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Статья посвящена исследованию и из-
учению историко-теоретических аспектов за-
рождения адвокатуры в Киевской Руси. Авто-
ром раскрыты особенности судопроизводства 
Киевской Руси, стадии судебного процесса, со-
средоточено внимание на основах зарождения 
исследуемого института, отражающихся в 
виде судебного представительства, определено, 
что представлять интересы других лиц име-
ли возможность «послухи». 
Среди прочего, раскрыто содержание ряда 

тогдашних процессуальных понятий. Учиты-
вая отсутствие единого представления о по-
нятиях «послухи» и «видоки» среди ученых, 
осуществлена попытка определить, действи-
тельно ли эти лица были представителями 
института адвокатуры в Киевской Руси. Вы-
яснено, что «послухи» были не просто свиде-
телями, подтверждением того, что сторона 
пользовалась хорошей репутацией, но и за-
щитниками. Учитывая эти аспекты, в суде 
«послухи» поддерживали иск одной из сторон. 
Зато «видоки» как очевидцы происшествия 
рассказывали о содеянном.
То есть, в суде «видоки» играли роль насто-

ящих очевидцев, которые находились на месте 
происшествия. В ходе процесса их значение не 
переходило в роль защитников (как у «послу-
хов»), они были только средством, с помощью 
которого можно узнать настоящую картину 
по делу. В отличие от послушаний, их не ин-
тересовал результат процесса и они не заруча-
лись клятвой. Итак, института адвокатуры 
как самостоятельного института в Киевской 
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Постановка проблеми
Важливу роль у забезпеченні права 

на правову допомогу відіграє адвокатура 
України, авторитет і значення якої не-
впинно зростає в нинішніх умовах рефор-
мування соціально-економічних відносин. 
Діяльність досліджуваного інституту має 
великий вплив на різні сторони суспіль-
ного життя та на забезпечення функціону-
вання демократичної держави.

Мета цієї статті
Дослідження теоретично-історичних 

аспектів зародження інституту адвокату-
ри в часи Київської Русі.

Ступінь дослідженості теми
В Україні займались провідні укра-

їнські науковці, зокрема, Т.В. Варфоло-
мєєва, Т.Б. Вільчик, В.В. Заборовський, 
С.О. Іваницький, А.В. Іванцова, А.В. Козь-

Руси не существовало. Однако основы зарожде-
ния исследуемого института отражаются в 
виде судебного представительства. Представ-
лять интересы других имели возможность 
лица, удостоверявшие порядочную жизнь сто-
роны судебного процесса, а именно - послухи. 
Соответственно, «послухи» и воплощают 

образ адвоката в Киевской Руси. Кроме того, в 
рамках исследования определено, какие требо-
вания предъявлялись к «послухам». 
Ключевые слова: адвокатура, институт 

адвокатуры, история адвокатуры, адвокату-
ра Киевской Руси, видоки, послухи.
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міних, А.В. Меланчук, О.Д. Святоцький, 
В.О. Святоцька, О.Г. Яновська та інші фа-
хівці в галузі права. Однак, дослідження 
історичних аспектів зародження адвока-
тури вимагає детального вивчення кожно-
го періоду розвитку досліджуваного інсти-
туту для отримання цілісного уявлення.

 
Виклад основного матеріалу

У VIII – ІХ ст. на землях середнього 
Подніпров’я з центром у Києві була ство-
рена держава східних слов’ян – «Руська 
земля», яка з кінця ІХ ст. стала політичною 
та економічною основою однієї з могутніх 
держав світу, а саме «Київської Русі».
Організація рівноправних вервей, тоб-

то територіальних громад, у цій державі 
пригальмувала процес рабоволодіння у 
східнослов’янському суспільстві, а це го-
ворить нам про те, що ця категорія сус-
пільства, оминувши рабовласницький лад, 
перейшла одразу до феодального ладу-
[1,с. 8-9].
Спочатку право в Київській Русі ґрун-

тувалося на нормах звичаєвого права та 
на нормах церковно-візантійського пра-
ва [2,с. 626]. З часом вони були врахо-
вані при створенні першої законодавчої 
пам’ятки Київської Русі – «Руської Прав-
ди». Одні вважали, що таку назву письмо-
вий звід законів отримав від необхідності 
протиставлення грецьким законодавчим 
пам’ятникам, інші – був кодифікованим 
результатом еволюції давньоруського 
права [3,с. 170]. Цей історичний доку-
мент мав три редакції: Коротка Правда, 
Розширена Правда, Скорочена Правда.
Проаналізувавши вищезазначені істо-

ричні джерела, прийшли до висновку, що 
в Київській Русі здійснювалося правосуд-
дя та існували зародки адвокатури.
Судово-адміністративний устрій Київ-

ської Русі характеризувався такими осо-
бливостями: по-перше, суд не був від-
окремлений від адміністрації, по-друге, 
судочинство поділялося на світське та 
церковне.
Враховуючи ці засади, на території Ки-

ївської Русі діяли такі суди, як князівські, 
вотчинні, вервні суди, суд віче та церковні 
суди [4, с. 610]. 

У князівському суді правосуддя здій-
снював князь, його судові функції розпо-
всюджувалися спочатку на великі міста, а 
з часом і на всі інші населені пункти. За 
його дорученням мали можливість забез-
печувати правосуддя відповідні посадові 
особи. У цьому суді розглядалися справи 
вільних громадян, над рабами правосуддя 
здійснювали господарі.
У вотчинному суді правосуддя здій-

снювалося за аналогією з князівським су-
дом, лише роль судді виконував не князь, 
а бояри та вотчинники. Останні були не 
тільки землеволодільцями, а й особами, у 
руках яких була зосереджена адміністра-
тивна і судова влада над населенням, що 
мешкало на їх землі. Самі вотчинники (бо-
яри) підсудні були тільки князю.
Завданнями вервних судів були: за-

хист власності громадян, розгляд справ 
про дрібні правопорушення селян-смер-
дів, земельні спори. У цих судах могли 
бути оскаржені дії тих осіб, які завдали 
шкоди іншим.
Суд віче розглядав справи держав-

ної важливості, зокрема, правопорушен-
ня проти держави, про порушення прав 
окремих територій, правопорушення ско-
єні князями. Роль цих судів змінилася піс-
ля утворення держави, тому їх діяльність 
майже було призупинено.
Церковному суду притаманний був 

розгляд справ як про правопорушення 
церковних норм, так і про деякі цивільні 
справи. 
Очевидно, що судочинство Київської 

Русі характеризувалося певними особли-
востями, до яких можна віднести [5,с. 26]:

- обвинувачувально-змагальний про-
цес;

- персональний характер обвинувачен-
ня;

- визнання суду посередником у судо-
вому процесі;

- однакові процесуальні права у пози-
вача та відповідача;

- розгляд справи за заявою позивача;
- усність, гласність та відкритість про-

цесу;
- приватно-правовий характер проце-

су;
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- використання доказів у суді;
- володіння князем вищою адміністра-

тивною та судовою владою;
- нерозділеність кримінального та ци-

вільного процесу;
- заміна принципу таліона тілесними 

покараннями, штрафом.
У судочинстві цього часу елемент інди-

відуальної волі сторін судового процесу ві-
дігравав дуже важливу роль у той момент, 
коли суддя обмежувався спостереженням 
за суперечкою і врівноважував засоби та 
можливості сторін, що сперечалися. При 
цьому державна влада не втручалася в 
розслідування аж до моменту слухання 
конкретного випадку [6, с. 227-228]. 
На думку І. А. Ісаєва, організація судо-

вого процесу в Київській Русі поділялася 
на три стадії [7, c. 49].
Перша стадія – «Заклич»- полягала у 

повідомленні про зникнення індивідуаль-
ної речі чи холопа на торгу. Відбувався 
розшук правопорушника чи особи, яка 
незаконно заволоділа чужим майном.
Друга стадія – «Звід» – передбачала 

пошук злочинця, що давало можливість 
відновити порушене право позивача на 
володіння викраденої речі. «Звід» продо-
вжувався до того моменту, коли знайдена 
особа не взмозі була довести законне при-
дбання речі. Відповідно ця особа і вважа-
лася правопорушником.
Третя стадія – «Гоніння сліду»– за-

безпечувала знаходження, визначення 
доказів і встановлення злочинця за зали-
шеними ним слідами. Згідно з традиція-
ми та звичаями сусіди або «добрі люди» 
повинні були за першим покликом допо-
могти потерпілому в пошуках, затримці 
та доставці злочинця до суду. При втра-
ті слідів останнього відповідальність по-
кладалася на общину тієї землі, на тери-
торії якої було втрачено слід. Однак при 
втраті сліду в степу чи біля великої доро-
ги розгляд справи остаточно припиняв-
ся [8, с.69].
На думку Д. Суркова, судочинство пе-

ріоду Київської Русі не знало такого яви-
ща, як представництво та захист чужих 
справ у суді. Він пояснює це тим, що Русь 
належала до числа країн, які управляли-

ся не запозиченим правом ззовні, а націо-
нальним [9, с. 15].
Представляти свої інтереси та себе 

в суді кожна особа повинна була особис-
то. Це підтверджується і наявністю тако-
го принципу здійснення судочинства, як 
принцип особистої явки [4, с.155].
Однак, є й інша точка зору. Врахову-

ючи те, що діти, хворі, жінки самостійно 
не могли захистити себе у суді, відповідно 
з’являлася потреба у допоміжних особах, 
які б здійснювали представництво та їх за-
хист. Відповідно, досліджуваний інститут 
у цій державі існував у вигляді судового 
представництва. Підтвердженням цьо-
го є твердження Ібн-Русте: «На боротьбу 
цю (судову) родичі обох сторін приходять 
озброєними і стають у ряд; тоді суперни-
ки вступають у бій» [10, с.14].
Таким чином, родичі сторін судового 

процесу в суді були як представниками, 
так і захисниками.
Хоча діяльність судових представників 

у цей період була охоплена нормами зви-
чаєвого права, однак такі науковці, як Бо-
родін Д. М., Баженова У. І., Блащук С. М., 
Пожар В. Г., Ридчик В. В., Святоцька В. О. 
знайшли відображення зародження інсти-
туту адвокатури і в Руській Правді.
Чи можна вважати мечника –публіч-

ним обвинувачем, який отримував «грив-
ну» за доказаний злочин, а децького – су-
довим захисник, представником інтересів 
захисту, який отримував «кун сметная» за 
спростоване обвинувачення? Не можемо 
погодитися. Згідно зі ст. 86 Розширеної 
Правди, мечник разом із децьким брали 
участь у судовому процесі при здійснен-
ні випробування залізом. Як зазначає 
П. М. Мрочек-Дроздовський, децький і 
мечник були помічниками судді, де пер-
ший забезпечував проведення випробу-
вання, за що і отримував більше мито, ніж 
другий [11, с. 127]. 
Взагалі мечник – це особа, яка вико-

нувала функції щодо надання допомоги 
судді при здійсненні ним правосуддя. Зо-
крема, на думку І. Болтіна, це охоронець, 
який після відбуття випробування залі-
зом повинен був залишатися до тих пір, 
поки рука його буде розв’язана, а децькі 
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- це особи, які при розгляді судових справ 
були мов ад’юнтанти, яких використо-
вували як судових приставів чи судових 
виконавців [12, с.152]. Відповідно, «дець-
кий» у суді – це посадова особа при судді, 
яка виконувала всі завдання останнього.
Проте існують й інші думки щодо за-

хисників у судовому процесі. На думку Ма-
цейовського В. А., захисником у суді був 
ябедник [13,с. 215]. У цілому, дослідники 
вивчення Київської Русі ще до ХХІ ст. не 
прийшли до єдиної думки, хто є ябедни-
ком. Ф. Л. Морошкін поняття «ябедник» 
асоціює з присяжним, враховуючи те, 
що шведське словосполучення «ja-binda» 
означає «прийняття присяги» [14,с. 215].
Вважаємо, що ябедник – це посадо-

ва особа князя, яка виконувала будь-які 
його доручення, проте з часом він пови-
нен був виявляти порушення та злочини, 
які приховували від князя та доносити 
про це останньому. Отже, уявити собі те, 
що ябедник був захисником у суді, також 
важко.
На думку В. В. Ридчик, єдиними особа-

ми, які могли захищати інтереси будь-якої 
із сторін, крім родичів, були тільки ті, які 
могли посвідчити про попереднє порядне 
життя обвинуваченого (їх називали послу-
хами) та безпосередні свідки події (видо-
ки) [15,с. 158].
Оскільки єдиного уявлення про понят-

тя «послухи» та «видоки» серед науковців 
немає, спробуємо визначити, чи дійсно ці 
особи є представниками інституту адвока-
тури в Київській Русі.
У статті 29 Розширеної Правди термі-

ни видок та полух вживаються в одному й 
тому розумінні, а саме, що це свідки.
Враховуючи те, що в Київській Русі 

відбувався розвиток процесуальних норм, 
суспільного і державного ладу, перепис 
та зміни в Руській Правді, на нашу думку, 
такі категорії як видоки та послухи, могли 
вживатися як окремі два учасники судово-
го процесу.
На думку Н. Гартунг, послухи – це осо-

би, які володіли інформацією про право-
порушення від третіх осіб, а видоки – це 
безпосередні свідки цього правопорушен-
ня [16,с. 48–49, 81]. Інші вважали, що це 

дві процесуальні ролі, згідно з якими ви-
док – це простий свідок, а послух – посо-
бник, на якого посилається відповідач або 
позивач [4, c. 620].Н. Л. Дювернуа заува-
жував, що присутність вільних осіб послу-
хів підтверджувала юридичну силу тим 
діям, які залишилися б простим фактом. 
Так як видоком, тобто свідком, міг бути 
будь-хто, хто бачив вчинення злочину, зо-
крема, і раб [17, с. 100-101].
Послух надавав відомості про невідо-

мі раніше обставини по справі. При не-
достатньому обсязі свідчень щодо вини 
відповідача послух зобов’язаний був іти 
на «Правду Божу», а саме, принести при-
сягу. Особа, яка називала себе послухом та 
стала на Правду, не мала можливості від-
мовитися від участі в судовому процесі в 
цій ролі до закінчення судового розгляду 
[18, с. 49].
Тобто послухи були не просто свід-

ками–пособниками, свідками-факту, під-
твердженням того, що сторона користува-
лася доброю репутацією, а й захисниками. 
Враховуючи ці аспекти, в суді послухи – 
підтримували позов однієї зі сторін, а ви-
доки як очевидці події розповідали про 
скоєне.
Оскільки дії позивача і відповідача у 

суді відображалися у змагальності сторін, 
їх докази могли впливати на результат 
справи, то саме ці процеси надавали їм 
право залучати для підтвердження своєї 
правоти авторитетних, шанованих у сус-
пільстві добрих людей – послухів. Поси-
лаючись на таких осіб, сторони судового 
процесу прагнули переконати суддю, по-
зивач – у правомірності позову, відповідач 
– у своїй невинуватості .
Ця особливість мала велике значення 

при неможливості суддею визначити, хто 
винний, а хто правий. Тому у таких ви-
падках наявність та виступ таких осіб, як 
послухи, були вирішальними та безапеля-
ційними. Н. Л. Дювернуа з цього приводу 
вважає, що послухи не становлять про-
стого засобу довести факти, а впливають 
на успіх самого позову тієї сторони, за яку 
стоять [17, c.52].
Зважаючи на це, шанованість, гідність 

послуха у суспільстві не тільки віталася 
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при розгляді процесуальної справи, а й 
надавала можливість безперешкодно ви-
користовувати та посилатися на цю особу 
в суді.
Щодо видоків, звертаючи увагу на стат-

ті 2, 10 Короткої Правди та 29, 31 Розши-
реної Правди ми чітко бачимо, що він по-
свідчував факт нанесення тілесних ушко-
джень та побоїв. На відміну від послухів, 
видоки, на думку Н.Л. Дювернуа, були 
свідками, очевидцями правопорушення, 
які засвідчували подію, яка випадково від-
бувалася на їх очах, і які дійсно бачили, 
що відбувалося [17, c. 21].
Тобто у суді видоки відігравали роль 

справжніх очевидців, які перебували на 
місці події. У справі їх значення не пере-
ходить, як у послухів, у роль захисників, 
вони є тільки засобом, за допомогою яко-
го можна дізнатися справжню картину по 
справі. На відміну від послухів, їх не ціка-
вить результат процесу і вони не заруча-
ються при необхідності клятвою.
На думку С. О. Пахман, до послухів ви-

сувалися такі вимоги: 
- за моральними якостями – допуска-

лися тільки добрі, правдиві, богобоязливі 
люди і ті, що говорили заради страху Бо-
жого й правди, за якими не спостерігали-
ся пияцтво, крадіжки, обман або привлас-
нення чужого майна;

- по відношенню до учасників процесу 
– не могли бути люди, які перебували з од-
нією із сторін процесу у ворожнечі, один з 
подружжя, холопи проти своїх власників 
[19, c. 54-57].
Також до кандидатів у послухи висува-

лися й інші вимоги:
по-перше, знання права було не 

обов’язковим, оскільки у судовому процесі 
Київської Русі воно не відігравало значної 
ролі;
по-друге, їх мали право приводити 

самі сторони судового процесу або вони 
мали можливість приходити самостійно;
по-третє, це повинна була бути вільна 

людина – «мужъ». У статті 37 Розширеної 
Правди зазначено: «то выведеть свободна 
мужа». Проте існували і винятки, зокре-
ма, у статті 85 Розширеної Правди перед-
бачалося, що «тяже все судять послухи 

свободны ми; будеть ли послух холоп, то 
холопу на правду не вылазити». Тобто хо-
лопи бути послухами не мали права. Зо-
крема, стаття 66 Розширеної Правди пе-
редбачала: «А послушества на холопа не 
складають, но оже не будеть свободнаго, 
но по нужисложити на боярьска тивуна, 
а на инехне складывать; а в мале тяже 
по нуживъзложити на закупа». На думку 
А. Станіславського, мова йде про те, що 
на свідчення холопа посилатися не можна 
було; проте при відсутності вільної осо-
биможна було посилатися на боярського 
тіуна, але ні на кого більше. При розгляді 
малого позову можна було послатися і на 
закупа [20, с. 542; 594].
Отже, інституту адвокатури як само-

стійного інституту в Київській Русі не існу-
вало. Проте основи зародження досліджу-
ваного інституту відображаються у вигля-
ді судового представництва. Представля-
ти інтереси інших мали можливість особи, 
що посвідчували порядне життя сторони 
судового процесу, а саме, послухи. Від-
повідно, послух і втілює образ адвоката в 
Київській Русі.
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HISTORICAL OVERVIEW OF THE 

ORIGIN OF ADVOCACY IN 
KYIV RUSSIA

The article is devoted to the study and study 
of historical and theoretical aspects of the birth of 
the bar in Kievan Rus. The author revealed the 
peculiarities of the proceedings of Kievan Rus, the 
stage of the trial, focused on the basis of the origin 
of the studied institute, reflected in the form of ju-
dicial representation, it was determined that they 
had the opportunity to represent the interests of 
other persons. Among other things, the content of a 
number of then procedural concepts was disclosed. 
Given the lack of a single idea of     the concepts 
of “ambassadors” and “vidoki” among scientists, 
an attempt was made to determine whether these 
persons were really representatives of the Institute 
of Law in Kievan Rus. It was found out that the 
“ambassadors” were not just witnesses, confirma-
tion that the party enjoyed a good reputation, but 
also defenders. Given these aspects, in court, the 
“ambassadors” supported the lawsuit of one of the 
parties. But the “vidoki” as eyewitnesses to the in-
cident spoke about what they had done.

That is, in court, “vidoki” played the role of 
real eyewitnesses who were at the scene. During the 
process, their importance did not pass into the role 
of defenders (like the “ambassadors”), they were 
only a means by which you can find out the real 
picture of the case. Unlike obedience, they were not 
interested in the result of the process and they did 
not enlist an oath. So, the institute of the bar, as an 
independent institute in Kievan Rus, did not ex-
ist. However, the basis of the origin of the studied 
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institute is reflected in the form of judicial repre-
sentation. Persons who certified the good life of the 
party to the trial, namely, the hearing, were able to 
represent the interests of others. Accordingly, obe-
dience embodies the image of a lawyer in Kievan 
Rus. In addition, the study identified the require-
ments for “ambassadors”. 

