи нега-
тивний), ефективність має місце там, де є 
цілеспрямованість дії або процесу. Ефект – 
величина абсолютна, ефективність – завжди 
величина відносна, оскільки при її визна-
ченні співвідносять або результат і цілі, або 
отримані позитивні результати і можливі 
негативні результати. Саме цілеспрямова-
ність дії дозволяє віднести ефективність до 
категорії управлінських рішень [3]. На дум-
ку М.П. Прідачука, під ефективністю слід 
розуміти ступінь досягнення поставлених 
цілей. Оцінка ефективності можлива за до-
помогою індексу ефективності, який відо-
бражає фактично досягнутий рівень аналі-
зованого показника до «потенційного» [4]. 
В.Б. Христенко при визначенні ефектив-
ності користується показником розподіль-
ної ефективності. При цьому, розподільна 
ефективність досягається у разі, якщо ви-
трати на отримання кожного виду резуль-
тату мінімізовані таким чином, що ні один 
вхідний ресурс не може бути замінений ін-
шим без підвищення витрат [5;6;7].
Згідно до вище наведеного, критерій 

– це умова, відповідно до якої оцінюється 
хтось або щось в розрізі якоїсь діяльності. 
В свою чергу, ефективність – це показник 
активності, який показує ступінь досягнен-
ня поставлених цілей певної діяльності та 
якість результатів. Тобто, згідно із загально 
етимологічними визначеннями, критерії 
оцінювання ефективності контролю – це 
система умов, відповідно до яких відбува-

ється аналіз результативності та якості реа-
лізації контрольної діяльності.
Щодо роботи органів Національної по-

ліції, то на сьогоднішній день в її діяльності 
критерії оцінки ефективності громадського 
та іншого контролю за роботою відомства 
не застосовуються. Так, стаття 11 Закону 
України «Про Національну поліцію» вка-
зує, що діяльність поліції в цілому, оціню-
ється з огляду на рівень довіри населення 
до Національної поліції. Проте, зазначе-
ний критерій використовується для аналізу 
ефективності роботи виключно поліції, але 
не може бути застосований в процесі оцін-
ки контролю самої Національної поліції 
України [8]. 
Не дає ґрунтованого визначення на пи-

тання про критерії оцінки ефективності 
громадського контролю за роботою Наці-
ональної поліції України і цільовий Розділ 
VIII «Громадський контроль поліції» За-
кону України «Про Національну поліцію». 
В зазначених положеннях лише частково 
вказується на те, які саме заходи подібний 
контроль включає. Зокрема, відповідно до 
статті 86, з метою інформування громад-
ськості про діяльність поліції керівник по-
ліції та керівники територіальних органів 
поліції раз на рік готують та опубліковують 
на офіційних веб-порталах органів поліції 
звіт про діяльність поліції. У статті 87 Зако-
ну вказано, що Верховна Рада Автономної 
Республіки Крим, Київська та Севастополь-
ська міські ради, обласні, районні та міські 
ради мають право за результатами оцінки 
діяльності органу поліції на території від-
повідно Автономної Республіки Крим, міст 
Києва та Севастополя, відповідної області, 
району або міста своїм рішенням прийняти 
резолюцію недовіри керівнику відповідно-
го органу (підрозділу) поліції, що є підста-
вою для звільнення його із займаної поса-
ди [8]. За змістом статей 88, 89 та 90 керів-
ники представниками органів місцевого са-
моврядування на рівнях областей, районів, 
міст та сіл з метою налагодження ефектив-
ної співпраці між поліцією та органами міс-
цевого самоврядування і населенням. На 
таких зустрічах обговорюється діяльність 
поліції, визначаються поточні проблеми та 
обираються найефективніші способи їх ви-
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рішення. Керівники територіальних орга-
нів поліції з метою підвищення авторитету 
та довіри населення до поліції систематич-
но інформують громадськість про стан пра-
вопорядку, заходи, які вживаються щодо 
попередження правопорушень. Крім того, 
поліція взаємодіє з громадськістю шляхом 
підготовки та виконання спільних проек-
тів, програм та заходів для задоволення 
потреб населення та покращення ефектив-
ності виконання поліцією покладених на 
неї завдань. До того ж контроль за діяль-
ністю поліції може здійснюватися у формі 
залучення представників громадськості до 
спільного розгляду скарг на дії чи бездіяль-
ність поліцейських та до перевірки інфор-
мації про належне виконання покладених 
на них обов’язків відповідно до законів та 
інших нормативно-правових актів Украї-
ни [8].
Таким чином, необхідно констатува-