Key words: bar, institute of bar, history of bar, 
bar of Kievan Rus, “vidoki”, “ambassadors”.

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена дослідженню та ви-

вченню історико-теоретичних аспектів заро-
дження адвокатури в Київській Русі. Автором 
розкрито особливості судочинства Київської 
Русі, стадії судового процесу, зосереджено увагу 
на основах зародження досліджуваного інсти-
туту, що відображаються у вигляді судового 
представництва, визначено, що представляти 
інтереси інших осіб мали можливість послухи.
Серед іншого, розкрито зміст ряду тогочас-

них процесуальних понять. З огляду на відсут-
ність єдиного уявлення про поняття «послухи» 
та «видоки» серед науковців, здійснено спробу 
визначити, чи дійсно ці особи були представни-
ками інституту адвокатури в Київській Русі.
З’ясовано, що «послухи» були не просто 

свідками, підтвердженням того, що сторона 
користувалася доброю репутацією, а й захис-
никами. Враховуючи ці аспекти, у суді послу-
хи підтримували позов однієї зі сторін. Нато-
мість, «видоки» як очевидці події розповідали 
про скоєне. Тобто у суді видоки відігравали роль 
справжніх очевидців, які перебували на місці 
події. У ході процесу їх значення не переходило у 
роль захисників (як у послухів), вони були тіль-
ки засобом, за допомогою якого можна дізнати-
ся справжню картину по справі. На відміну від 
послухів, їх не цікавив результат процесу і вони 
не заручалися клятвою.
Отже, інституту адвокатури як само-

стійного інституту в Київській Русі не існува-
ло. Проте основи зародження досліджуваного 
інституту відображаються у вигляді судового 
представництва. Представляти інтереси ін-
ших мали можливість особи, що посвідчували 
порядне життя сторони судового процесу, а 
саме – послухи. Відповідно, послух і втілює об-
раз адвоката в Київській Русі.
Крім того, у межах дослідження визначе-

но, які вимоги висувалися до послухів.
Ключові слова: адвокатура, інститут адво-

катури, історія адвокатури, адвокатура Київ-
ської Русі, видоки, послухи.
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Стаття присвячена аналізу виборчо-
го законодавства, яке потребує реформу-
вання з огляду на вимогу суспільства та 
міжнародних інституцій. Автор звернув увагу 
як на позитивні положення, так і на недоліки 
проєкту Виборчого кодексу. Подано пропозиції 
щодо вдосконалення цього проєкту, зокрема, 
спростити структуру нормативно-правового 
акту, вдосконалити визначення відповідних 
термінів   та дати їх формулювання на по-
чатку кодексу та інше. Потрібно здійснити 
правильний підхід до визначення оптимальної 
виборчої системи як на парламентських, так і 
місцевих виборах. Наголошено, що кодифікація 
як прагнення до унормування та уніфікації 
виборчого законодавства залишається акту-
альною. Проте часті зміни виборчого законо-
давства як у частині організації, проведення 
виборів, так і зміни виборчих систем, не спри-
ятимуть стабільності кодексу як сталого за-
конодавчого акту.
Ключові слова: кодифікація; вибори; ви-

борчий процес; виборець; засади виборчого 
процесу; право обирати; право бути обраним, 
виборча комісія.
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правил незалежно від виду виборів, право-
ва визначеність виборчого законодавства та 
вибір найбільш вдалої моделі виборчої сис-
теми. При цьому, напрями виборчої рефор-
ми повинні відповідати євроінтеграційному 
курсу держави згідно з принципом «друж-
нього ставлення до міжнародного права» та 
міжнародно-правових стандартів. Зокрема, 
у науковому доробку Венеціанської комісії є 
чимало документів, які присвячені виборам, 
серед них: Кодекс належної практики у ви-
борчих справах, Інтерпретативна деклара-
ція про стабільність виборчого законодав-
ства, Висновок щодо запропонованих змін 
до Рекомендації R (99) 15 «Про висвітлення 
засобами масової інформації виборчих кам-
паній» та інші.
Майже всі політичні партії, що брали 

участь у парламентських виборах протягом 
останніх років, одним із найважливіших за-
вдань своїх програм зазначали прийняття 
Виборчого кодексу. Така вимога мала під со-
бою суттєве підґрунтя, оскільки практично 
кожного разу вибори відбувалися за зміне-
ною процедурою, розібратися було складно 
не тільки виборцям, але й членам виборчих 
комісій, спостерігачам і навіть самим політи-
кам.

7 листопада 2017 року Верховна Рада 
України прийняла постанову, якою взято 
за основу проєкт Виборчого кодексу Украї-
ни реєстр. № 3112-1 від 2 жовтня 2015 року, 
поданий народними депутатами України 
А. В. Парубієм, О. М. Черненком та Л. О. Єм-
цем. Комітету Верховної Ради України з пи-

Постановка проблеми
Проблема легітимності влади нерідко 

ставала об’єктом наукових дискусій, що, без-
умовно, підкреслює її значущість. Водно-
час не менш важливим виступає проблема 
ефективності проведення виборів у державі. 
Ефективність проведення виборів визнача-
ється декількома факторами, серед яких до-
тримання загальних виборчих принципів та 
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тань правової політики та правосуддя до-
ручено доопрацювати зазначений законо-
проєкт з урахуванням пропозицій суб’єктів 
права законодавчої ініціативи та внести його 
на розгляд Верховної Ради України у друго-
му читанні. У зв’язку з цим виникає потре-
ба дослідити положення проєкту Виборчо-
го кодексу України, прийнятого в першому 
читанні, та виявити позитивні та негативні 
його сторони.
Досвід виборчої реформи в Україні за-

свідчує необхідність підвищення прозорості 
та публічності підготовки змін до виборчого 
законодавства, посилення процедур участі 
науковців, експертних та громадських орга-
нізацій в обговоренні законодавчих актів. 

Стан дослідження проблеми
Питання реформи виборчого законодав-

ства шляхом кодифікації не є новим для юри-
дичної науки. Цій проблематиці присвячені 
роботи таких науковців та практиків, як В.М. 
Баранов, С.Н. Братусь, Н.М. Оніщенко, Є.В. 
Погорєлов, І.С. Самощенко, М.І. Ставній-
чук, Ю.С. Шемшученко та інших. Проте на 
сьогодні залишається недостатньо дослідже-
ною проблематика кодифікації виборчого 
законодавства, зокрема на прикладі проєк-
ту Виборчого кодексу України, прийнятого 
Верховною Радою України VIII скликання.

Мета і завдання дослідження
Метою цієї  статті є оцінка аргументів та 

контраргументів на підтримку ухвалення 
Верховною Радою України Виборчого ко-
дексу, а також його вплив на європейську ін-
теграцію України.

Виклад основного матеріалу
Ухвалення виборчого кодексу – один із 

кроків на шляху реалізації виборчої рефор-
ми та вагомий крок до європейської інтегра-
ції України. 
Історія появи кодифікованого документа 

для проведення виборів в Україні сягає своїм 
корінням ще середини 2000-х років. Суттєво-
го прогресу з ухвалення Виборчого кодексу 
вдалося досягти попередньому скликанню 
Верховної Ради – у першому читанні доку-
мент був ухвалений наприкінці 2017 року. 
Ще в липні поточного року попередня Вер-

ховна Рада ухвалила Виборчий кодекс у дру-
гому читанні, не врахувавши пропозицій но-
вого президента Володимира Зеленського. 
Саме тому законопроєкт був ветований і вже 
«переадресований» новому парламенту IX 
скликання [1].
Виборчий кодекс – об’єднання п’яти до-

кументів: закону про вибори президента, на-
родних депутатів, місцеві вибори, про ЦВК 
та державний реєстр виборців. Ще один по-
зитив від майбутнього його схвалення – від-
тепер вносити зміни під кожні конкретні ви-
бори буде важче. Відповідно, це зменшить 
вплив політиків на виборчі правила гри та 
дозволить стабілізувати політичну систему 
держави [2].
Проєкт виборчого кодексу передбачає 

запровадження пропорційної виборчої сис-
теми із відкритими списками. Утім, сама про-
цедура визначення цих списків буде досить 
непростою для виборців. 
Елементи «закритості» системи містять-

ся в кількох нормах проєкту кодексу щодо 
формування списків політичних партій. 
Передусім це закріплення норми про те, 
що 9 перших прізвищ у списку партії бу-
дуть «непорушними» (для тих партій, які 
долають виборчий бар’єр), тоді як решта 
місць у партійному списку конкретної пар-
тії потрібно буде виборювати за розподілом 
регіональних округів. При цьому критику 
експертів спричиняє норма про те, що аби 
обігнати конкурентів на 1 рейтингову по-
зицію, потрібно буде набрати щонайменше 
на 7 тисяч голосів більше за своїх візаві – 
тобто 25% виборчої квоти для подальшого 
просування кандидата. Така новація може 
внести суттєву плутанину та ще й посили-
ти конкуренцію між кандидатами на окрузі 
від однієї партії. 
Однак найбільша вада в цьому питанні 

полягає у недостатній зрозумілості для ви-
борців, як працюватиме система. Адже ви-
борці в кожному регіоні на парламентських 
виборах отримають бюлетені, у яких потріб-
но буде спочатку проголосувати за партію в 
цілому, а вже згодом – після списку всіх по-
літсил – за бажанням обрати кандидата у 
списку партії. Це дуже ускладнить саму сис-
тему підрахунку та визначення списку партії. 
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Громадянам потрібно буде ретельно поясни-
ти всі ці новації.
Враховуючи це, доведеться набагато 

серйозніше підійти до процесу формування 
членів виборчих комісій. Вони мають стати 
справжніми професіоналами й отримувати 
гідну оплату праці. На це потрібен час та ко-
шти. Найімовірніше, навчати членів виборч-
комів доведеться спільно із міжнародними 
громадськими організаціями й загалом залу-
чити суттєві ресурси як держави, так і пред-
ставників громадського сектору.
Ще одна норма, на яку звертають увагу 

експерти в галузі виборчого права, – це те, 
що кількість депутатських мандатів у кожно-
му регіоні залежатиме від активності вибор-
ців.
Відповідно до проєкту нового кодексу в 

Україні буде не 225, а 27 округів – за прин-
ципом розподілу адміністративно-територі-
альних одиниць. Виняток – Київ та дві облас-
ті: Дніпропетровська та Херсонська (до них 
«припишуть» депутатські квоти Криму), які 
поділять на 2 округи.
Тобто чим більша явка, тим більше пред-

ставництво виборчого округу в парламенті.-
У результаті цього, коли одні регіони змо-
жуть мати більш суттєве представництво, 
аніж інші. Це, звісно, може позначитися на 
специфіці законотворчого процесу в майбут-
ньому.
Ще один дискусійний пункт – виборчий 

бар’єр, який так і не було знижено з 5%. На-
томість проєкт кодексу частково вирішує пи-
тання гендерних квот та голосування пере-
селенців на місцевих виборах.
Невирішеним залишається питання 

зменшення впливу політичної реклами і ко-
штів на вибори. Експерти прогнозують, що 
ціна виборчої кампанії суттєво зросте, адже 
кандидатам навіть з однієї партії доведеться 
конкурувати одне з одним у межах одного із 
27 округів (тобто в більшості випадків – цілої 
області), що унеможливить участь кандида-
тів, які мають обмаль фінансових ресурсів. 
Звісно, якщо йдеться про традиційні для 
українських реалій способи ведення політич-
ної агітації [4].
Ще один пункт, який не вирішує проєкт 

кодексу, – прозорість наповнення виборчих 
фондів партій. Як і раніше, залишаються так 

звані «проміжний» та кінцевий звіти, які, по 
суті, не вирішують проблеми із легальністю 
наповнення виборчих фондів партій [5].

Висновки та пропозиції
Прийняття виборчого кодексу – безперечний 

крок уперед для українського суспільства, але 
цей проєкт потребує не лише доопрацюван-
ня, але й принципових змін, без яких нова 
виборча система не буде ефективною.
Потребують доопрацювання наступні по-

ложення:
1. Повна заборона або максимальне об-

меження політичної реклами (ТБ, радіо, 
зовнішня реклама). Збільшення виборчих 
округів до меж області потребуватиме для 
кандидатів досить суттєвих витрат на ре-
кламу. Тому заборона реклами не лише зде-
шевлює вартість виборів у кілька разів, але й 
створює більш рівні можливості для канди-
датів із різними фінансовими можливостями.

2. Запровадження нових механізмів го-
лосування для громадян України, що про-
живають за кордоном. Головна перешкода 
– необхідність добиратися сотні кілометрів 
до виборчих дільниць, що потребує значних 
фінансових витрат. Через це, за найскромні-
шими оцінками, понад 2,5 млн громадян, що 
проживають за кордоном, не беруть участь 
у виборах. Одним із механізмів, який до-
зволить зняти ці бар‘єри, є голосування по-
штою, яке поширене у багатьох демократич-
них країнах.

3. Запровадження максимальної прозо-
рості виборчих коштів, зокрема через звіту-
вання про отримання коштів та витрати ко-
штів із рахунків виборчих фондів у режимі 
онлайн. 

4. Розширення повноважень ЦВК. Зо-
крема, визначити, що Центрвиборчком ор-
ганізовує вибори в системі вищої школи. Це 
один зі способів мінімізувати корупцію при 
виборі ректорів вишів.

5. Запровадити механізм електронного 
підрахунку протоколів ДВК. Відповідний 
законопроєкт розроблено попереднім скла-
дом Центрвиборчкому. Він передбачає запо-
внення електронних протоколів з викорис-
танням електронних підписів членів ДВК. 
При цьому паралельно використовуються 
паперові копії, що гарантуватиме безпеку від 
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можливих кібератак. Такі норми дозволять 
громадянам дізнаватися результати виборів 
уже за кілька годин після завершення голо-
сування і ліквідують ганебну практику бага-
тогодинних черг і маніпуляцій при здаванні 
виборчої документації до ОВК.
Прийняття зазначених змін і проведення 

другого етапу виборчої реформи мають стати 
одними із пріоритетних завдань для парла-
менту 9-го скликання.
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REFORM OF UKRAINIAN ELECTION 
LEGISLATION IN THE CONTEXT OF 

EUROPEAN INTEGRATION

The article is devoted to the analysis of electoral 
legislation that needs to be reformed in view of the 
requirements of society and international institutions. 
The author drew attention to both the positive provisions 
and the shortcomings of the draft Electoral Code. 
Proposals have been made to improve this project, in 
particular, to simplify the structure of the legal act, to 
improve the defi nition of relevant terms and to give 
their wording at the beginning of the code and more. It 
is necessary to take the right approach to determining 
the optimal electoral system in both parliamentary and 
local elections. The author notes that codifi cation as 
a desire to standardize and unify electoral legislation 
remains relevant. However, frequent changes in the 
electoral legislation, both in terms of organization, 
conduct of elections, and changes in electoral systems, 
will not contribute to the stability of the code as a 
permanent legislative act.

Key words: codifi cation; election; election process; 
voter; principles of the election process; the right to 
vote; the right to be elected, election commission.
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ÎÑÍÎÂÍ² ÏÈÒÀÍÍß ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ 
ÑÒÀÒÓÑÓ ÑÓÁ’ªÊÒ²Â ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÎ¯ 

ÁÅÇÏÅÊÈ Â ÓÊÐÀ¯Í²

У статті проаналізовано найважли-
віші аспекти питання адміністративно-
правового статусу суб’єктів забезпечення 
громадської безпеки. Надано загальну ха-
рактеристику поняттю «адміністратив-
но-правового статусу» суб’єктів забезпе-
чення громадської безпеки. Встановлено 
основні повноваження Президента України, 
Верховної Ради України, Кабінету міністрів 
України як загальних суб’єктів забезпечен-
ня громадської безпеки. Виділено важливі 
питання компетенції центральних орга-
нів виконавчої влади, місцевих державних 
адміністрацій, місцевого самоврядування у 
забезпеченні громадської безпеки. Здійснено 
загальний огляд повноважень Національної 
поліції як спеціального суб’єкта забезпечен-
ня громадської безпеки. Приділяється увага 
участі громадськості у забезпеченні громад-
ського порядку і безпеки. 
Ключові слова: громадська безпека, гро-

мадський порядок, законодавство, повно-
важення, компетенція, суб’єкти, правовий 
статус.
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децентралізацією державної влади. За-
стосовуються різні форми залучення гро-
мадськості до вирішення найважливіших 
питань регіонів, у тому числі тих, що сто-
суються безпеки. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій

М. І. Мутузов, О. Ф. Скакун, Ю. С. Шем-
шученко надають загальну характерис-
тику правовому статусу. О. В. Зайчук та 
Н. М. Оніщенко визначають ознаки пра-
вового статусу як юридичної категорії. 
О. М. Бандурка приділив увагу значенню 
місцевого самоврядування, а також громад-
ськості при виконанні функцій державою. 
О. І. Безпалова дослідила адміністративно-
правовий статус суб’єктів правоохоронної 
діяльності. В. В. Сокуренко дослідив пра-
вовий статус Національної поліції України 
при забезпеченні публічної безпеки.

Не вирішені раніше частини загальної 
проблеми

Адміністративно-правовий статус 
суб’єктів забезпечення громадської безпе-
ки змінюється відповідно до вимог сучасно-
го законодавства, розвитку держави тощо, 
тому питання, що виникають стосовно ком-
петенції таких суб’єктів, мають вирішува-
тися динамічно і поступово, аби уникнути 
колізій і неточностей нормативно-правово-
го регулювання забезпечення громадської 
безпеки, а також невирішених проблем 
на практиці. Систематизація повноважень 

Постановка проблеми
Громадська безпека без перебільшення 

виступає актуальним питанням для Укра-
їни і потребує нових підходів для її забез-
печення. Значна кількість державних ор-
ганів і структур прямо чи опосередковано 
залучаються до вказаного процесу. Тому 
обсяг їх повноважень постійно змінюєть-
ся. Чимало перетворень у сфері забезпе-
чення громадської безпеки пов’язано із 
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суб’єктів забезпечення громадської безпеки 
є актуальною для сучасної науки. 

Таким чином, метою дослідження є ха-
рактеристика адміністративно-правового 
статусу суб’єктів забезпечення громадської 
безпеки в Україні, а також систематизація їх 
повноважень. 

Виклад основного матеріалу
Розуміння поняття «правого статусу» до-

зволить більш раціонально підійти до осно-
вних задач досліджуваної тематики. До-
речним буде проаналізувати думки вчених 
стосовно цього питання. Так, В. С. Нерсе-
сянц зазначив, що правовий статус є одні-
єю з найважливіших політико-юридичних 
категорій, яка нерозривно пов’язана з со-
ціальною структурою суспільства, рівнем 
демократії, станом законності та становить 
систему прав і обов’язків, що законодавчо 
закріплюється державами в конституціях, 
міжнародно-правових актах про права лю-
дини та інших нормативно-юридичних ак-
тах [1, с. 225]. Ю. С. Шемшученко стверджує, 
що правовий статус – це встановлене норма-
ми права положення його суб’єктів, сукуп-
ність їх прав та обов’язків [2, с. 626]. 
Загальні суб’єкти забезпечення громад-

ської безпеки встановлюють основи дер-
жавної політики із забезпечення громад-
ської безпеки, здійснюють нормотворчу ді-
яльність, а також контроль за виконанням 
обов’язків іншими, підпорядкованими їм 
суб’єктами. Слід відмітити важливу роль 
Президента у забезпеченні національної 
безпеки України, у тому числі громадської 
безпеки як її складової. Відповідно до Кон-
ституції України, Президент є гарантом 
державного суверенітету, територіальної 
цілісності України, додержання Конституції 
України, прав і свобод людини і громадяни-
на (ст. 12) [3]. Більше того, відповідно до ст. 7 
Закону України «Про збройні сили України» 
[4] Президент України – Верховний Голов-
нокомандувач Збройних Сил України. Роз-
глядаючи громадську безпеку як складову 
національної безпеки, особливого значення 
набувають повноваження Президента, що 
стосуються профілактики і усунення загроз 
громадській безпеці.

Президент України є провідним 
суб’єктом публічної адміністрації, який здій-
снює адміністративно-правове регулюван-
ня (адміністрування) у сфері оборони кра-
їни, міжнародних відносин, призначення 
і контролю за діяльністю голів державних 
місцевих адміністрацій тощо. У тому числі 
адміністративно-правовий статус інституту 
Президента України має подвійний харак-
тер: по-перше, для галузі адміністратив-
ного права конституційні повноваження 
Президента України щодо гарантування 
державного суверенітету, територіальної 
цілісності України, дотримання конститу-
ції, прав і свобод людини та громадянина є 
вихідними положеннями, які мають розви-
ватися наукою адміністративного права та 
безпосередньо забезпечуватись органами 
і посадовими особами виконавчої влади та 
місцевого самоврядування; по-друге, деякі 
повноваження глави держави щодо форму-
вання органів виконавчої влади, контролю 
за їх діяльністю, забезпечення національної 
безпеки тощо дають підстави вважати, що 
інститут Президента в Україні законодавчо 
є таким, що наділений функціями виконав-
чої влади [5]. 
Серед вищих органів державної вла-

ди, які є суб’єктами реалізації правоохо-
ронної функції держави, у тому числі, які 
здійснюють забезпечення громадської без-
пеки, особливе місце посідає Верховна 
Рада України. Специфіка Верховної Ради 
полягає в тому, що вона не належить до 
числа суб’єктів адміністративного права, 
але в результаті аналізу основних напрямів 
її діяльності можна дійти висновку про 
притаманну їй визначальну роль у процесі 
формування державної політики України у 
правоохоронній сфері. Це є закономірним, 
оскільки саме на цей представницький 
орган влади законодавством України 
покладено обов’язок щодо вирішення 
стратегічних питань загальнодержавного 
значення, особливе місце серед яких на-
лежить питанням забезпечення законності 
та правопорядку в державі, охорони та 
захисту прав і свобод громадян, ство-
рення необхідних умов для їх реалізації. 
Так, Верховна Рада України приймає 
державні рішення вищої юридичної сили 
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– закони, які необхідні для забезпечен-
ня безперебійного функціонування усьо-
го адміністративно-правового механізму 
реалізації правоохоронної функції держави 
[6, с. 250]. Отже, Верховна Рада України є 
одним з основних суб’єктів забезпечення 
громадської безпеки, нормативно-правова 
база, що регулює вказану сферу, безпосеред-
ньо формується Верховною Радою. Верхо-
вна Рада України встановлює повноважен-
ня, правовий статус суб’єктів забезпечення 
громадської безпеки як державних, так і 
приватних, порядок їх взаємодії між собою, 
порядок забезпечення громадської безпе-
ки в умовах надзвичайних ситуацій, анти-
терористичних операцій, воєнного стану 
тощо. Крім того, Верховна Рада України за 
обсягом своїх повноважень може здійсню-
вати законодавче закріплення діяльності 
суб’єктів забезпечення громадської безпеки 
із профілактики та усунення загроз громад-
ській безпеці. Саме Верховна Рада України 
визначає проблеми, які постають перед дер-
жавою у забезпеченні громадської безпеки, 
як основні чи другорядні, встановлює курс 
діяльності суб’єктів забезпечення громад-
ської безпеки. Крім законодавчої функції, 
Верховна Рада України здійснює функцію 
контролю за владою, тобто парламентський 
контроль за діяльністю д ержавних суб’єктів 
реалізації правоохоронної функції держави 
(у тому числі шляхом проведення спеціаль-
них парламентських розслідувань з особли-
во резонансних справ). Основним видом 
парламентського контролю є контроль за 
діяльністю Кабінету Міністрів України [7]. 
У рамках реалізації правоохоронної 

функції держави Кабінет Міністрів України 
забезпечує проведення державної правової 
політики; вживає заходів щодо захисту прав 
і свобод, гідності, життя і здоров’я людини 
та громадянина від протиправних посягань, 
охорони громадського порядку, забезпе-
чення пожежної безпеки, боротьби із зло-
чинністю, запобігання і протидії корупції; 
здійснює заходи щодо забезпечення вико-
нання судових рішень органами виконавчої 
влади та їх керівниками; створює умови для 
вільного розвитку і функціонування систе-
ми юридичних послуг та правової допомоги 
населенню; організовує фінансове і мате-

ріально-технічне забезпечення діяльності 
правоохоронних органів, соціальний захист 
працівників зазначених органів та членів їх-
ніх сімей [8].
Погоджуємось із думкою О. І. Безпало-

вої, яка зазначає, що Президент України, 
Кабінет Міністрів України та Верховна Рада 
України є загальними суб’єктами, які без-
посередньо визначають державну політику 
України у правоохоронній сфері (у тому чис-
лі у сфері забезпечення громадської безпе-
ки). Особливою ознакою цих суб’єктів є їх 
належність до вищих органів державної вла-
ди, у зв’язку з чим вони наділені відповідним 
адміністративно-правовим статусом [6, с. 254]. 
Що стосується органів виконавчої влади, 

як суб’єктів забезпечення громадської без-
пеки, то зазначимо, що кожен орган вико-
навчої влади (далі – ОВВ), діючи від свого 
імені та за дорученням держави, має певний 
адміністративно-правовий статус, є носієм 
відповідних повноважень юридично-влад-
ного характеру, реалізація яких забезпечує 
його досягнення у виконавчо-розпорядчій 
та іншого виду публічній діяльності. ОВВ 
наділені необхідною оперативною само-
стійністю, що виражається в їх компетенції 
– предметах відання, правах, обов’язках, 
територіальних межах діяльності кожного 
окремого органу [9].
Як приклад розглянемо адміністра-

тивно-правовий статус Міністерства вну-
трішніх справ України (далі МВС) як 
суб’єкта забезпечення громадської без-
пеки. Основним нормативно-правовим 
актом, який регулює адміністративно-
правовий статус МВС України, є Поло-
ження про Міністерство внутрішніх справ 
України, затверджене Постановою Кабінету 
Міністрів України від 28.12.2015 р.-
№ 878 [10]. Воно визначає, що Міністерство 
внутрішніх справ України є центральним 
органом виконавчої влади, діяльність якого 
спрямовується і координується Кабінетом 
Міністрів України, а також основні завдан-
ня, функції та повноваження у певних сфе-
рах відання та відносно інших централь-
них органів виконавчої влади, діяльність 
яких спрямовується та координується МВС 
України.
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Серед повноважень МВС України у сфе-
рі забезпечення громадської безпеки сфор-
мулюємо та виділимо основні з них: - фор-
мування державної політики забезпечення 
громадської безпеки, безпосередня участь у 
нормативно-правовому регулюванні діяль-
ності органів і структур, що підпорядковані 
МВС; - організація та планування роботи 
із забезпечення громадської безпеки, ви-
явлення актуальних і проблемних питань, 
що постають перед державними органами 
при виконанні поставлених завдань, спри-
яння їх вирішенню і врегулюванню, у тому 
числі такі питання можуть бути пов’язані із 
залученням коштів з державного бюджету, 
оскільки МВС ухвалює рішення про розпо-
діл бюджетних коштів, що призначені для 
органів, йому підпорядкованих; - встанов-
лює порядок взаємодії суб’єктів забезпечен-
ня громадської безпеки, що відносяться до 
його відання, також сприяє взаємодії з ін-
шими суб’єктами, у тому числі недержавни-
ми, координує порядок обміну інформацією 
між ними тощо; - здійснює представництво у 
розгляді питань, що стосуються забезпечен-
ня громадської безпеки (подає на розгляд 
до Кабінету Міністрів України та погоджує 
проєкти законів, розроблені центральними 
органами виконавчої влади, що регулюють 
вказану сферу).
Національна поліція України є спеці-

альним суб’єктом забезпечення громадської 
безпеки, має широке коло повноважень у 
правоохоронній сфері. Основні засади ді-
яльності Національної поліції України за-
кріплені у Законі України «Про Національ-
ну поліцію», Постанові Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Положення 
про Національну поліцію» та інших норма-
тивно-правових документах. На прийняття 
Закону України «Про Національну поліцію» 
вплинула низка політичних, економічних і 
соціальних чинників, а саме: європейський 
вибір розвитку України, подальша демокра-
тизація суспільного життя, зростання пріо-
ритету загальнолюдських цінностей, утвер-
дження верховенства права тощо. Саме 
вони поставили на порядок денний необхід-
ність визначити нові завдання щодо реаліза-
ції державної політики у сфері захисту прав і 
свобод громадян, інтересів суспільства й дер-

жави від злочинних та інших протиправних 
посягань, усебічного укріплення публічного 
порядку й законності [11]. Діяльність Наці-
ональної поліції у системі забезпечення гро-
мадської безпеки спрямована на досягнення 
виконання законів, дотримання правопо-
рядку, зниження рівня злочинності, у тому 
числі шляхом застосування профілактичних 
заходів, створення умов у державі, за яких 
будуть максимально усунені загрози громад-
ській безпеці. Проте досягнення таких ці-
лей неможливе без якісного законодавства, 
яке відповідатиме вимогам і умовам, у яких 
працює поліцейський. Необхідним є опера-
тивне внесення змін до нормативно-право-
вих актів, слідкування за їх відповідністю 
із законодавством, що регулює інші сфери 
життєдіяльності держави.
Приймаючи до уваги процеси перетво-

рення у законодавстві та його втілення у 
практику органів місцевого самоврядуван-
ня, що відбувається у зв’язку із децентра-
лізацією державної влади, повноваження 
органів місцевого самоврядування значно 
розширені. Вони є відповідальними за жит-
тєдіяльність конкретного регіону: інфра-
структуру, соціально-економічне забезпе-
чення, культурно-освітній розвиток тощо. 
Бандурка О.М. зазначив: «Місцеве самовря-
дування водночас є елементом громадян-
ського суспільства, яке протистоїть всевлад-
ності держави, і інститутом публічної влади, 
що має низку спільних з державою ознак і 
виконує відповідні державні функції» [12]. 
Серед повноважень і завдань органів місце-
вого самоврядування важливе місце посідає 
правоохоронна функція, адже громада за-
безпечує режим законності на підпорядко-
ваній території, сприяє взаємодії суб’єктів 
забезпечення громадської безпеки між со-
бою, у тому числі шляхом обміну інформа-
цією, підтримує залучення недержавних 
суб’єктів, а також громадян до охорони 
громадського порядку, здійснює профілак-
тичні заходи для забезпечення громадської 
безпеки. Правоохоронна функція, у тому 
числі у сфері забезпечення громадської без-
пеки, може здійснюватись органами місце-
вого самоврядування в найрізноманітніших 
формах: контролю, організації, взаємодії, 
забезпечення фінансування охоронних за-
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ходів, правотворчих і правозастосовних за-
ходах тощо. Повноваження виконавчих ор-
ганів сільських, селищних, міських рад, що 
стосуються забезпечення ними громадської 
безпеки, передбачені статтею 38 «Повнова-
ження щодо забезпечення законності, пра-
вопорядку, охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян» Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», вони 
можуть бути як власними повноваженнями, 
так і делегованими. [13]. М. Агапова, про-
аналізувавши роль і місце органів місцевого 
самоврядування в охороні публічного по-
рядку, сформулювала наступні висновки: 
єдиної й цілісної системи заходів місцевого 
самоврядування в охороні публічного по-
рядку на території громади не існує; сьо-
годні назріла необхідність проведення ре-
форми системи органів місцевого самовря-
дування, зокрема щодо посилення їх ролі 
та можливостей у забезпеченні публічного 
порядку на території обслуговування; орга-
ни місцевого самоврядування, а також їхні 
структурні підрозділи, на яких покладають-
ся функції з охорони публічного порядку, 
не є повноцінним і самостійним складовим 
елементом системи органів охорони пу-
блічного порядку Міністерства внутрішніх 
справ України [14, с. 116]. На нашу думку, 
вказані висновки є цілком обґрунтованими і 
відповідають сучасному стану забезпечення 
громадської безпеки органами місцевого са-
моврядування. 
Місцеві державні адміністрації залучені 

до встановлення належного рівня безпеки в 
суспільстві. Вони мають достатньо повнова-
жень у системі управлінської діяльності для 
того, щоб на місцевому рівні організовувати, 
координувати суб’єктів забезпечення гро-
мадської безпеки, а також сприяти їх роботі 
для досягнення спільних цілей. Створення 
обстановки спокою в регіоні, безпеки в сус-
пільстві можливе як шляхом прямого (без-
посереднього) виконання конкретних дій 
із забезпечення громадської безпеки, так і 
опосередковано (систематичного виконан-
ня повноважень із інших сфер діяльності, 
проте таких, що пов’язані із забезпеченням 
безпеки в цілому). Такі повноваження за-
звичай носять профілактичний характер і 
спрямовані на попередження негативної 

обстановки, що є причиною або сприяє по-
рушенням громадського порядку, виник-
ненню загроз громадській безпеці. Як при-
клад, серед зазначених повноважень виді-
ляють: соціально-економічне забезпечення 
населення, створення культурно-освітніх 
програм, здійснення правоохоронних функ-
цій, спрямованих на попередження злочин-
ності тощо. Законом України «Про місцеві 
державні адміністрації» передбачено повно-
важення місцевих державних адміністрацій 
у галузі забезпечення законності, правопо-
рядку, прав і свобод громадян, у тому числі 
такі, що спрямовані на забезпечення гро-
мадської безпеки. Законо м України «Про 
Національну поліцію» передбачено, що 
виконавчі комітети сільських, селищних, 
міських рад безкоштовно надають органам 
і підрозділам поліції службові приміщення, 
обладнані меблями і засобами зв’язку, тран-
спорт та інші матеріально-технічні засоби. 
Комунальні та приватні підприємства мо-
жуть виділяти органам та підрозділам по-
ліції кошти, транспорт та інші матеріально-
технічні засоби, необхідні для виконання 
повноважень поліції [15]. 
Громадськість також виступає суб’єктом 

забезпечення громадської безпеки, має свої 
права і обов’язки. Участь громадян у забез-
печенні громадської безпеки передбачена 
нормативними актами, у тому числі Зако-
ном України «Про участь громадян в охоро-
ні громадського порядку і державного кор-
дону» [16], відповідно до якого громадські 
формування з охорони громадського поряд-
ку і державного кордону можуть бути ство-
рені на засадах громадської самодіяльності 
як зведені загони громадських формувань, 
спеціалізовані загони (групи) сприяння На-
ціональній поліції та Державній прикордон-
ній службі України, асоціації громадських 
формувань тощо. Слід зазначити, що про-
грами та проєкти розвитку регіонів безпо-
середньо спрямовані на створення безпеч-
них умов проживання громадян. Проте на 
практиці до вказаного питання в основному 
застосовується формальний підхід. До роз-
робки таких проєктів повинні залучатися 
правоохоронці, які б вносили свої пропози-
ції, ставили пріоритетні завдання, виходячи 
з конкретної криміногенної обстановки, а 
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також власного досвіду. Крім того, повинна 
враховуватися думка громадськості стосов-
но конкретних питань, що дозволить оці-
нити ситуацію в регіоні більш об’єктивно. 
На цей час такий аналіз не проводиться або 
проводиться формально, у програмах і про-
єктах приймається до уваги лише статисти-
ка, що відображає рівень злочинності в ре-
гіоні за конкретний період, прораховуються 
коефіцієнти зростання або зниження пев-
них видів злочинів. Такий підхід, на думку 
автора дослідження, є застарілим, адже ві-
домо, що вказана статистика лише кількіс-
но відображає відомості стосовно розкриття 
і розслідування правопорушень, тоді як не 
приймаються до уваги і не робиться акцент 
на профілактиці злочинності, превентивних 
заходах, що дозволяють уникнути негатив-
них наслідків правопорушень, не прийма-
ються до уваги потенційні загрози громад-
ській безпеці. З огляду на вищевказане, вва-
жаю за необхідне переглянути процес ви-
рішення питань забезпечення громадської 
безпеки у регіональних програмах і проек-
тах розвитку, аби вони не були формальни-
ми документами, а передбачали вирішення 
найважливіших питань безпеки населення. 

Висновки
Отже, адміністративно-правовий статус 

суб’єктів забезпечення громадської безпе-
ки відображає сукупність конкретних прав, 
обов’язків, повноважень органів і структур 
як державних, так і приватних у сфері за-
безпечення громадської безпеки (охорони 
правопорядку, забезпечення дотримання 
законності, протидії злочинності, охорони 
об’єктів державної та приватної власності 
тощо) і регламентується нормами адміні-
стративного та адміністративно-процесуаль-
ного права. Громадська безпека – широке за 
змістом поняття, тому передбачає значну 
кількість повноважень суб’єктів її забезпе-
чення. Забезпечуючи громадську безпеку, 
центральні органи виконавчої влади мають 
посилити свій вплив і втручання у деякі сфе-
ри життєдіяльності держави. Спеціальних 
суб’єктів потребують якісного нормативно-
правового регулювання свої діяльності, ма-
теріальної підтримки з боку держави, а та-
кож належного кадрового забезпечення.
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Yevdokimenko Serhii Anatoliiovych
BASIC ISSUES OF THE ADMINISTRA-

TIVE AND LEGAL STATUS 
OF PUBLIC SAFETY ENTITIES IN 

UKRAINE 
The author of the article has analyzed the 

most important aspects of the administrative 
and legal status of public safety entities. The 
general characteristics of the concept of “ad-
ministrative and legal status” of public safety 
entities have been provided. The main pow-
ers of the President of Ukraine, the Verkhovna 
Rada of Ukraine, the Cabinet of Ministers of 
Ukraine as general entities of ensuring public 
safety have been established. The author has 
highlighted important issues of the competence 
of central executive agencies, local state admin-
istrations, local self-government in ensuring 
public safety. The review of the powers of the 
National Police as a special entity of ensuring 
public safety has been carried out. Special at-
tention has been paid to public participation in 
ensuring public order and safety.