ти загальну недосконалість існуючої нор-
мативно-правової бази, яка регламентує 
діяльність Національної поліції України. 
Безперечно, вона дозволила ввести в дію 
багато новаторських інститутів забезпечен-
ня законності та ефективності роботи по-
ліції, у тому числі шляхом здійснення гро-
мадського контролю, але жодним чином не 
запропонувала механізми, які б дозволили 
оцінити реалізацію даних інститутів. Дана 
проблема породжує питання, що ж взагалі 
собою являють критерії оцінювання ефек-
тивності здійснення громадського контр-
олю за Національною поліцією України. 
Для відповіді на нього звернемось до тео-
ретико-правових позицій науковців, які до-
сліджували проблему визначення критеріїв 
оцінки ефективності явища контролю в різ-
них сферах суспільного життя.
Наприклад, до уваги можна взяти на-

працювання О.А. Євтушевської, яка вка-
зувала, що розробка критеріїв або індика-
торів ефективності контролю базується на 
складових ефективності: дієвості та резуль-
тативності. Дієвість означає, що контроль-
ні процедури впливають на об’єкт контр-
олю, а результативність – як цей вплив 
позитивно впливатиме на підприємство. 
Ефективність системи контролю може бути 
розглянута як у цілому щодо всієї систе-

ми контролю або її частин, так і до певних 
форм контролю. Ефективна система контр-
олю передбачає ефективне і якісне засто-
сування контрольних процедур, які можна 
визначити шляхом тестування. Тестування 
процедур системи контролю проводиться 
за двома напрямками: 1) перевірка дотри-
мання існуючих регламентів контрольних 
процедур; 2) виявлення помилок у діяль-
ності елементів структури або в процесах, 
що не були попереджені системою контр-
олю [9, с. 215].
Цікавим є підхід Г.О. Дорошенка, який 

аналізував проблему критеріїв оцінки 
ефективності контролю в розрізі відносин 
управління персоналом на підприємстві, 
установі чи організації. Науковець зауважу-
вав, що ефективність контролю залежить 
від таких чинників: об’єктивність критері-
їв і стандартів та якісне інформування про 
стан контрольованих об’єктів і процесів; 
двобічне спілкування між працівниками 
органів контролю та особами, діяльність 
яких контролюється та уникнення прискі-
пливого контролю; використання методів 
матеріального стимулювання за дотриман-
ням встановлених критеріїв, досягнення 
запланованих результатів [10].
Не менш важливим при цьому є ефек-

тивне функціонування інформаційно-
управлінської системи контролю – форма-
лізованої системи підготовки інформації, 
необхідної для прийняття управлінських 
рішень. Вона повинна містити інформацію 
про попередній, поточний та майбутній 
стани підконтрольних процесів чи об’єктів. 
Її функціонування має ґрунтуватися на ви-
користанні сучасної комп’ютерної техніки, 
технології [10].