Key words: public safety, public order, leg-
islation, powers, competence, entities, legal sta-
tus.
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ÊÎÍÖÅÏÒÓÀËÜÍ² ÇÀÑÀÄÈ ÂÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍß 
ÑÈÑÒÅÌÈ ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÎ-ÏÑÈÕÎËÎÃ²×ÍÎÃÎ 

Â²ÄÁÎÐÓ ÏÐÈ ÐÅÔÎÐÌÓÂÀÍÍ² ÏÐÀÂÎÎÕÎÐÎÍÍÈÕ 
ÎÐÃÀÍ²Â ßÊ ÑÊËÀÄÎÂÎ¯ ×ÀÑÒÈÍÈ ÑÅÊÒÎÐÀ 

ÁÅÇÏÅÊÈ ÒÀ ÎÁÎÐÎÍÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

У статті, на основі аналізу Конституції 
України та чинного законодавства, а також 
вивчення зарубіжного досвіду, визначаються 
концептуальні засади впровадження системи 
професійно-психологічного відбору при реформу-
ванні правоохоронних органів як складової час-
тини сектора безпеки та оборони України. 
Зроблено висновки про те, що чинне законо-

давство не дає змогу для проведення реального 
реформування правоохоронної системи і кожно-
го органу як суб’єкта цієї системи. Тому необхід-
ною умовою успішного реформування правоохо-
ронної системи буде законодавче закріплення її 
за однією або декількома гілками влади, визна-
чення механізмів контролю та відповідальних з 
контролю за додержанням законності у діяль-
ності кожного правоохоронного органу.
Будь-яке реформування повинне базуватися 

на очікуванні суспільства до змін, відповідно до 
рівня його сприйняття, а також супроводжу-
ватися інформаційним забезпеченням, фор-
муванням позитивного відношення (позиції) 
суспільства до реформ. Крім того, процес рефор-
мування має відповідати Стратегії розвитку 
країни та Стратегії забезпечення національної 
безпеки України з урахуванням впровадження 
антикорупційної політики, стандартів та ре-
гламентів.
Пропонуються концептуальні засади ор-

ганізації та проведення спеціального професій-
но-психологічного відбору персоналу до право-
охоронних органів, які розроблені на підставі 
багаторічного вивчення вітчизняного та іно-

 ÀÐ²ÔÕÎÄÆÀªÂÀ Òåòÿíà Áîðèñ³âíà - äîöåíò êàôåäðè òåîð³¿ äåðæàâè ³ ïðàâà 
òà êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà Íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî ³íñòèòóòó ïðàâà ³ì. Âîëîäèìèðà 
Âåëèêîãî, ÏðÀÒ «ÂÍÇ «Ì³æðåã³îíàëüíà Àêàäåì³ÿ óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì»
 ÊÀÐÏÎÂÀ Êð³ñò³íà Â³êòîð³âíà - ïðîôåñîð êàôåäðè óïðàâë³ííÿ áåçïåêîþ, 
àíòèêîðóïö³éíî¿ òà ïðàâîîõîðîííî¿ ä³ÿëüíîñò³ Íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî ³íñòèòóòó 
ïðàâà ³ì. Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî, ÏðÀÒ «ÂÍÇ «Ì³æðåã³îíàëüíà Àêàäåì³ÿ óïðàâë³ííÿ 
ïåðñîíàëîì»

Обґрунтування актуальності теми 
дослідження

Розв’язання проблеми реформування 
правоохоронних органів України передба-
чає визначення цілей, мети, завдань та очіку-
ваного результату цього процесу.
Під методологією реформування ми ро-

зуміємо шляхи пізнання суспільних явищ, 
пов’язаних з необхідністю вдосконалення 
управління державою, існуванням та розви-
тком державних інституцій. Це принципи, 
система поглядів та позиція щодо вдоско-
налення діяльності державних інституцій та 
самого державного управління. Важливо ви-
вчити суспільство, у якому здійснюється ре-
формування.
Будь-яке реформування повинне базува-

тися на очікуванні суспільства до змін, відпо-
відно до рівня його сприйняття, а також су-
проводжуватися інформаційним забезпечен-

земного досвіду розвинутих країн світу, відбору 
персоналу у правоохоронні органи спеціального 
призначення, які протидіють організованій зло-
чинності та здійснюють боротьбу з корупцій-
ними злочинами. Аналізуються складові рефор-
мування правоохоронних органів та їх умови. 
Визначаються етапи спеціального професійно-
психологічного відбору, надається їх характерис-
тика. 
Ключові слова: професійно-психологічний 

відбір, концептуальні засади, реформування, 
правоохоронні органи, безпека та оборона Укра-
їни.
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ням, формуванням позитивного відношення 
(позиції) суспільства до реформ. 

Мета статті – на основі проведеного до-
слідження визначити концептуальні засади 
впровадження системи професійно-психоло-
гічного відбору при реформуванні правоохо-
ронних органів як складової частини сектора 
безпеки та оборони України.

Теоретична частина
Процес реформування має відповідати 

Стратегії розвитку країни та Стратегії забез-
печення національної безпеки України з ура-
хуванням впровадження антикорупційної 
політики, стандартів та регламентів. Будь-яка 
реформа має три складові: організаційна – що 
ми хочемо отримати, яку організаційну струк-
туру, систему управління нею; правова – зако-
нодавче та інше під законодавче забезпечен-
ня організаційної структури та її управління; 
технологічна – які інноваційні технології та 
техніки використовуватиме структура та її 
персонал при завершенні реформування; 

Умови для реформування: політична 
воля керівництва країни, особистісна здат-
ність до організації та впровадження реформ, 
особиста відповідальність перед народом за 
якість їх впровадження та отриманий резуль-
тат; наявність фінансових ресурсів та центрів 
фінансування, безперервний контроль за ви-
користанням бюджетних та позабюджетних 
коштів на реформування; наявність креатив-
них менеджерів, спроможних організовува-
ти та забезпечувати управління процесами 
реформування, надавати та реалізовувати 
концепції з реформування; наявність функ-
ціональної системи підготовки кадрів для ро-
боти у реформованих структурах; наявність 
комунікаційно-інформаційних потоків що 
забезпечують зворотний зв’язок та реальний 
контроль за станом реформування; наявність 
реального науково-методичного обґрунтуван-
ня необхідності реформування та можливість 
супроводження процесів реформування. 

Методологія
Дослідження ґрунтується на підставі аналі-

зу нормативно-правових актів України, а також 
багаторічного вивчення вітчизняного та інозем-

ного досвіду розвинутих країн світу щодо відбо-
ру персоналу у правоохоронні органи.

Результати та їх аналіз
Реформування правоохоронних органів 

передбачає розробку сучасних нормативно-
правових умов функціонування, як кожного 
правоохоронного органу окремо, так і всієї 
правоохоронної системи України в цілому.
Як зазначено у Концепції першочергових 

заходів реформування системи Міністерства 
внутрішніх справ, яка була схвалена Розпо-
рядженням Кабінету Міністрів України від 
22 жовтня 2014р. №1118-р., - авторитет вла-
ди у сфері протидії злочинності залежить не 
стільки від показників розкриття криміналь-
них правопорушень, скільки від довіри насе-
лення до правоохоронних органів як до за-
хисників індивідуальних та суспільних інте-
ресів, та додержання силовими структурами 
принципу верховенства права. Діяльність 
правоохоронних органів повинна спирати-
ся на зв’язок та підтримку населення. Тобто 
мова йде не тільки про реформування МВС 
України, а про всі правоохоронні органи, які 
разом з відповідними нормативно-правови-
ми засадами, організаційним та іншими ви-
дами забезпечення утворюють правоохорон-
ну систему держави [1]. 
Аналіз Конституції України та чинного за-

конодавства свідчить про недосконалість су-
часного правового забезпечення, відсутності 
системного уявлення і відповідного законо-
давчого забезпечення про правоохоронні ор-
гани та правоохоронну діяльність узагалі, а 
відсутність ідеальної моделі правоохоронної 
системи (які ми бажаємо мати правоохоронні 
органи, їх систему після проведення реформ) 
загрожує втрати контролю над злочинністю, 
утворює реальну внутрішню загрозу наці-
ональній безпеці України та загрожує утво-
ренню неспроможності забезпеченню гаран-
тій держави щодо безпеки її громадянам, що 
є найвищою соціальною цінністю в Україні.
Так, у статті 17 Конституції України ви-

значено, що забезпечення державної без-
пеки і захист державного кордону України 
покладаються на відповідні військові фор-
мування та правоохоронні органи держави, 
організація і порядок діяльності яких визна-
чаються законом [2].
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У Конституції України чітко визначено, 
що є військові формування та правоохорон-
ні органи. Сьогодні ми маємо: правоохо-
ронні органи (Національне антикорупцій-
не бюро України (НАБУ), Державне бюро 
розслідувань (ДБР); правоохоронні органи 
спеціального призначення (Служба безпеки 
України (СБУ), Управління державної охо-
рони (УДО), Державна прикордонна служ-
ба України ДПСУ); військові формування з 
функціями правоохоронних органів (Націо-
нальна гвардія); спеціальне правоохоронне 
формування (Військова служба правопоряд-
ку у Збройних Силах України (ВСП ЗСУ)); 
центральний орган влади, що надають по-
ліцейські послуги (Національна поліція); ор-
ган що здійснює правозастосовні та правоо-
хоронні функції (Державна кримінально-ви-
конавча служба (ДКВС) у складі Міністерства 
юстиції України.
Більш того, 92 стаття Конституції, яка 

регламентує, що тільки законами України 
визначаються обов’язкове правове регулю-
вання щодо утворення та функціонування 
правоохоронних органів України як право-
охоронної системи держави, порядок їх утво-
рення, мету, функції, завдання. Немає в Кон-
ституції України посилань на правоохоронну 
діяльність, правоохоронну службу, право-
охоронну систему держави [2].
Разом з тим, у Законі України «Про осно-

ви національної безпеки України» у статті 1. 
визначено, що правоохоронні органи - ор-
гани державної влади, на які Конституцією 
і законами України покладено здійснення 
правоохоронних функцій [3]. У цьому ж За-
коні – стаття 8. «Основні напрями держав-
ної політики з питань національної безпеки» 
визначено: реформування правоохоронної 
системи з метою підвищення ефективності 
її діяльності на основі оптимізації структури, 
підвищення рівня координації діяльності 
правоохоронних органів, покращення їх фі-
нансового, матеріально-технічного, організа-
ційно-правового і кадрового забезпечення – 
мова йде про реформування системи [3].
Законом України «Про державний захист 

працівників суду і правоохоронних органів» 
у статті 2 визначено, що правоохоронні орга-
ни – органи прокуратури, внутрішніх справ, 
служби безпеки, Військової служби право-

порядку у Збройних Силах України, Націо-
нальне антикорупційне бюро України, орга-
ни охорони державного кордону, органи до-
ходів і зборів, органи і установи виконання 
покарань, слідчі ізолятори, органи держав-
ного фінансового контролю, рибоохорони, 
державної лісової охорони, інші органи, які 
здійснюють правозастосовні або правоохо-
ронні функції [4]. 
Таким чином чинне законодавство не дає 

змогу для проведення реального реформуван-
ня правоохоронної системи і кожного органу, 
як суб’єкта цієї системи. Реформуючи кожний 
орган окремо, утворюючі нові правоохорон-
ні органи та органи, які надають поліцейські 
послуги (Національна поліція України згідно 
із законом ні є правоохоронним органом, але 
здійснює правоохоронні функції), ми не до-
сягнемо основної мети реформування право-
охоронної системи України бо не маємо уяв-
лень що ми хочемо отримати.
Однією з умов успішного реформування 

правоохоронної системи буде законодавче 
закріплення її за однією або декількома гіл-
ками влади, визначення механізмів контр-
олю та відповідальних з контролю за до-
держанням законності у діяльності кожного 
правоохоронного органу. Підпорядкування 
правоохоронних органів Президенту Украї-
ни порушує баланс розподілу влади. 
Президент як Верховний Головнокоман-

дуючий повинен здійснювати керівництво 
Збройними Силами України та іншими вій-
ськовими формуваннями, також як відпові-
дальний за зовнішню політику, Президент 
України здійснює управління Службою зо-
внішньої розвідки (СЗР). СЗР України є 
інструментом формування та реалізації зо-
внішньої політики. Підпорядкування Прези-
денту України СБУ та УДО (правоохоронні 
органи спеціального призначення) нічим не 
обумовлено. Ці структури, якщо вони підпо-
рядковані Президенту України можуть бути 
як Спеціальні Служби без визначення їх ста-
тусу як правоохоронного органу.
Відсутність затвердженої Стратегії ре-

формування правоохоронних органів Укра-
їни після двох років реформування ще раз 
свідчить про відсутність державного бачення 
щодо організації та управління цим проце-
сом. 
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При здійсненні реформування правоохо-
ронних органів необхідно впровадити інно-
ваційну систему професійно-психологічного 
відбору до правоохоронних органів, в основі 
якої повинні бути застосовані сучасні досяг-
нення різних галузей науки (психології, со-
ціології, державного управління тощо).
Ми пропонуємо концептуальні засади 

організації та проведення спеціального про-
фесійно-психологічного відбору (СППВ) 
персоналу до правоохоронних органів, які 
розроблені на підставі багаторічного вивчен-
ня вітчизняного та іноземного досвіду розви-
нутих країн світу (США, Німеччина, Ізраїль, 
Франція, Італія, Польща тощо), відбору пер-
соналу у правоохоронні органи спеціального 
призначення, які протидіють організованій 
злочинності та здійснюють боротьбу з коруп-
ційними злочинами.
Цей підхід дає змогу комплексного ви-

вчення кандидатів на посади до правоохо-
ронних органів України, з урахуванням спе-
цифіки їх майбутньої діяльності (аналітичні, 
детективно-слідчі, оперативно-технічні під-
розділи), виявити негативні якості, прихова-
ну інформацію кандидата про себе та справ-
жні мотиви роботи у правоохоронних орга-
нах, людський ризик, комплексно визначити 
придатність кандидата до роботи та спрогно-
зувати якість його роботи.
Запропонований нами підхід здійснен-

ня СППВ відповідає вимогам ст.14 Закону 
України «Про Державне бюро розслідувань» 
(ДБР), у якій визначено, що на службу до 
Державного бюро розслідувань приймають-
ся на конкурсній основі в добровільному по-
рядку (за контрактом) громадяни України, 
які спроможні за своїми особистими, ділови-
ми та моральними якостям [5].
СППВ складається з 8–ми етапів.
1. Кандидат подає до Конкурсної комісії 

необхідні документи у т.ч. (довідка про не 
судимість, сертифікат від нарколога, психіа-
тра тощо), які свідчать, що він не має обме-
жень до роботи у ДБР, які визначені Зако-
ном України «Про ДБР» ст.15. Надає згоду 
на обробку своїх персональних даних та про-
ведення комплексної перевірки з застосуван-
ням поліграфу. Кандидат отримує особистий 
шифр і далі (окрім поліграфа) проходить від-
бір під шифром.

2. Проходження психологічних тестів, 
визначення рівня інтелекту, способів мис-
лення, розвинутості пізнавальних та емоцій-
но-вольових процесів, визначення особистих 
якостей, рівня спілкування, ризику, розвиток 
ціностно-мотиваційної сфери тощо. Діагнос-
туються і негативні якості кандидата (негати-
візм, аморальність, не правдивість тощо). На 
підставі проходження психологічних тестів, 
які обов’язково включають контрольні шка-
ли, психологом проводиться співбесіда та 
на підставі отриманих результатів готується 
психологічне заключення (психологічний 
портрет) з визначенням як позитивних, так і 
негативних показників кандидата до роботи.

3. Кандидат проходить методику ADAM 
MILO (тест Veritas 1). Ця методика розробле-
на фахівцями з Ізраїлю і є обов’язковою для 
проходження кандидатами у спецслужби Із-
раїлю, США, Польщі тощо. Ця методика ви-
вчає людський ризик та дає змогу визначити 
наступні показники (рівні) кандидата: ло-
яльність, чесність, крадіжки, корупційність, 
організаційній та особистісний ризик тощо. 
Втручання вітчизняних фахівців до резуль-
татів зведений до 0. На підставі проходжен-
ня цієї методики ми отримуємо орієнтовну 
карту з визначенням груп ризиків для кан-
дидата.

4. Кандидат проходить скринінгову пе-
ревірку на поліграфі. Фахівець - поліграфо-
лог ознайомлюється з висновками психолога 
та отриманим результатом методики ADAM 
MILO. Під час проведення скринінгу встанов-
люються мотиви кандидата до роботи у НАБ 
України, прихована ним інформація тощо.

5. Виконання кандидатом практичного 
завдання відповідно майбутнього профілю 
діяльності (для аналітиків пошук інформації 
та підготовка аналітичної записки, для детек-
тивів встановлення контакту та проведення 
співбесіди з об’єктом професійного інтересу, 
для оперативно-технічних працівників – ви-
значення місця документування, підбір та за-
стосування спеціальної апаратури тощо). На 
цьому етапі обов’язковим є діагностування 
знання кандидатом іноземної мови, розвиток 
фізичної підготовленості.

6. Отримання результатів спецперевірок 
та інших даних, що характеризують канди-
дата на роботу. 
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7. Комплексна співбесіда з членами кон-
курсної комісії з урахуванням результатів, 
отриманих на всіх етапах проходження 
СППВ. За кожний етап кандидат отримує 
відповідну кількість балів від 0 до 100. Та-
ким чином, ми можемо сформувати рейтинг 
кандидата як до ДБР, так і для підрозділу, у 
якому він планує працювати. При отриманні 
позитивних висновків кандидат зараховуєть-
ся на випробувальний строк (до 2-х місяців) у 
відповідний підрозділ НАБ України.

8. Під час проходження випробувального 
строку по кандидату підрозділом внутріш-
нього контролю здійснюються активні пере-
вірки: на лояльність, на дотримання вимог 
режиму таємності, на зв’язки з криміналом 
тощо. При їх проходженні, позитивному ви-
сновку керівника підрозділу кандидат зара-
ховується на постійну роботу і з ним оформ-
люється контракт. Дані по проходженню 
СППВ знаходяться у його особовій справі і 
використовуються для корекції психологом.

Висновки
З урахуванням міжнародного досвіду, су-

часних умов та стану України пропонується:
1. Ініціювати у форматі здійснення кон-

ституційної реформи формування підгрупи 
з розробки окремого розділу Конституції 
- «Національна безпека України», у якому 
передбачити посилання на правоохоронні 
органи, правоохоронну систему, правоохо-
ронну діяльність та правоохоронну службу. 
Розглядати правоохоронну систему України 
як складову Національної безпеки держави, 
яка забезпечує охорону та захист громадян, 
суспільство та державу від внутрішніх проти-
правних посягань, при цьому маючи право 
на обмеження конституційних прав громадян. 

2. Розробити базовий (конституціональ-
ний) закон України «Про правоохоронну 
службу в Україні», у якому передбачити ви-
значення дефініцій: правоохоронні органи 
держави, правоохоронна діяльність, право-
охоронна служба. У цьому законі визначити 
основні ознаки, функції та завдання право-
охоронних органів, порядок їх утворення, 
їх класифікацію, порядок прийому та умови 
проходження правоохоронної служби, як 
різновиду державної служби, базові вимоги 

щодо обмежень прийому громадян на право-
охоронну службу тощо. 

3. Законодавчо визначити, що в Україні 
є правоохоронні органи, які відносяться до 
виконавчої гілки влади та спеціальні служби, 
які можуть підпорядковуватися Президен-
ту України або Кабінету Міністрів України. 
Також слід законодавчо визначити держав-
ні інституції, які мають право здійснювати 
функції адміністративного контролю (склада-
ти протоколи про адміністративні правопо-
рушення) – Національне агентство з питань 
запобігання корупції тощо.

5. Розробити Стратегію реформування 
правоохоронних органів та затвердити її на 
рівні Указу Президента України чи Постано-
ви Верховної Ради України.

6. Утворити міжвідомчу робочу групу при 
Президентові України з питань моніторингу 
реформування правоохоронних органів та 
правоохоронної системи України з метою 
координації та оперативного впливу на стан 
реформування.

7. РНБО України провести аналіз розро-
блених Концепцій реформування кожного 
правоохоронного органу та з урахуванням 
сформованого системного бачення підготу-
вати загальнодержавну Концепцію рефор-
мування правоохоронної системи України 
та План дій щодо реформування правоохо-
ронної системи держави з обговоренням та 
затвердженням їх на РНБО України. 

8. Кабінету Міністрів України надати 
пропозиції щодо приведення до відповіднос-
ті законодавства України з питань діяльності 
правоохоронних органів держави.

9. Законодавчо визначити про обов’язковість 
при вступу або переміщення по службовій 
кар’єрі у правоохоронних органах проходжен-
ня спеціального професійно-психологічного 
відбору в цілому або окремих його етапів. 
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CONCEPTUAL FOUNDATIONS 
FOR INTRODUCING A SYSTEM OF 
PROFESSIONAL PSYCHOLOGICAL 

SELECTION IN THE REFORM OF LAW 
ENFORCEMENT AGENCIES AS AN 

INTEGRAL PART OF THE SECURITY AND 
DEFENSE SECTOR OF UKRAINE

The article, based on an analysis of the Constitu-
tion of Ukraine and existing legislation, as well as a 
study of foreign experience, defi nes the conceptual basis 
for the introduction of a system of vocational and psy-
chological selection in the reform of law enforcement 
agencies as an integral part of the security and defense 
sector of Ukraine. It was concluded that the current 
legislation does not allow for real reform of the law 
enforcement system and each body as a subject of this 
system. Therefore, the necessary condition for success-
ful reform of the law enforcement system will be the 
legislative assignment of it to one or more branches of 
government, the determination of control mechanisms 
and the responsibility for monitoring the observance of 
the rule of law in the activities of each law enforcement 
agency.

Any reform should be based on the expectation of 
society to change, in accordance with its level of percep-
tion, as well as accompanied by information support, 
the formation of a positive attitude (position) of soci-
ety to reforms. In addition, the reform process should 
comply with the country’s Development Strategy and 
the National Security Strategy of Ukraine, taking into 
account the introduction of anti-corruption policies, 
standards and regulations. The conceptual framework 
for the organization and conduct of special profes-
sional and psychological selection of personnel for law 
enforcement agencies is proposed, which is developed 
on the basis of a long-term study of the domestic and 
foreign experience of developed countries of the world, 
the selection of personnel for special law enforcement 
agencies that counter organized crime and combat cor-
ruption crimes.

The components of law enforcement reform and 
their conditions are analyzed. The stages of special vo-
cational and psychological selection are determined, 
their characteristics are provided. 

Key words: vocational and psychological selec-
tion, conceptual foundations, reform, law enforcement 
agencies, security and defense of Ukraine.
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ÑÅÊÒÎÐ²

В статье рассматриваются особенно-
сти процесса стратегического управления в 
сочетании с стратегической фокусировкой. 
Автор отмечает, что стратегическая фо-
кусировка является инструментом стра-
тегического планирования, используемого 
для определения и отбора конкурентных 
преимуществ. Через стратегические фоку-
сировки определяются ключевые акценты 
стратегии - выбирая перспективные кон-
курентные преимущества с одной сторо-
ны и наиболее важные проблемы с другой. 
Автор акцентирует внимание, что опре-
деленные преимущества региона должны 
быть классифицированы на естественные 
преимущества, общие преимущества и уни-
кальные преимущества. Также в статье 
отмечается, что должен быть четкий 
процесс реализации стратегии: анализ си-
туации, определение основных внутренних 
и внешних факторов (SWOT), определение 
и отбор конкурентных преимуществ (стра-
тегические фокусировки), видение разви-
тия, стратегические цели. 
Ключевые слова: стратегическое управ-

ление, стратегические фокусировки, SWOT-
анализ, стратегия, преимущества.
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що дає можливість побудувати цілеспрямо-
ваний, результативний процес функціону-
вання. 
О. Виханський вважає, що термін «стра-

тегічне управління» був уведений в обіг 
у 60-70-х роках XX століття для того, щоб 
позначити різницю між поточним управлін-
ням на рівні виробництва і управлінням, що 
здійснюється на вищому рівні.
Тому необхідність фіксації такої різниці 

була викликана змінами в умовах ведення 
бізнесу. Провідною ідеєю, що відображає 
сутність переходу від оперативного управ-
ління до стратегічного, стала ідея необхід-
ності акцентування уваги вищого керівни-
цтва на оточення, для того щоб відповідним 
чином і своєчасно реагувати на зміни, що в 
ньому відбуваються.

Аналіз публікацій, у яких 
започатковано розв’язання 
задекларованої проблематики

Питаннями стратегічного управління 
займалися: В.Вакуленко, О. Берданова, 
А. Петров, В. Малиновський, Г. Саймон та 
ін. Проте специфіку стратегічного фокусу-
вання як інструмент стратегічного плану-
вання досліджено недостатньо, що і зумови-
ло актуальність обрання цієї теми.

 Метою статті є вивчення особливостей 
стратегічного управління та стратегічного 
фокусування в публічному секторі та про-
блем їх застосування.

Постановка проблеми
У публічній сфері стратегічне управлін-

ня є циклічним процесом, що містить у собі 
основні управлінські функції - планування, 
організації, мотивації і контролю. У процесі 
стратегічного управління логіка мислення 
будується від майбутнього до теперішнього, 
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Основний виклад матеріалу
Процес стратегічного управління перед-

бачає усвідомлення місії, здійснення про-
гнозу, формування фокусування, постанов-
ку цілей і пов’язаних з ними завдань, роз-
роблення стратегії. 
Місія держави, що основана на ціннос-

тях та задоволенні національного інтересу, 
тісно пов’язана з фокусуванням. Останнє, на 
основі теперішньої ситуації та прогнозних 
досліджень, визначає, яким повинне бути 
майбутнє. Воно, як правило, розглядається 
як результат впровадження стратегічного 
плану і допомагає сформулювати цілі.

 Стратегічне фокусування є інстру-
ментом стратегічного планування, який ви-
користовується для визначення та відбору 
конкурентних переваг. 
Через стратегічне фокусування визна-

чаються ключові акценти стратегії – виби-
раючи перспективні конкурентні переваги 
з одного боку і найбільш важливі пробле-
ми з іншого. 
Наступна таблиця ілюструє зв’язок між 

ситуаційним аналізом, виявленням ключо-
вих факторів (SWOT-аналіз) і стратегічним 
фокусуванням (визначення конкурентних 
переваг регіону).
З одного боку, результати соціально-

економічного аналізу вказують на клю-
чові тенденції, які можуть стати осно-
вою для регіонального розвитку, такі як нові 
види діяльності, організації та практики, які 
мають потенціал до зростання. 
З іншого боку, соціально-економічний 

аналіз показує основні проблеми і питан-
ня, які заважають розвитку і повинні бути ви-
рішені, а також дії, від яких варто відмови-
тися, якщо витрати перевищують вигоди [1]. 

SWOT-аналіз використовується для ви-
значення найбільш важливих внутрішніх 
факторів (сильні і слабкі сторони) і зовніш-
ніх обставин (можливості і загрози) для ре-
гіонального розвитку. 
Таким чином, SWOT – це синтез раніше 

підготовленого аналізу ситуації. Нарешті, 

через стратегічне фокусування визнача-
ються ключові акценти стратегії, вибравши 
перспективні конкурентні переваги, з одно-
го боку, і найбільш важливі проблеми, з ін-
шого. 

SWOT-аналіз у значній мірі сприяє стра-
тегічному фокусуванню, оскільки він уже 
дає певні елементи визначених внутрішніх 
факторів і зовнішнього середовища.
Стратегічне фокусування, як прави-

ло, має основою визначення та класифіка-
цію переваг, які характеризують регіон.
Визначені переваги регіону можуть бути 

класифіковані наступним чином: 
 природні переваги пов’язані з фак-

торами, які надані природою, а не зроблені 
людьми. 

 загальні переваги пов’язані з соці-
ально-економічними факторами, які є ре-
зультатом діяльності людини, але й існу-
ють також в інших регіонах. 

 унікальні переваги відрізняють регі-
он від інших, і не можуть бути легко скопі-
йовані іншими – зазвичай, вони представля-
ють собою поєднання природних і загаль-
них переваг [2].
Порівнюючи й аналізуючи конкрет-

ні переваги, які регіон має в порівнян-
ні з іншими, можемо зробити певні висновки 
щодо стратегічних напрямків, можливих 
стратегій і пріоритетів у сфері розвитку. 
Через стратегічне фокусування визна-

чаються потенційні унікальні переваги, які 
може мати регіон щодо компонентів еко-
номічного розвитку, соціального розвитку, 
захисту навколишнього середовища, інфра-
структури і т.д [3, c.191]. 
Важливо бути надзвичайно критичними 

щодо унікальних переваг. У багатьох випад-
ках регіональні суб’єкти схильні розглядати 
деякі переваги регіону як унікальні, хоча 
інші території також володіють аналогічни-
ми перевагами, або можуть відносно легко 
скопіювати їх. 
Наприклад, деякі місця природної, 

культурної та/або історичної спадщини мо-
Таблиця 1

Складові стратегічного фокусування
Висновки аналізу ситуації Визначення основних тенденцій і проблем у регіоні 
Основні фактори SWOT Визначення сильних сторін, слабких сторін, можливостей і загроз 
Стратегічні акценти Визначення конкурентних переваг і найважливіших питань
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жуть бути дійсно унікальними, оскільки та-
ких немає в іншому місці. Однак, факт їх 
існування (наявності) – це не те, що робить 
їх унікально вигідними для регіону, – має 
бути ширше визначення і їх ефективне ви-
користання у сфері туризму або якомусь ін-
шому компоненті розвитку. 
Слід підбирати відповідні сильні сторо-

ни і можливості, з одного боку, і слабкі сто-
рони і загрози, з боку іншого для того, аби 
визначити правильні акценти, на яких ма-
ють бути сконцентровані ресурси в наступ-
ному стратегічному періоді [4, c. 22]. 

Висновки
Стратегічне фокусування може здійсню-

ватися через проведення семінару з метою 
зосередити увагу на двох основних питан-
нях: 

 Що є найбільш перспективним? Що 
таке конкурентна перевага регіону (осо-
бливо з точки зору місцевої економіки, осві-
ти, культури...)? 

 Що є найбільш критичним у нашому 
регіоні? Що може поставити під загрозу/пе-
решкоджати нашому розвитку? 

 Що ми просто зобов’язані вирішити 
в наступному періоді? 
Рекомендується здійснювати стратегічне 

фокусування робочою групою, що склада-
ється із зацікавлених сторін (з економічних, 
соціальних та екологічних питань), посиле-
ною декількома лідерами громадської дум-
ки. 

 Ось чому реалізацію стратегії вва-
жають критичним процесом, тому що саме 
у випадку успішного його виконання орга-
нізація досягає мети, а при неуспішному - 
з’являються додаткові труднощі. 
Також треба чітко розуміти, на якому 

етапі необхідно включати стратегічне фоку-
сування і не плутати його із іншими складо-
вими стратегічного управління.
Найчастіше реалізація стратегії перед-

бачає поглиблене вивчення стану середови-
ща, цілей і сформованих стратегій; оцінку 
ресурсів і можливостей їх розподілу; ство-
рення умов для мотивації працівників під 
час реалізації стратегії; підготовку рішен-
ня щодо організаційної структури (розро-

блення оптимальної структури управління, 
оцінку сучасної організаційної структури 
та порівняння їх з метою оцінки масштабу 
необхідних змін; управління процесом пе-
ретворень).

 На цьому етапі може виявитись, що не- 
реально здійснити вибрану стратегію, що 
пояснюється недосконало проведеним ана-
лізом і відповідно неправильними висно-
вками або виникненням непередбачених 
змін у зовнішньому середовищі, відсутності 
розуміння важливості стратегічного фокусу-
вання. 
Відповідно ми вважаємо, повинен бути 

чіткий процес реалізації стратегії: аналіз 
ситуації, визначення основних внутрішніх і 
зовнішніх факторів (SWOT), визначення та 
відбір конкурентних переваг (стратегічне 
фокусування), бачення розвитку, стратегіч-
ні цілі.
Ну і, звичайно, контроль за реаліза-

цією стратегії - завершальний процес, 
який здійснюється на стадії стратегічно-
го управління і має забезпечити якісний 
зворотний зв’язок. Стратегічний контроль 
спрямований на з’ясування того, якою мі-
рою реалізація сприяє досягненню цілей 
організації і значно менше оцінює пра-
вильність виконання стратегічного плану 
чи окремих його етапів. За результатами 
стратегічного контролю здійснюється ко-
ригування цілей організації та напряму їх 
досягнення. 
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Ruslan Leshchyshyn
THE PROCESS OF STRATEGIC 

MANAGEMENT AND STRATEGIC 
FOCUSING IN THE PUBLIC SECTOR
The statistic examines the particularities 

of the process of strategic management in 
the context of strategic focus. The author 
means that it is a strategic focusing tool of 
strategic planning, which is victorious for the 
purpose of selecting and selecting competitive 
competitors. Through strategic focus, the 
key accent of the strategy begins - vibrating 
promising competitive crossings from one side 
and the most important problems from the 
other. The author of the accentu respect, that 
the signifi cance of the passages to the region 
is guilty of being classifi ed on the natural 
passages, the overseas passages and the unique 
passages. The statistic also means that a clear 
process of realizing the strategy is guilty: 
analysis of the situation, the value of the main 
internal and key factors (SWOT), the value 
of and the increase of competitive strategies, 
strategic focus strategic management, strategic 
focus, SWOT-analysis, strategy, rewins.

Key words: strategic management, strategic 
focus, SWOT-analysis, strategy, reversals.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглядаються особливості про-

цесу стратегічного управління в поєднанні зі 
стратегічним фокусуванням. Автор зазначає, 
що стратегічне фокусування є інструментом 
стратегічного планування, який використову-
ється для визначення та відбору конкурент-
них переваг. Через стратегічне фокусування 
визначаються ключові акценти стратегії 
– вибираючи перспективні конкурентні пере-
ваги з одного боку і найбільш важливі пробле-
ми з іншого. Автор акцентує увагу, що визна-
чені переваги регіону повинні бути класифіко-
вані на природні переваги, загальні переваги 
та унікальні переваги. Також у статті зазна-
чається, що повинен бути чіткий процес ре-
алізації стратегії: аналіз ситуації, визначен-
ня основних внутрішніх і зовнішніх факторів 
(SWOT), визначення та відбір конкурентних 
переваг (стратегічне фокусування), бачення 
розвитку, стратегічні цілі.
Ключові слова: стратегічне управлін-

ня, стратегічне фокусування, SWOT-аналіз, 
стратегія, переваги.
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ÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÕ ÐÈÇÈÊ²Â Â ÓÊÐÀ¯Í²

Розглянуто поняття корупційних ризиків 
та адміністративно-правові засоби їх мінімі-
зації. З’ясовано передумови появи корупцій-
них ризиків в Україні, окреслено причини ви-
никнення корупційних ризиків. З’ясовано, що 
єдиний механізм управління корупційними 
ризиками в Україні відсутній, а процедура ви-
явлення і оцінки корупційних ризиків носить 
формальний характер. 
Ключові слова: корупція, корупціогенні 

фактори, корупційні ризики, управління ко-
рупційними ризиками.
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ностей суспільства, тотальна недовіра до 
органів державної влади, що врешті-решт 
призводить до негативних економічних 
наслідків, збільшуючи нерівність та упо-
вільнюючи зростання доходів населення.
У рейтингу країни оцінювали за чотир-

ма основними критеріями: як бізнесу до-
водиться взаємодіяти з владою країни, які 
антикорупційні закони існують у державі 
і як вони виконуються, наскільки прозорі 
держслужба і державні процедури та чи іс-
нує можливість громадського контролю за 
всіма зазначеними процесами.
Для вдалого просування антикоруп-

ційної реформи в Україні потрібно реалі-
зувати комплекс відповідних заходів, які 
не лише мають бути спрямовані на вико-
рінення корупції як явища, а й перш за 
все повинні запобігати умовам, що можуть 
сприяти її виникненню. Досягнення успі-
ху в цьому процесі є необхідною передумо-
вою для формування у суспільства довіри 
до влади, зростання економічного потенці-
алу держави, покращення добробуту гро-
мадян України.
Сьогодні в нашій державі одним із прі-

оритетних напрямів у сфері запобігання 
корупції є своєчасне виявлення корупцій-
них ризиків, які виникають у діяльності 
посадових осіб усіх рівнів, а також усунен-
ня умов та причин цих ризиків.

Мета статті - визначення основних ад-
міністративно-правових засобів мінімізації 
корупційних ризиків в Україні.

Актуальність статті та постановка 
наукової проблеми

Упродовж довгого часу корупція за-
лишається однією з найбільших проблем 
України та є темою для постійних дебатів 
як для української, так і для міжнародної 
спільноти. 
В Індексі сприйняття корупції (ІСК), що 

укладається глобальною антикорупційною 
організацією TransparencyInternational та 
базується на оцінках підприємців та аналі-
тиків, за підсумками 2017 року наша країна 
посіла 131 сходинку у переліку зі 176 країн 
світу[5]. І хоча з року в рік позиції України 
у рейтингу покращуються, такий стан ре-
чей усе ще є далеким від прийнятного. 
Саме корупція, за даними численних ана-
літичних звітів та опитувань, є найбільшою 
проблемою як для іноземного, так і для ві-
тчизняного бізнесу. Очевидні проблеми, 
викликані високим рівнем хабарництва 
та зловживання, – руйнація системи цін-
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Аналіз останніх досліджень і 
публікацій

Науково-теоретичну основу статті ста-
новлять праці провідних вчених, зокрема-
Т. В. Ковальова, В. В. Решота,-
Н. П. Підбережник, А. М. Михненко, які 
зосереджували свою увагу на причинах 
корупції в державних органах. Інші до-
слідники Ю. В. Дмитрієв та І. Ю. Грищова 
ставили за мету узагальнити систему кла-
сифікації корупційних ризиків у сфері дер-
жавного управління та уніфікувати основні 
елементи та принципи управління коруп-
ційними ризиками, запровадити зарубіжну 
методологію їх оцінювання у системі без-
пеки бізнесу. Водночас внаслідок постійної 
зміни антикорупційного законодавства та 
наділення суб’єктів, уповноважених вжи-
вати заходи із запобігання і протидії ко-
рупції, дискреційними повноваженнями 
спеціальні комплексні дослідження щодо 
адміністративно-правових засобів мініміза-
ції корупційних ризиків в Україні не про-
водилися.

Виклад основного матеріалу 
дослідження

На сьогодні в юридичній літературі та 
законодавстві відсутнє єдине визначення 
поняття «корупційний ризик». 
Так, на думку К.Л. Бугайчука, корупцій-

ний ризик – це відповідний факт (дія, стан), 
який створює умови для вчинення коруп-
ційних правопорушень особами, уповнова-
женими на виконання функцій держави та 
місцевого самоврядування [2].Відповідно 
до рекомендацій Національного агент-
ства з питань запобігання корупції, коруп-
ційний ризик – ймовірність того, що від-
будеться подія корупційного правопору-
шення чи правопорушення, пов’язаного з 
корупцією, яка негативно вплине на досяг-
нення органом влади визначених цілей та 
завдань[1].
А. М. Михненко зазначає, що корупцій-

ні ризики – це умови, що сприяють виник-
ненню, розвитку, реалізації та поширенню 
корупційних практик у службовій та про-
фесійній діяльності суб’єктів корупційних 
правопорушень, які склалися внаслідок 

застосування процедур, визначених відпо-
відним процесуальним законодавством та 
іншими регулятивними нормами, включа-
ючи підзаконні нормативно-правові акти, 
відомчі накази уповноважених державних 
органів, внутрішні регулятивні документи 
юридичних осіб; унаслідок неналежного 
виконання або ігнорування окремих по-
ложень процесуального законодавства та 
регулятивних норм за умови відсутності 
контролю або неефективного контролю за 
діяльністю суб’єктів корупційних право-
порушень [3, с. 214–233]. У цьому визна-
ченні більше звертається увага на переду-
мови виникнення корупційних ризиків, 
але недостатньо розкриваються його зміст 
і структура.
Підсумовуючи висловлені в юридичній 

літературі наукові позиції, під корупцій-
ним ризиком слід розуміти систему дій, які 
виникають при певних обставинах у про-
цесі діяльності суб’єктів публічної адміні-
страції та створюють небезпеку вчинення 
корупційного або пов’язаного із корупцією 
правопорушення.
Більшість науковців схиляється до дум-

ки, що корупція властива тоталітарним ре-
жимам та автократичним державам, водно-
час як розвиток демократичних відносин 
сприяє зниженню її рівня; інші вважають, 
що корумпованість державного апарату 
– доля бідних країн із слаборозвиненими 
ринковими відносинами, а зі зростанням 
ВВП і зміцненням конкурентних начал у 
національній економіці слабшає залеж-
ність бізнесу й громадян від чиновників; 
одні країни схильні до хабарництва, і тому 
в них воно існувало споконвіків, а в інших 
– ніколи не було, оскільки від нього захи-
щала суспільна мораль[4, с. 44]. В основі 
кожної з цих теорій лежать політичні, еко-
номічні, правові, організаційно-управлін-
ські, соціально-психологічні явища та об-
ставини.
Передумовами появи корупційних 

ризиків в Україні завжди були: низька 
правова культура і свідомість населення, 
відсутність методики оцінки якості реа-
гування на корупційні правопорушення, 
низький рівень якості життя суспільства, 
відсутність реальної відповідальності за 
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правопорушення, колізії законодавчої тех-
ніки, постійне делегування повноважень 
у сфері протидії корупції від одного конт-
ролюючого органу до іншого, недостат-
ність контролю та адміністративних про-
цедур, протекціонізм щодо певних осіб, 
просування інтересів близьких осіб, слаб-
кий фінансовий контроль за суб’єктами пу-
блічної адміністрації.
Корупційні ризики класифікують за 

різними критеріями. Наприклад, за пер-
шим підходом їх поділяють на інституційні 
та загальносистемні ризики.
Інституційні корупційні ризики – фак-

тори, що негативно впливають на пове-
дінку посадової особи, перетворюючи її на 
корупційну, та усунення яких належить до 
компетенції адміністративного органу, у 
якому працює (або який очолює) така осо-
ба.
Загальносистемні (або зовнішні) коруп-

ційні ризики – це ризики, пов’язані із за-
гальними недоліками створення та функці-
онування публічної адміністрації, аналізу-
ються лише в частині рівня корупції при 
підготовці, прийнятті та виконанні управ-
лінських рішень.
За категоріями корупційні ризики мо-

жуть бути:
- зовнішні (ймовірність виникнення ко-

рупційних ризиків не пов’язана з виконан-
ням органом влади відповідних функцій та 
завдань);

- внутрішні (ймовірність виникнен-
ня корупційних ризиків безпосередньо 
пов’язана з організаційно-управлінською 
діяльністю в органі влади відповідно до 
покладених на нього функцій і завдань).
За видами корупційні ризики можуть 

бути:
- нормативно-правові (відсутність, су-

перечність або нечітка регламентація у за-
конодавстві положень щодо виконання ор-
ганом влади функцій та завдань);

- організаційні (невизначення або не-
чітке визначення процедур виконання ор-
ганом влади функцій та завдань);

- кадрові;
- фінансово-господарські;
- адміністративні;
- контрольно-наглядові тощо.