Висновки
Отже, проаналізувавши положення 

норм чинного законодавства, яке регла-
ментує механізм громадського контролю 
за діяльністю Національної поліції, може-
мо констатувати, що сучасна норматив-
но-правова база здебільшого присвячена 
регулюванню питань, які пов’язані із орга-
нізаційною складовою здійснення подібно-
го контролю, проте, ніяким чином не вста-
новлює критерії оцінки його ефективності. 
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Щодо наукової доктрини, то в ній існують 
наукові опрацювання питання критеріїв 
контролю взагалі, як окремого юридично-
го явища, а також його інтерпретації в пев-
них сферах. 
Таким чином, з огляду на проведене 

вище наукове дослідження ми переконані, 
що при оцінці ефективності громадського 
контролю за діяльністю Національної полі-
ції слід використовувати якісні та кількісні 
критерії, до яких в свою чергу слід відне-
сти:

1) систематичність та інформаційна за-
вантаженість звітів про поліцейську діяль-
ність. Передбачені законодавством щорічні 
звіти про поліцейську діяльність, які готу-
ються та оприлюднюються органами полі-
ції, повинні не тільки видаватись у визна-
чений строк, але й надавати весь комплекс 
інформації про роботу відповідного органу 
поліції та здійснені ним заходи за напря-
мом взаємодії із громадськістю;

2) кількість прийнятих та реалізованих 
резолюцій недовіри керівниками органів 
поліції. Якість громадського контролю за 
роботою поліції, на наш погляд, прямо ви-
ражена у «реактивних» можливостях гро-
мадськості та готовності їх використовува-
ти для забезпечення ефективності роботи 
органів поліції. Через це дієвість громад-
ського контролю можна оцінити крізь по-
казник кількості прийнятих та реалізова-
них резолюцій недовіри керівниками полі-
ції, як одного з найбільш активного заходу 
громадського впливу на правоохоронну 
структуру;

3) періодичність проведення спільних 
зустрічей керівника поліції із представ-
никами громадськості. Виділення цього 
критерію пов’язано із тим, що громад-
ський контроль є не тільки системою від-
повідного впливу, але й передбачає діалог 
між керівництвом поліції та відповідними 
представниками громадськості, зокрема, 
органами місцевого самоврядування. Про-
аналізувати зміст та дієвість такого діалогу 
вбачається можливим за рахунок відслід-
ковування кількості реальних зустрічей ке-
рівників органів поліції із представниками 
громадськості, аналізу сутності запланова-

них на таких зустрічах спільних заходів, а 
також результатів реалізації останніх;

4) кількість спільних проектів з гро-
мадськістю – даний показник базується на 
оцінці трьох важливих моментів: а) запро-
ваджені спільні проекти з громадськістю; 
б) заплановані до реалізації проекти та стан 
їх виконання; в) ступінь реалізації розпоча-
тих спільних проектів з громадськістю;

5) в якості останнього критерію варто 
виділити систематичність залучення пред-
ставників громадськості до розгляду скарг 
на дії чи бездіяльність поліцейських, а та-
кож інших процедур, наприклад, в контек-
сті проведення атестацій.
Зазначені аспекти є лише одними з 

можливих показників діяльності поліції, 
але на нашу думку, саме на їх основі мож-
на найбільш повно та ґрунтовно оцінити 
ефективність та результативність громад-
ського контролю за діяльністю Національ-
ної поліції України.
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Viktor Vasylenko
CRITERIA FOR EVALUATING THE 

EFFICIENCY OF EXERCISING PUBLIC 
CONTROL OVER THE ACTIVITIES OF 

THE NATIONAL POLICE
The author of the article has analyzed the 

existing approaches to determining the na-
ture and content of the criteria for assessing 
the effi ciency of control in various spheres of 
public life. The author has stated the imper-
fection of the provisions of the current legis-
lation regulating the activities of the National 
Police of Ukraine, in particular in terms of the 
absence of criteria for assessing the effi ciency 
of public control over the activities of law en-
forcement agencies. The author has suggested 
own vision on the list and content of indica-
tors that should be considered as criteria for 
assessing the effi ciency of public control over 
the activities of the National Police.

Key words: control, public control, evalu-
ation, evaluation criteria, effi ciency, National 
Police.
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