За поширеністю корупційні ризики в 
діяльності посадових осіб прийнято по-
діляти на такі: недоброчесність; безконт-
рольність з боку керівництва; виникнення 
конфлікту інтересів; наявність дискрецій-
них повноважень.
Перелік видів корупційних ризиків не 

є вичерпним. Кожен орган влади, підпри-
ємство може визначати перелік видів ко-
рупційних ризиків, враховуючи специфіку 
покладених на нього завдань і функцій.
Останнім часом експерти різних країн 

з питань антикорупційної політики пропо-
нують дієві механізми усунення корупцій-
них ризиків та схеми боротьби з корупцією 
на національному, регіональному, місцево-
му і локальному рівнях.
Відповідно до Методології оціню-

вання корупційних ризиків у діяльнос-
ті органів влади, затвердженої рішенням 
Національного агентства з питань запобі-
гання корупції від 02.12.2016 № 1260, про-
цес управління корупційними ризиками 
в системі державного управління містить 
кілька складових: організаційно-підготов-
чі заходи; ідентифікація (виявлення) ко-
рупційних ризиків; оцінка корупційних 
ризиків; складання звіту за результатами 
оцінки корупційних ризиків[1].
Підготовка до проведення оцінки ко-

рупційних ризиків включає такі етапи: 
прийняття суб’єктом, уповноваженим на 
затвердження антикорупційної програми 
відповідно до частини 1 статті 19 Закону 
України «Про запобігання корупції», рі-
шення про проведення оцінки корупцій-
них ризиків; публікація рішення суб’єкта 
затвердження антикорупційної програми 
про проведення оцінки корупційних ри-
зиків на офіційному веб-сайті органу вла-
ди; формування комісії (у разі проведення 
оцінки корупційних ризиків комісією); 
розроблення робочого плану оцінки ко-
рупційних ризиків.
Ідентифікація корупційного ризику – 

важлива складова у процесі оцінювання 
ризиків, адже саме на цій стадії здійсню-
ється аналіз зовнішнього і внутрішнього 
середовища органу влади на предмет ви-
явлення чинників корупційних ризиків у 
нормативно-правових актах і організацій-
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но-управлінській діяльності органу влади. 
Фактично здійснюється перевірка дотри-
мання принципу недискримінаційності 
при правовому регулюванні дозвільних 
процедур, конкурсних процедур та об-
тяжень, покладених на фізичних і юри-
дичних осіб. Оцінка корупційних ризиків 
здійснюється за критеріями ймовірності 
виникнення ідентифікованих корупцій-
них ризиків та наслідків корупційного 
правопорушення чи правопорушення, 
пов’язаного з корупцією.
За результатами оцінки корупційних 

ризиків у діяльності органу влади комісія 
готує звіт. Звіт за результатами оцінки ко-
рупційних ризиків містить: опис ідентифі-
кованих корупційних ризиків, чинників 
корупційних ризиків та можливих наслід-
ків корупційного правопорушення чи пра-
вопорушення, пов’язаного з корупцією; 
пропозиції щодо заходів із усунення (змен-
шення) рівня виявлених корупційних ри-
зиків.
Заходи щодо усунення виявлених ко-

рупційних ризиків полягають у визначен-
ні можливих механізмів протидії та запо-
бігання корупційним ризикам, містять 
пропозиції щодо шляхів їх реалізації та 
спрямовані на ліквідацію або мінімізацію 
умов (причин) виникнення корупційних 
ризиків.
Ефективними адміністративно-право-

вими засобами мінімізації корупційних 
ризиків є удосконалення антикорупційної 
експертизи нормативно-правових актів, 
залучення громадськості до обговорення 
нормативно-правових актів, субсидіарне 
застосування норм права, інформаційна 
відкритість органів влади, систематичний 
внутрішній контроль, розширення про-
цедурних форм взаємодії осіб та суб’єктів 
владних повноважень тощо.

Висновки
Підсумовуючи висловлені наукові пози-

ції, під корупційним ризиком слід розуміти 
систему дій, які виникають при певних об-
ставинах у процесі діяльності суб’єктів пу-
блічної адміністрації та створюють небезпе-
ку вчинення корупційного або пов’язаного 
із корупцією правопорушення.

Передумовами появи корупційних ри-
зиків в Україні є сукупність політичних, 
економічних, правових, організаційно-
управлінських, соціально-психологічних 
явищ та обставин (зокрема, низька право-
ва культура і правосвідомість населення, 
відсутність методики оцінки якості реа-
гування на корупційні правопорушення, 
низький рівень якості життя суспільства, 
відсутність реальної відповідальності за 
правопорушення, колізії законодавчої тех-
ніки, постійне делегування повноважень 
у сфері протидії корупції від одного конт-
ролюючого органу до іншого, недостат-
ність контролю та адміністративних про-
цедур, протекціонізм щодо певних осіб, 
просування інтересів близьких осіб, слаб-
кий фінансовий контроль за суб’єктами пу-
блічної адміністрації).
Єдиний механізм управління корупцій-

ними ризиками відсутній, а процедура ви-
явлення й оцінки корупційних ризиків має 
формальний характер.
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ADMINISTRATIVE AND LEGAL 

MEANS OF MINIMIZING CORRUPTION 
RISKS IN UKRAINE

The concept of corruption risks and 
administrative and legal meansof the 
irminimizationarec on sidered. The preconditions 
for the emergence of corruption risks in Ukraine 
have been clarifi ed and the causes of corruption 
risk shave been outlined. It was found that there 
is nosing lemechanism for managing corruption 
risksinUkraine and the procedure for identifying 
and assessing corruption risks is formal.
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ÊÐÀ¯ÍÀÕ

Глобализация и изменения в социально-
экономической жизни способствовали росту 
быстрых и эффективных механизмов разре-
шения споров. Современные способы урегули-
рования споров учеными классифицируются 
на две группы: судебные и внесудебные. 
Евроинтеграция Украины сделала одним 

из приоритетных направлений ее социально-
экономического и правового развития именно 
обеспечение эффективной защиты прав и сво-
бод человека. В связи с этим возникает вопрос 
о реформировании системы защиты прав 
человека в Украине. Как показывает прак-
тика, сегодня судебная система перегружена, 
административный процесс в силу разных 
обстоятельств часто затягивается на дли-
тельное время, а услуги юристов тоже стоят 
немало. Именно поэтому все чаще возникает 
вопрос применения альтернативных способов 
при решении административных споров. 
Стоит отметить, что в некоторых стра-

нах Европы законы об альтернативном раз-
решении споров появились только в 1990-х гг. 
(в частности, во Франции, Италии), но есть 
также страны, в которых такие законы до 
сих пор отсутствуют. Считаем, что нужно 
перенять опыт тех зарубежных государств, 
где активно применяются альтернативные 
способы урегулирования споров, это США, 
Германия, Франция и др. Определить ка-
кие именно способы являются наиболее 
приемлемыми для административного про-
цесса Украины. 
В данной статье считаем необходимым 

исследовать особенности внесудебного урегули-
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ВСТУП
Постановка проблеми

Глобалізація та зміни в соціально-еконо-
мічному житті сприяли зростанню швидких 
й ефективних механізмів вирішення спорів. 
Сучасні способи врегулювання спорів науков-
цями класифікуються на дві групи - це судо-
ві й позасудові. Практика високорозвинених 
країн свідчить, що досягнення значного еко-
номічного прогресу є можливим тільки за на-
явності ефективної та стабільної судової систе-
ми. Проте, не завжди є доцільним вирішува-
ти конфлікти лише за допомогою суду. Часто 
виникають ситуації, коли ефективнішими є 
позасудові способи врегулювання спорів, що 
сприяють швидкому їх вирішенню і є більш 
економічно вигідними для сторін конфлікту. 

Аналіз дослідження проблеми
Проблеми вирішення правових спо-

рів завжди привертали увагу науковців: 
В. Б. Авер’янова, В. М. Гаращука, Р. О. Куйбіди, 
В. Л. Ортинського, В. Г. Перепелюка, 
П. М. Рабіновича, М. І. Смоковича, 
В. І. Шишкіна та ін. Проте, малодослідженим 

рования споров в зарубежных странах, опреде-
лить механизм их урегулирования, выяснить 
какие именно способы альтернативного раз-
решения споров нужно применять в админи-
стративном процессе Украины. 
Ключевые слова: альтернативные способы 

урегулирования споров, внесудебное разрешение 
споров, урегулирование споров в зарубежных 
странах.
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є питання позасудового вирішення спорів у 
зарубіжних країнах, що й зумовлює необхід-
ність його дослідження. 

Формування цілей
Мета статті - з’ясувати поняття та сутність, 

особливості альтернативних способів врегу-
лювання спорів у зарубіжних країнах, визна-
чити їх переваги та недоліки, проаналізувати 
можливість застосування в Україні.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Виклад основного матеріалу

Конфлікт, спір - це частина нашого життя. 
У кожного з нас різні точки зору щодо вирі-
шення певних питань. Яким би тривіальним 
не був конфлікт, він спричиняє стрес для всіх 
учасників. Багато з нас потрапляють у ситуації, 
з яких не так просто вийти. Вони варіюють-
ся від сімейних суперечок, які здаються про-
стими для вирішення, до повномасштабних 
юридичних питань. Незалежно від того, що 
ми думаємо, у нашому різноманітті є єдність. 
Виявлення спільного для всіх нас є першим 
кроком до вирішення будь-якої проблеми. 
Незалежно від того, наскільки далеко ми зна-
ходимось у своїх думках чи переконаннях, ми 
розуміємо, що необхідним є зібратися разом і 
знайти рішення, яке влаштує всі сторони кон-
флікту.
Альтернативне вирішення спорів– новий 

напрямок юридичної науки та практики, що-
динамічно розвивається та який об’єднує такі 
правові поняття, як третейський розгляд (ар-
бітраж), посередництво (медіація) та перегово-
ри. 
Відсутність єдиного формулювання і за-

конодавчого закріплення терміна «альтерна-
тивне вирішення спорів» вимагає наукового 
вивчення сучасних концепцій АВС як у вітчиз-
няній, так і в зарубіжній правовій доктрині, і 
визначення загального поняття, яке розкри-
ває всі аспекти і ознаки цього явища. Так як 
ефективність правозахисного механізму бага-
то в чому обумовлена   правильним розумінням 
основних правових понять та інститутів і зале-
жить від коректного застосування юридичних 
конструкцій і категорій в області захисту прав 
людини. 
На думку К.Г.Оганесян, «альтернативне 

вирішення спорів є певним цілісним утворен-

ням, єдністю, а також з огляду на внутрішню 
логіку, закономірності та особливості є феноме-
ном, системою захисту прав і свобод людини та 
громадянина, що обумовлена впорядкованою 
сукупністю взаємодіючих ланок правового ме-
ханізму, діяльність якого спрямована на захист 
порушених прав і свобод осіб» [1, с. 267]. 
Захищати і відновлювати порушені пра-

ва можна, використовуючи різні механізми 
захисту прав: засновані на конституційних 
обов’язках держави - державні способи за-
хисту прав, які включають судовий захист і 
державні інститути (несудовий захист) або за-
сновані на конституційному праві особи - са-
мостійний захист своїх прав, альтернативні 
способи захисту. 
Альтернативне вирішення спорів орієн-

товане на задоволення інтересів обох сторін 
конфлікту, на збереження і підтримання миру 
у відносинах сторін і досягнення консенсу-
су. Консенсус ґрунтується на стабільній згоді 
сторін, зацікавлених у вирішенні конфлікту, і 
вимагає позитивного рішення на основі узго-
дження позицій, тобто компромісу, співпраці.
Ґрунтуючись на принципах справедливос-

ті, неформальності, конфіденційності та сво-
єчасності вирішення спорів, альтернативне 
вирішення спорів дозволяє виявити справжні 
інтереси сторін. У разі виникнення конфлік-
тної ситуації, кожен має право самостійно ви-
рішувати, відстоювати свої позиції або розкри-
ти справжні інтереси. 
Природним правом кожної людини є 

можливість самостійного вибору способу ви-
рішення спору або врегулювання конфлікту 
для захисту своїх інтересів. Конституції біль-
шості держав гарантують це право і обме-
жують його лише єдиною вимогою - спосіб ви-
рішення спорів не повинен бути заборонений 
законом. Тому кожен може використовувати 
для захисту своїх прав один або кілька можли-
вих варіантів: по-перше, здійснити самозахист 
своїх прав; по-друге, звернутися до державних 
(юрисдикційних) способів вирішення супе-
речок і врегулювання конфліктів; по-третє, 
за допомогою способів альтернативного вирі-
шення спорів. 
Варто зазначити, що впровадження аль-

тернативних способів врегулювання спорів 
розвивається практично у всіх країнах як 
ближнього, так і далекого зарубіжжя. Зокрема, 
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окремі закони про альтернативне врегулюван-
ня спорів були прийняті в Білорусі, Молдавії, 
Росії. Активно обговорюються законопроєкти 
в Україні, Австрії, Іспанії тощо. 
Для прикладу, у Німеччині аж до кінця 

1990-х рр. загальний інтерес до альтернатив-
них способів вирішення спорів був невели-
ким, посередництво застосовувалося, як пра-
вило, у справах про розлучення. Зацікавлення 
альтернативними способами вирішення спо-
рів з’явилось у 1979 році в Ессені на конгресі 
суддів. Зокрема, у 1981 році Верховний суд 
зробив висновок, що ефективність діяльності 
судової  системи можна підвищити, застосо-
вуючи альтернативні способи вирішення спо-
рів, а особливо медіацію. У 1999 р.парламент 
Німеччини прийняв законодавство, яке дозво-
ляє вводити на німецьких землях обов’язкове 
судове посередництво [2]. 
В Іспанії нормативно-правового регулю-

вання альтернативного механізму вирішення 
спорів ще немає. Закон Про цивільне судо-
чинство ( прийнятий 2000 р.) визначає, що 
впродовж року з моменту вступу в дію цього 
закону, уряд підготує проєкт закону щодо до-
бровільної юрисдикції. У 2002 р. була створе-
на комісія рамках Генеральної комісії із коди-
фікації, що розробила проект даного закону. 
Його текст був опублікований у жовтні 2005 р. 
Проте, при розгляді проекту в комісії юстиції 
конгресу та сенаті було запропоновано багато 
поправок, і в результаті прийняття цього про-
єкту урядом було відкликано.
В Італії діє закон про альтернативне вирі-

шення спорів. У його основібуло покладено за-
кон від 17 січня 2003 р., що регулює посеред-
ництво із страхових і корпоративних супер-
ечок. Положення цього закону набули продо-
вження в декретах Міністерства юстиції Італії 
від 23 липня 2004 р. (№ 222, № 223), у яких 
регламентовано ведення реєстру медіаторів та 
обов’язковий для посередницьких організацій 
механізм оплати послуг. 24 липня 2006 р. був 
прийнятий декрет, що закріпив порядок вне-
сення таких організацій до реєстру медіаторів 
[3]. 
У ст. 21 ЦПК Франції передбачається 

обов’язок судді робити спроби щодо прими-
рення сторін:«Спроба примирення здійсню-
ється, якщо не передбачено інше, у місці та в 
час, які суддя вважає сприятливими та відпо-

відно до встановлених ним умов. Суддя, який 
повинен здійснити попередню спробу прими-
рення, може наказати сторонам зустрітися з 
примирителем правосуддя, який повідомить 
їх про об’єкт та хід примирення, на умовах, пе-
редбачених статтею 22-1 закону № 95–125 від 
8 лютого 1995 р.»[3]. Відповідно до Декрету 
№2016-514 від 26 квітня 2016 р., коли суддя 
делегує свою примирювальну місію, він при-
значає для цієї мети посередника, визначає 
термін процедури та вказує дату її проведен-
ня. Початковий термін процедури не може пе-
ревищувати трьох місяців. Проте його можна 
поновити один раз (знову на 3 міс.) на прохан-
ня примирителя[4].
У сучасному законодавстві Німеччини та-

кож діють норми щодо права й обов’язку суд-
дів сприяти примиренню сторін. Зокрема,  
278 ЦПК наказує судді докладати максималь-
них зусиль у кожній конфліктній ситуації для 
примирення сторін цього спору. Крім чого, 
відповідно до Закону «Про медіацію» від 27 
липня 2012 р, суддям дозволено проводити 
медіацію від імені сторін або іншу процедуру 
вирішення спору. Тобто суд може не тільки 
брати участь у вирішенні спору, але і має пра-
во залучити посередника для цього. Також суд 
може запропонувати звернутись сторонам до 
посередників для позасудового врегулюван-
ня спору та, якщо вони згідні, закрити прова-
дження у цій справі. 
Ще однією країною, де знайшла підтримку 

та розвитку ідея примирення сторін конфлікту, 
є США, адже тут з’явилася Гарвардська кон-
цепція переговорів, що стала фундаментом для 
медіації, та багатьох інших сучасних процедур 
примирення. Для втілення цієї концепції у 
США сьогодні діють спеціальні суди, які ще на-
зиваються судами із процедурами примирення, 
юрисдикція яких визначається сумою позову 
(від 1 тис. до 5 тис. дол. США залежно від штату) 
[5, с.111]. Як зазначає Г. Аболонін, «у судах США 
часто проводяться досудові слухання, з метою 
допомогти суду в створенні умов з ціллю укла-
дання мирної угоди сторонами, включаючи ме-
ханізм альтернативного врегулювання спорів із 
використанням медіації, арбітражу та незалеж-
ної оцінки шкоди, що була заподіяна» [5, с.292]. 
Отже, першою країною, у якій почали за-

стосовуватись програми з розвитку альтерна-
тивних способів вирішення спорів, науковці 
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вважають США. Основними цілями цих про-
грам було розвантаження правоохоронної та 
судової системи та полегшення самого механіз-
му врегулювання суперечок. Альтернативне 
врегулювання спорів у США виникла на-
п. 1970-х рр. У деяких штатах ці програми під-
тримувались місцевою владою, а також були 
залучені й суди. 
У штаті Джорджія в 1990 р. була створена 

Commissionon Alternative Dispute Resolution, 
що мала за мету дослідити можливості щодо 
застосування методів альтернативного врегу-
лювання спорів у межах судового розгляду. 
Верховний суд Джорджії в результаті її діяль-
ності прийняв правила, що встановлювали 
план використання альтернативного врегулю-
вання спорів у цьому штаті. Цей план перед-
бачав, зокрема, створення Комісії із врегулю-
вання суперечок  як спеціального координую-
чого органу. Дана Комісія займається розроб-
кою порядку та основних засад сертифікації 
альтернативного розгляду спорів, критеріїв 
щодо навчання та поведінки посередників. 
У плані також пропонувалося суду приймати 
програми альтернативного вирішення спорів 
та представляти їх Комісії. Відповідно до пла-
ну було засновано також Управління врегулю-
вання суперечок, що впроваджувало основні 
принципи АРС, сертифікацію посередників та 
збір інформації про деякі АРС-програми. Зараз 
регулювання механізму альтернативного ви-
рішення спорів відбувається за допомогою 
закону про посередництво 2001 р.Результати 
опитування 1000 американських корпорацій 
показали: « 88% з них використовували медіа-
цію, 79% зверталися до арбітражів, 81% назва-
ли медіацію більш зручною формою, ніж су-
дова процедура, 59% відзначили, що медіація 
сприяла збереженню партнерських відносини 
між сторонами спору» [6, с. 63].
В Індії альтернативні способи врегулюван-

ня спорів вперше були визначені в «Акті про 
промислові суперечки», де відповідно до р. 4, 
на примирителів, був покладений обов’язок 
щодо посередництва та заохочення у врегу-
люванні промислових суперечок. Як зазначає 
С.О. Корінний: «у 1987 р. був прийнятий Акт 
про органи правової допомоги (LegalServices 
Authorities Act), згідно з яким засновано 
Національний орган правової допомоги 
(National Legal Services Authority), патронова-

ний головою Верховного суду. Серед іншого 
цей орган повинен заохочувати вирішення 
спорів за допомогою переговорів, арбітражу і 
примирення. У 1996 році був прийнятий Акт 
про арбітраж і примирення (ArbitrationandCo
nciliationAct). Положення про альтернативне 
рішення спорів були введені в Цивільний про-
цесуальний кодекс 1908 року» [6, с. 64]. 
Альтернативне вирішення спорів - пере-

клад терміну «alternativedisputeresolution» 
(ADR) з англійської мови, проте, останнім ча-
сом, у зв’язку з широким застосуванням спо-
собів АВС у юридичній практиці багатьох 
зарубіжних держав, можна зустріти й інші 
терміни. Так, пропонуються такі варіанти 
позначення альтернативних способів, як: 
«additional disputeresolution» («додаткова сис-
тема вирішення спорів»), « additional disputere 
solution» («дружнє врегулювання конфлік-
тів»), «accelerated disputere solution» («приско-
рене врегулювання суперечок»), «innovative 
disputere solution» («інноваційне вирішення 
спорів»), «effective disputere solution» («ефек-
тивне вирішення спорів»), approp riate dispute 
resolution («правильне»вирішення спорів) [7].
Вживання терміну «альтернативне вирі-

шення спорів» як не можна краще відобра-
жає зовнішню сторону досліджуваної сфери 
- він означає можливість вибору тієї чи іншої 
форми вирішення спорів, тобто такі способи 
захисту прав, що не протиставляються право-
суддю, а відмежовуються від судового розгля-
ду спору, існують з ним паралельно.
Варто також зазначити, що науковці виді-

ляють обмеження альтернативного вирішен-
ня спорів. Зокрема, альтернативні способи не 
підходять для вирішення спорів, що виника-
ють із складних правових питань, вони при-
йнятні скоріше у спорах щодо встановлення 
фактів. Також альтернативні способи неефек-
тивні для врегулювання спорів з багатьма 
особами, адже важко укласти угоду між двома 
учасниками і завдання значно ускладнюється, 
якщо їх більше. Іноді один учасник пропонує 
використання альтернативних способів ви-
рішення спорів, а інший – такі дії трактує як 
ухилення від судового розгляду цього спору. 
Також якщо сторони не хочуть контактувати 
одна із одною, немає сенсу використання аль-
тернативних способів. 



42ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 4, 2018

Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

Проте не завжди потрібно вирішувати 
конфлікти за участі суду.
По-перше, захист прав особи у суді не по-

винен бути лише єдиним способом вирішення 
спорів.
По-друге, за участі іноземних осіб у супе-

речці, також можуть виникати такі труднощі, 
що роблять звернення до суду непривабли-
вим: а) незнання процесуального порядку, 
який є обов’язковим для застосування іно-
земним судом; б) здійснення судового роз-
гляду лише державною мовою цього суду, у 
зв’язку з цим виникає потреба перекладу всіх 
документів, що стосуються спору, тобто по-
трібно знайти кваліфікованого перекладача, 
що володіє відповідною термінологією, а це 
ще додаткові витрати; в) наявність декількох 
інстанцій, що сприяє затягуванню розгляду 
та вимагає знову таки додаткових витрат;-
г) відсутність відповідної компетенції у суддів, а 
також застосування ними іноземного права,як 
правило, пов’язано із проведення додаткових 
експертиз і отриманням висновків відповід-
них фахівців, що знову ж таки потребує часу 
та затрат; д) «можливість виконання рішення 
суду на території іноземної держави обмежена 
через відсутність універсальних міжнародних 
договорів, які дозволяють здійснювати при-
мусове виконання рішення державного суду 
однієї держави на території іншої» [8, с.4- 5]. 

ВИСНОВКИ
Таким чином , альтернативне вирішення 

спорів, відображаючи нові процеси і явища, 
що виникають у державно-правовій дійснос-
ті, має унікальну правову природу і, будучи 
елементом правозахисної системи, становить 
правову категорію. Альтернативне вирішення 
спорів – це системи недержавних способів за-
хисту прав, заснованих на добровільному і са-
мостійному виборі найбільш ефективного для 
конкретних спірних правовідносин і не забо-
роненого законом способу вирішення спору 
(врегулювання конфлікту), при якому сторони 
самостійно і / або за допомогою третьої ней-
тральної сторони визначають як свої проце-
суальні права і обов’язки, так і порядок вирі-
шення спору, а виконання ухваленого рішен-
ня ґрунтується на вільному виборі та бажанні 
сторін врегулювати розбіжності, що виникли.

З усіх способів альтернативного вирішен-
ня спорів для України найбільш прийнятними 
є: медіація, переговори та арбітраж, мед-арб, 
приватна судова система, незалежне встанов-
лення обставин, що стосуються справи. Серед 
інших у практиці зарубіжних країн застосо-
вується також спрощений суд присяжних. 
Отже,підтримуючи ефективність застосуван-
ня альтернативних способів вирішення спору 
варто зазначити, що в Україні перевага має 
надаватись медіації, оскільки вона є найбільш 
прийнятною для адміністративного процесу 
та її роль при вирішенні найрізноманітніших 
спорів значно зростає у світі.
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АНОТАЦІЯ 
Глобалізація та зміни в соціально-еконо-

мічному житті сприяли зростанню швидких 
й ефективних механізмів вирішення спорів. 
Сучасні способи врегулювання спорів науков-
цями класифікуються на дві групи - це судові 
й позасудові.
Євроінтеграція України зробила одним із 

пріоритетних напрямів її соціально-економіч-
ного та правового розвитку саме забезпечення 
ефективного захисту прав і свобод людини. У 
зв’язку з цим виникає питання щодо реформу-
вання системи захисту прав людини в Україні. 
Як свідчить практика, сьогодні судова систе-
ма перевантажена, адміністративний процес 
через різні обставини часто затягується на 
тривалий час, а послуги юристів теж кошту-
ють немало. Саме тому все частіше виникає 
питання застосування альтернативних спо-
собів при вирішенні адміністративних спорів.
Варто зазначити, що в деяких країнах 

Європи закони про альтернативне вирішення 
спорів з’явилися лише в 1990-х рр. (зокрема, у 
Франції, Італії), проте є також країни, у яких 
такі закони ще досі відсутні. Вважаємо, що по-
трібно запозичити досвід тих зарубіжних дер-
жав, де активно застосовуються альтерна-
тивні способи врегулювання спорів, це США, 
Німеччина, Франція тощо. Визначити, які 
саме способи є найбільш прийнятними для 
адміністративного процесу України.
У цій статті вважаємо за необхідне дослі-

дити особливості позасудового врегулювання 
спорів у зарубіжних країнах, визначити ме-
ханізм їх врегулювання, з’ясувати, які саме 
способи альтернативного вирішення спорів 
потрібно застосовувати в адміністративному 
процесі України.
Ключові слова: альтернативні способи 

врегулювання спорів,позасудове вирішення спо-
рів, врегулювання спорів у зарубіжних країнах.

10. Рекомендація Rec (2001)9 Комітету 
Міністрів Ради Європи державам-членам 
щодо альтернатив судовому розгляду спорів 
між адміністративними органами й сторо-
нами - приватними особами від 05.09.2001 
р. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfi les/
Rec_2001_9_2001_09_05.pdf

FEATURES OF IMPLEMENTATION 
OF ALTERNATIVE METHODS OF 

SETTLEMENT OF DISPUTES IN FOREIGN 
COUNTRIES

Globalization and changes in socio-economic 
life have contributed to the growth of rapid solu-
tions. Modern methods of dispute resolution are 
classifi ed by scientists into two groups: judicial and 
extrajudicial. 

Ukraine’s European integration has made 
one of the priorities of its socio-economic and le-
gal development to ensure the effective protection 
of human rights and freedoms. This raises the 
question of reforming the human rights system 
in Ukraine. As practice shows, today the judicial 
system is overloaded, the administrative process 
is often delayed due to various circumstances, and 
the services of lawyers are also expensive. That 
is why the question of using alternative methods 
in resolving administrative disputes is becoming 
more and more common. 

It should be noted that in some European 
countries the laws on alternative dispute resolu-
tion appeared only in the 1990s (in particular, 
in France and Italy), but there are also countries 
where such laws are still lacking. We believe that 
it is necessary to borrow the experience of those 
foreign countries where alternative methods of 
dispute settlement are actively used, such as the 
United States, Germany, France, etc. Determine 
which methods are the most acceptable for the ad-
ministrative process of Ukraine. 

In addition, the introduction of alternative 
dispute resolution is developing in almost all 
countries, both near and far abroad. In particu-
lar, separate laws on alternative dispute resolu-
tion have been adopted in Belarus, Moldova and 
Russia.Bills in Ukraine, Austria, Spain, etc. are ac-
tively discussed. 

In this article we consider it necessary to in-
vestigate the features of out-of-court settlement 
of disputes in foreign countries, to determine the 
mechanism of their settlement, to fi nd out what 
methods of alternative dispute resolution should 
be used in the administrative process of Ukraine. 

Keywords:methods of dispute settlement, 
out-of-court settlement of disputes, settlement of 
disputes in foreign countries.
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ÌÅÒÎÄÎËÎÃ²×Í² ÇÀÑÀÄÈ ÂÇÀªÌÎÄ²¯ ÂËÀÄÈ ÒÀ 
Á²ÇÍÅÑÓ Â ÓÊÐÀ¯Í²

В статье проанализированы научные 
подходы к определению понятия «взаимодей-
ствие», акцентировано внимание на отсут-
ствии его понимания, исследован термин 
«взаимодействие власти и бизнеса». Определе-
но понятие взаимодействия, его признаки и 
особенности. Исследовано понятие «сотрудни-
чество», «партнерство», приведены ключевые 
отличия от понятия «взаимодействие».
Ключевые слова: взаимодействие, бизнес, 

власть, партнерство, сотрудничество, особен-
ности взаимодействия.

 ÏªÒÓÕÎÂ Àíäð³é Þð³éîâè÷ - çäîáóâà÷ Óí³âåðñèòåòó ñó÷àñíèõ çíàíü

О. Грішнова, В. Гостеніна, В. Давиденко, 
С.Д. Данасарова, А.П. Денисенко, Б. Де-
зілец, Т. Дерев’ягіна, І. Дубровського,-
І.В. Запатріна, О. Маслюківської, В.А. Ми-
хєєва, О.М. Полякова, Е.Р. Уайт, Ю.Шевчук 
та інших. Дослідження особливостей 
взаємопов’язаного розвитку державного і 
приватних інститутів розкриті в досліджен-
нях Л. Абалкіна, М. Афанасьєва, В. Варнав-
ського, З. Варналія, А. Гальчинського, В. 
Ігнатова, Ю. Колесникова, П. Леоненка, О. 
Мамедова, Л. Матвєєвої, В. Уколова, А. Рад-
ченка, Д. Розенкова, А. Чирікової, М. Чу-
маченка, А. Чухна, С. Юрія, В. Якимця, Ю. 
Якутіна, Є. Ясіна та інших учених.

Не вирішені раніше проблеми
Незважаючи на значний доробок дослі-

джень різних аспектів взаємодії, науковці 
звертають увагу на недостатню визначеність 
самого поняття «взаємодія» як основопо-
ложного принципу сучасного державного 
управління. Підкреслюється, що незважа-
ючи на те, що поняття «взаємодія» давно 
введено в науковий обіг і широко викорис-
товується в нормативно-правових актах і 
на практиці, на жаль, воно досить чітко не 
сформульовано. Більш того, деякі дослідни-
ки вважають поняття «взаємодія» визначе-
ним у науці і не піддають його всебічному 
дослідженню.

Метою цієї статті є аналіз сучасних дослі-
джень та положень чинного законодавства 
України щодо визначення поняття взаємо-

Постановка проблеми
Умови сьогодення вимагають від держав 

розуміння того, що найкращі та ефективні 
результати для досягнення прогресивного 
суспільного розвитку можуть бути лише за 
умови реалізації пріоритету взаємодії влади 
та бізнесу. На жаль, такі партнерські відно-
сини в Україні складаються досить не про-
сто. Зокрема, під час співпраці як держава, 
так і підприємницькі структури стикаються з 
низкою проблем, які насамперед мають свій 
прояв у: недосконалості правового регулю-
вання, невідповідності нормативно-правової 
бази сучасним умовам розвитку бізнесу, не-
досконалості форм і методів реалізації вза-
ємодії держави та бізнесу, відсутності конку-
рентних умов для ефективної взаємодії.

Аналіз останніх досліджень                           
і публікацій

Питанню взаємодії влади з бізнесом 
присвячена увага таких науковців, як:-
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дія влади та бізнесу, її головних ознак, сут-
ності та значення.

Виклад основного матеріалу
Для з’ясування сутності та особливостей 

взаємодії влади та бізнесу, доцільно розгля-
нути категоріальний апарат. Зокрема, най-
більш змістовне поняття «взаємодія» можна 
знайти в тлумачних словниках. Так, Слов-
ник української мови поняття «взаємодія» 
визначає як:1) взаємний зв’язок між пред-
метами у дії; 2) погоджена дія між ким-, чим-
небудь [1]. Філософський енциклопедичний 
словник визначає поняття «взаємодія» як 
філософську категорію, яка відображає осо-
бливий тип відношення між об’єктами, при 
якому кожний з об’єктів діє (впливає) на 
інші об’єкти, приводячи до їх зміни, і водно-
час зазнає дії (впливу) з боку кожного з цих 
об’єктів, що, у свою чергу, зумовлює зміну 
його стану [2, с.77]. 
У науковій літературі існує багато кон-

цепцій, що розкривають сутність феномену 
взаємодії, тому звернемося до основних із 
них. Так, В. Баштанник визначає взаємодію 
як узгодження дій чи інтеграцію суб’єктів 
процесу на засадах консенсусу для найбільш 
ефективної реалізації функцій взаємодії, з 
відповідно визначеною метою. Досліджу-
ючи європейський досвід, автор дійшов 
висновку, що взаємодію у системі «органи 
влади – політичні партії» визначено як впо-
рядковану, об’єднану через осмислення 
певного процесу або явища, реалізацію інте-
ресів національної спільноти (або її частини), 
спрямованої на підвищення ефективності 
державного управління та на мінімізацію 
конфліктності сторін суспільно-політичного 
діалогу [3, c. 12-13].В. Надрага характеризує 
взаємодію як засіб соціально-політичного 
розвитку і як технологію здійснення влади 
суб’єктами [4, c. 6, 8]. Як постійну співпра-
цю у вирішенні значних і повсякденних пи-
тань, за якої обидві сторони діють відкрито 
та прозоро, визначає взаємодію О. Бабінова. 
Як стверджує остання, при взаємодії влада 
повинна шукати консенсус у відносинах та 
застосовувати для цього різноманітні меха-
нізми та форми. У цьому процесі мають бути 
зацікавлені обидві сторони, але для здій-
снення ефективної, плідної взаємодії ініці-

атива повинна надходити з боку влади [5, 
c. 6]. На думку Б. Кудренка, взаємодія – це 
об’єктивна та універсальна форма руху, роз-
витку, яка визначає існування і структурну 
організацію будь-якої матеріальної системи. 
Одна з рис метафізичної ідеї взаємодії поля-
гає в тому, що світ уявляється утвореним із 
речей, які впливають одна на одну згідно із 
загальними, однаковими законами [6]. Ви-
значаючи взаємодію як форму зв’язку еле-
ментів системи, В. Плієшкін зазначає, що 
вони взаємодоповнюють одна одну, ство-
рюючи умови для успішного функціонуван-
ня системи в цілому [7, с. 14]. О. Антонова 
та В. Дрешпак розглядають взаємодію з 
позицій системного підходу як неодмінну 
умову функціонування системи в певному 
середовищі. При цьому відбуваються чис-
ленні інформаційні обміни, спрямовані на 
досягнення рівноваги між системою й се-
редовищем [8]. Учений Ф. Шамхалов визна-
чає взаємодію підприємництва і державної 
влади як систему суспільних відносин між 
структурами політичної влади і господарю-
ючими суб’єктами з приводу використання 
останніми у власних специфічних інтересах 
усієї сукупності економічних ресурсів сус-
пільства. Сутність взаємодії підприємниць-
ких структур, з одного боку, та органів дер-
жавної влади — з другого, полягає в узго-
дженні, своєрідній інтеграції дій політичної 
і господарчої влади на підставі консенсусу 
економічних інтересів сторін для найбільш 
ефективної реалізації специфічних функцій 
кожної з них, досягнення їх стратегічних 
цілей та вирішення завдань стратегічного 
характеру, внаслідок цього забезпечується 
стабільність економічного та соціального 
розвитку країни в цілому [9,с. 215].
У викладених позиціях прослідковують-

ся певні тенденції при формулюванні визна-
чення поняття та змісту «взаємодії», які про-
являються у декількох основних підходах. 
Так, деякі із зазначених наукових підходів 
до розуміння цього поняття ґрунтуються 
на діяльнісному аспекті, пропонуючи роз-
глядати взаємодію як специфічну діяль-
ність, що знаходить свій прояв у взаємо-
впливі речей один на одного, співпраці, фор-
мі руху чи розвитку. Натомість, інша части-
на науковців наголошує на процесуальному 
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аспекті взаємодії, вказуючи на те, що вона 
пов’язана з організацією комплексу заходів, 
направлених на виконання функцій, що сто-
ять перед владою та бізнесом. У свою чергу, 
третя група науковців звертає увагу, що вза-
ємодія як форма зв’язку потребує свого пра-
вового регулювання та відповідних дій як з 
боку держави, так і бізнесу, які складаються 
із сукупності завдань, цілей, заходів та засо-
бів тощо. 
На наш погляд, найбільш правильним 

для розуміння та розкриття сутності вза-
ємодії влади та бізнесу є саме діяльнісний 
підхід, адже вказане явище пов’язане із 
вчиненням певного комплексу дій. Взаємо-
дія є діяльністю, у якій беруть участь два і 
більше суб’єктів. Таким чином, у контексті 
дослідження взаємодію доцільно розуміти 
як процес взаємовпливу влади та бізнесу 
один на одного, що має свій прояв у вре-
гульованій законом співпраці, яка здійсню-
ється шляхом досягнення спільних заходів, 
обумовлена єдиною метою та цілями щодо 
вирішення конкретних питань та прийнят-
тя відповідних рішень. У цьому значені по-
годжуємося з думкою Артеменка І.В., яким 
слушно вказано, що взаємодія є найзагаль-
нішою, універсальною формою руху та роз-
витку. На всіх рівнях державного управлін-
ня дуже важливою є саме взаємодія влади 
з бізнесом. Постановка цілей для держави 
повинна відбуватися знизу, тобто ініціати-
ва повинна йти від приватних інституцій. 
А в демократичних країнах саме інститути 
громадянського суспільства повинні допо-
магати владі у формуванні її цілей. Тому 
ефективна система державного управління 
не може функціонувати окремо від бізнесу, 
вона повинна діяти в умовах тісної взаємодії 
між собою і формувати таким чином держав-
ну політику [10].
Разом з цим, доцільно звернути ува-

гу, що термін «взаємодія» досить тісно 
пов’язаний з поняттям «співробітництво». 
Так, співробітництво передбачає командну 
співпрацю, коли мова йде про роботу над 
спільною справою. Взаємодія спрямована 
на реалізацію прийнятого рішення. Вона 
можлива, коли є спільні інтереси або коли 
вони простежуються в довгостроковій пер-
спективі [11].У тлумачному словнику укра-

їнської мови співробітництво трактується 
як спільна діяльність, спільні дії, а співпра-
ця – як спільна з ким-небудь діяльність [12, 
519–520]. При цьому переклад російського 
слова «сотрудничество» передбачає два ва-
ріанти – співробітництво та співпраця, а за 
зворотного перекладу і співробітництво, і 
співпраця передбачають один варіант – «со-
трудничество». На думку Т.Гаврилюк, для 
характеристики відносин вказані терміни 
можуть вживатися паралельно, оскільки ко-
жен із них передбачає спільну погоджену ді-
яльність суб’єктів взаємодії, спрямовану на 
досягнення спільної мети[13, с.148-149].
Сучасні тенденції та інтенсивність розви-

тку суспільства створюють нові передумови 
для налагодження комунікації між різними 
групами, у яких на зміну конкуренції (а то 
й протистояння) приходять конструктив-
ний діалог і порозуміння. Налагодження 
партнерських відносин стає одним із най-
важливіших підходів у діяльності інститу-
цій на шляху досягнення спільних цілей, 
запорукою важливих змін у громадах і сус-
пільстві загалом. Співпраця у межах досяг-
нення певної мети, вирішення конкретних 
завдань чи тривале партнерство передба-
чають об’єднання й координацію зусиль, 
ресурсів, рівність участі кожної зі сторін та 
спільну відповідальність за результати ді-
яльності [14]. 
Досліджуючи етимологію понять, до-

цільно також звернути увагу на широке ви-
користання терміну «партнерство», яким 
часто заміняють поняття «взаємодія».-
В етимологічному словнику української 
мови зазначено, що слово «партнер» в укра-
їнську мову запозичене із французької, у 
свою чергу, французьке «partenaire» по-
ходить від англійського «partner», яке має 
кілька значень, зокрема, «співспадкоємець», 
«поділ», «частина» тощо [15, с. 300]. У сучас-
ному розумінні партнерство – це вид взає-
мовідносин між суб’єктами, наслідком якої є 
формування єдиної позиції щодо організації 
та виконання спільних дій для досягнення 
результату. Специфікою партнерства є збе-
реження кожним з партнерів відносної са-
мостійності в основних аспектах діяльності 
[16, с. 427]. При цьому виникає питання, 
чим різняться взаємодія, співробітництво 
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і партнерство. Деякі вчені зазначають, що 
термін «партнерство» ще не набув статусу со-
ціальної категорії поряд з іншими категорі-
ями, які позначають різні форми соціальних 
відносин залежно від характеру взаємодії 
між сторонами [17, с. 134—135]. Як систему 
відносин, що спирається на переговори, по-
шук прийнятних для суб’єктів партнерства 
рішень, розглядає партнерство Ю. Свєжен-
цева. Остання вказує, що головним методом 
забезпечення згоди є консенсус, а характер-
ною рисою – орієнтування на договір, який 
обумовлює права, обов’язки та форму спіль-
ної відповідальності учасників. Партнерство 
передбачає стійке дотримання норм і пра-
вил, які виникають у результаті співробітни-
цтва. Завдяки співробітництву, яке формує 
усталену систему відносин між партнерами 
– узвичаєне партнерство, розвиваються со-
ціальні системи. Співробітництво й парт-
нерство, на думку автора, спираються на 
різні типи відносин. У першому типі вони 
раціональні, осмислені, у другому – узвичає-
ні, неявні [18, 12–19]. У свою черг, В.Г. Вар-
навський вважає, що в сучасному розумінні 
партнерство держави і приватного сектора 
– це інституційний та організаційний альянс 
між громадською владою і приватним біз-
несом для реалізації національних і міжна-
родних, масштабних, суспільно значущих 
проєктів у широкому спектрі діяльності – 
від розвитку стратегічно важливих галузей 
промисловості до забезпечення суспільних 
послуг [19].
Аналізуючи різні підходи до визначення 

основних категорій дослідження, приходи-
мо висновку, що взаємодія є широким по-
няттям, яке по-різному трактують залежно 
від сфери його застосування. У випадку по-
будови спільної діяльності влади та бізнесу з 
урахуванням рівноправності суб’єктів, тобто 
які мають однакові права, обов’язки та від-
повідальність за вчинені дії, і ця діяльність 
буде спрямована на забезпечення інтересів 
партнера, тоді можна говорити про наяв-
ність партнерських стосунків між владою та 
приватним сектором. Водночас нині у сфе-
рі встановлення відносин влада-бізнес, на 
нашу думку,доцільно вживати термін вза-
ємодія. Результатом такої взаємодії можуть 
бути партнерські стосунки, побудовані на 

рівноправності суб’єктів взаємодії, їхній вза-
ємній відповідальності та довірі під час до-
сягнення спільної мети.
Ефективний розвиток взаємодії влади 

та бізнесу в сучасних умовах детермінують 
потребу в постійному та відповідному онов-
ленні рівня правового регулювання, вдоско-
наленні форм і методів та створенні конку-
рентних умов для ефективної взаємодії. З 
цього слідує, що взаємодія може відбуватися 
тільки за умов дотримання обома сторонами 
визначених правил. Це пояснюється тим, 
що в процесі взаємодії між владою та бізне-
сом формуються взаємні права та обов’язки, 
очікування в досягненні спільної мети та 
прогнозуються кроки іншої сторони. У той 
же час, погоджуючись з думкою В. Місюри, 
не можна зводити взаємодію влади та бізне-
су лише до особливої форми авторегуляції. 
Значення «взаємодії», як стверджує науко-
вець, полягає в тому, що вона обумовлює на-
явність нових інтегративно-синергетичних 
якостей цілісної системи, не властивих окре-
мим частинам і компонентам, що її утворю-
ють [20, c. 11].
Враховуючи, що взаємодія включає в 

себе як формування та постановку завдань і 
цілей щодо вчинення конкретних дій у пев-
ній галузі, що потребує регулювання, так і 
вчинення дій, направлених на їх реалізацію, 
слід констатувати, що вказаному явищу при-
таманний певний набір специфічних харак-
терних ознак. У той же час, беручи до уваги 
тісний взаємозв’язок, у якому існують і роз-
виваються держава та бізнес, необхідно роз-
ділити роль кожної інституції у формуванні 
ефективного рівня взаємодії. Так, особли-
востями бізнесу є те, що він: 1) не існує само-
стійно; 2) розвивається в системі взаємодії з 
владою; 3) потребує від держави охорони і 
захисту; 4) використовує норми права, за-
кріплені державою в нормативно-право-
вих актах, нормативно-правових договорах 
тощо. У свою чергу, роль влади у розвитку 
взаємодії полягає в тому, що: 1) влада слу-
гує формою, що організовує і створює умо-
ви для подальшого розвитку; 2) встановлює 
загальнообов’язкові для виконання вказів-
ки, правила тощо, яких повинні дотриму-
ватися громадяни та їх об’єднання, створює 
сприятливі умови для їх існування і розви-
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тку; 3) надає необхідний захист та виступає 
знаряддям соціального компромісу; 4) є від-
носно самостійною і здійснює солідарні пу-
блічні інтереси всіх складових, у тому числі 
й бізнесі; 5) юридично забезпечує можли-
вості особам бути власниками, створювати 
громадські об’єднання, комерційні корпо-
рації, брати активну участь у політичному 
житті суспільства [21].
Діалектика відносин держави і бізнесу є 

складною й суперечливою, оскільки у про-
цесі їх взаємодії відбувається своєрідний по-
діл організаційно-управлінської праці. Вра-
ховуючи, що і влада, і бізнес функціонують 
для задоволення потреб та інтересів люди-
ни, можемо виділити основні особливості 
такої взаємодії: 1) єдність цілей, що виража-
ється у забезпеченні дотримання прав та ін-
тересів як держави, так і бізнесу, законності 
та правопорядку, наданні різних видів по-
слуг на належному рівні; 2) чітке закріплен-
ня відповідних повноважень (організаційне 
забезпечення), що створює передумови для 
результативної взаємодоповнюючої спів-
праці; 3) наявність правових підстав, тобто 
нормативне забезпечення встановлення і 
підтримки координаційних управлінських 
відносин.

Висновки
Резюмуючи викладене, приходимо до 

висновку, що в умовах сьогодення існує 
необхідність ефективного об’єднання спіль-
них зусиль для впровадження нових меха-
нізмів взаємодії влади і бізнесу. Саме ефек-
тивна взаємодія влади та бізнесу, спрямо-
вана на інтенсивний розвиток суспільства, 
здатна стати базисом політичної та еконо-
мічної стабільності в суспільстві. Належний 
рівень взаємодії влади та бізнесу повинен 
передбачати формування «зрозумілої полі-
тики» із залученням приватних структур до 
підготовки та прийняття рішень про спів-
працю держави та бізнесу, бути зрозумілою 
для суб’єктів взаємодії, враховувати їх ін-
тереси, створювати сприятливі умови для 
розвитку та функціонування як державних 
інституцій, так і бізнесу. У ході проведеного 
дослідження з’ясовано, що особливостями 
взаємодії влади та бізнесу є те, що: взаємо-
дія регулюється нормами адміністративного 

права, визначається потребами та інтереса-
ми сторін, суспільства та держави; характер-
ним є узгодженість дій під час планування 
спільних заходів; взаємна відповідальність. 
Тому сприяння розвитку взаємодії влади і 
бізнесу в Україні є однією із пріоритетних 
умов становлення дійсно соціальної, демо-
кратичної та правової держави.
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SUMMARY 
The article analyzes scientifi c approaches to the 

defi nition of “interaction”, emphasizes the lack of a 
common understanding, explores the term “interaction 
between government and business”. The concept of 
interaction, its signs and features are defi ned. The 
concept of “cooperation”, “partnership” is studied, the 
key differences from the concept of “interaction” are 
given.

Keywords: interaction, business, power, 
partnership, cooperation, features of interaction.
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Визначаються форми та методи взаємо-
дії між суб’єктами протидії корупції в Україні. 
Встановлюються види останніх, а також ви-
значається їх правовий зміст. Також висвіт-
люється питання про методи взаємодії між 
суб’єктами протидії корупції в Україні, визна-
чаються види останніх. 
Серед правових форм взаємодії антикоруп-

ційних інституцій запропоновано виокремлю-
вати правотворчу, правозастосовну, установ-
чу та контрольні форми взаємодії, кожна з 
яких визначається особливим правовим зміс-
том. 
До методів взаємодії суб’єктів протидії 

корупції віднесено методи прогнозування, пла-
нування, погодження актів та рішень, контр-
олю та інформаційний метод.
Ключові слова: корупція, протидія коруп-

ції, правові форми протидії корупції, методи 
протидії корупції.

 ÄÌÈÒÐÅÍÊÎ Îëåíà Äìèòð³âíà - àñï³ðàíò Ñóìñüêîãî äåðæàâíîãî 
óí³âåðñèòåòó 

ÓÄÊ: 342.95 (477) 

інституцій сформульовані у тісній взаємодії 
між собою, а відтак, і реалізація останніх 
можлива лише шляхом їх взаємодії. Від-
значимо, що обрана нами проблематика на 
сьогодні є мало дослідженою у межах наці-
ональної правової доктрини, разом із тим 
є надзвичайно важливою у контексті прак-
тичного аспекту реалізації антикорупційної 
політики держави загалом. 
Таким чином, проведення комплек-

сного дослідження правових форм та ме-
тодів взаємодії між суб’єктами протидії 
корупції в Україні на сьогодні є вкрай ак-
туальним. 

Аналіз останніх досліджень 
та публікацій

Аналізована тематика була об’єктом пра-
вового дослідження ряду представників на-
ціональної правової доктрини. Відтак, на-
працювання у відповідній площині мали 
такі науковці як: В.М. Фесюнін, І.Л. Олій-
ник, В.Т. Білоус, М.А. Патик, С.В. Якубов, 
Т.Л. Маркелов, Ю.В. Собко, Д.Г. Заброда, 
Ю.В. Харченко, та ряд інших. Разом із тим, 
комплексне дослідження правових форм 
та методів взаємодії між суб’єктами проти-
дії корупції в Україні перебувало за межами 
предметного дослідження вище зазначених 
науковців.

Мета статті полягає у тому, щоб на осно-
ві комплексного дослідження національної 
правової доктрини та відповідної правозас-
тосовної практики визначити види форм та 

Актуальність
Євроінтеграційні процеси в Україні, 

осучаснення національного державного 
механізму, формування в Україні ряду ан-
тикорупційних інституцій, законодавчого 
закріплення повноважень останніх обумов-
лює необхідність проведення комплексний 
досліджень у відповідній площині. На осо-
бливу увагу заслуговує питання про правові 
форми та методи взаємодії між суб’єктами 
протидії корупції в Україні. Це обумовлено 
тим, що повноваження антикорупційних 
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методів взаємодії між суб’єктами протидії 
корупції в Україні. 

Виклад основного матеріалу
Переходячи до розгляду обраної нами 

проблематики по суті, встановимо, що пер-
шочергово доцільним видається окресли-
ти правовий зміст базових категорій дано-
го дослідження, а саме категорії «правова 
форма» та «методи взаємодії». Відзначимо, 
що останні розглядаються неоднозначно у 
межах правової доктрини. Відтак, аналізу-
ючи категорію «правова форма» відзнача-
ють, що остання призначена для забезпе-
чення регулювання суспільних відносин, 
що досягається у процесі реалізації пра-
вових приписів [1, с. 450]. Також, право-
ва форма розглядається, як організаційна 
форма діяльності органів держави, їхніх 
посадових осіб, що, по-перше, передба-
чена правом і йому відповідає, по-друге, 
своїм результатом тягне юридично значи-
мі наслідки для суб’єктів права. На наше 
ж переконання, правову форму доцільно 
розглядати як об’єктивну дійсність у меж-
ах котрої реалізуються правові приписи та 
здійснюються повноваження суб’єктами 
публічного адміністрування. Розглядаючи 
правові форми взаємодії між суб’єктами 
протидії корупції в Україні, відзначимо, 
що останні варто визначати як об’єктивну 
реалізацію правових постулатів щодо 
здійснення суб’єктами антикорупційної 
політики своїх повноважень та реаліза-
ції правових приписів щодо комплексної 
протидії корупції, у тому числі, і у межах 
взаємозв’язків із іншими суб’єктами ан-
тикорупційної політики та громадськістю 
загалом. Із урахуванням того, що суб’єкти 
протидії корупції в Україні, у більшій сво-
їй мірі є суб’єктами публічного адміністру-
вання, відзначимо, що на сьогодні у межах 
правової доктрини, існують диференційо-
вані підходи до класифікацій форм взаємо-
дії між останніми. Відтак, форми взаємодії 
між суб’єктами публічного адмініструван-
ня поділяються на: 

 форми взаємодії в широкому та вузь-
кому значеннях; 

 процесуальні й непроцесуальні (ор-
ганізаційні); 

 функціонально-операційні, процесу-
альні та організаційні;

 нормовстановлювальні, профілак-
тичні, нормозастосовні та нормоохороню-
вальні [2, с. 23;]. 
Кожен із даних підходів щодо класифі-

кації форм взаємодії суб’єктів публічного 
адміністрування має свій особливий зміст 
та правову суть. Разом із тим, на сьогод-
ні національне законодавство та відповід-
на практика надає можливість встановити, 
що існують диференційовані правові форми 
взаємодії саме між суб’єктами протидії ко-
рупції в Україні. З урахуванням сфери реа-
лізації відповідними інституціями своїх по-
вноважень дані форми є унікальними. Разом 
із тим, відзначимо, що всі форми взаємодії 
суб’єктів протидії корупції в Україні харак-
теризуються рядом спільних ознак серед ко-
трих доцільно виокремлювати:

 реалізація взаємодії у межах та у спо-
сіб повноважень, що чітко визначений зако-
ном;

 здійснення взаємодії у специфічній 
сфері, а саме сфері протидії корупції в Укра-
їні;

 реалізація взаємодії у тісній співпра-
ці антикорупційних інституцій, не лише між 
собою, але й із інститутами громадянського 
суспільства, тощо. 
Відтак, в аналізованій нами площині 

пропонуємо виокремити такі правові фор-
ми взаємодії суб’єктів протидії корупції як: 
правотворчу, правозастосовну, установчу та 
контрольну. Разом із тим, із урахуванням 
особливостей сфери реалізації владних по-
вноважень аналізованими нами суб’єктами, 
останні правові форми наділяються спеці-
альним правовим змістом. Таким чином, 
нижче пропонуємо сконцентрувати увагу на 
змісті вище зазначених правових форм вза-
ємодії.

 правотворча форма взаємодії між 
суб’єктами протидії корупції в Україні по-
лягає у розроблені останніми правових 
приписів для спільної реалізації у межах 
практичної діяльності щодо оздоровлення 
національного державного механізму від 
корупційних проявів. Відзначимо, що пра-
вотворча форма взаємодії є у більшій своїй 
мірі непритаманною для суб’єктів публіч-
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ного адміністрування та правоохоронних 
інституцій загалом. Вчений В. М. Карташов 
розглядає правотворчість як один з видів 
юридичної діяльності, що визначається за-
лежно від характеру, способу перетворення 
суспільних відносин (поряд з правозасто-
сувальною, розпорядчою та інтерпретацій-
ною діяльностями). Автор трактує право-
творчу діяльність як складний процес пе-
ретворення соціального в правове, процес 
суб’єктивації об’єктивного та об’єктивації 
суб’єктивного [3, с. 8]. Відтак, правотвор-
чість у загальному розглядається як процес 
творення правових норм, та перетворення 
соціальних правових регуляторів, що не є 
нормативно передбаченими у такі, що під-
лягають обов’язковому застосуванню на 
практиці. Разом із тим, говорячи про пра-
вотворчість суб’єктів протидії корупції в 
Україні, зазначимо, що доречним видаєть-
ся вести мову про так звану відомчу право-
творчість. На думку, вченого С.С. Алексєє-
ва, відомча нормотворчість – це діяльність 
органів виконавчої влади, міністерств, комі-
тетів, відомств щодо створення вторинних 
підзаконних норматив-правових актів, які 
видаються в межах компетенції того чи ін-
шого органу, містять похідні норми права, 
що розкривають і конкретизують первинні 
норми права, приймаються на їх основі та 
спрямовані на їх виконання [4,с. 98]. Відзна-
чимо, що актами відомчої нормотворчості 
є накази, інструкції, розпорядження, вка-
зівки, тощо. Всі вони видаються виключно 
у межах повноважень відповідних суб’єктів 
публічного адміністрування та покликані на 
забезпечення деталізації нормативно-пра-
вового регулювання діяльності тієї чи іншої 
інституції загалом. Не дивлячись на те, що 
правотворча форма взаємодії між суб’єктами 
протидії корупції на сьогодні не є поши-
реною, все ж таки практика знає випадки 
відповідної взаємодії. Відтак, до прикладів 
останньої можна віднести спільні накази 
видані НАБУ з Міністерством внутрішніх 
справ щодо обміну інформації з питань облі-
ку осіб, оголошених у розшук (від 24.04.2017 
року №99-0/335); із Спеціалізованою анти-
корупційною прокуратурою від 27.07.2017 
року №157-0, яким були затверджені єдині 
принципи зовнішньої комунікації, тощо. 

Таким чином, акти відомчої нормотворчі 
являють собою інструменти правотворчої 
форми взаємодії між суб’єктами протидії ко-
рупції в Україні, що відзначимо, на сьогодні 
реалізується на значно обмеженому рівні та 
потребує відповідних трансформацій у най-
ближчий час. Адже аналізована нами форма 
взаємодії може стати передумовою для ре-
алізації антикорупційної політики держави 
на вищому та якіснішому рівнях.

 Правозастосовна форма взаємодії 
між суб’єктами протидії корупції в Україні 
є формою реалізації суб’єктами антикоруп-
ційної політики владних повноважень шля-
хом втілення у практичній площині право-
вих приписів, визначених національним за-
конодавством. У межах правової доктрини 
правозастосовна діяльність розглядається 
як особливий (владний) спосіб здійснення 
регулятивної та охоронної функції права, що 
супроводжується гранично суворим і точ-
ним дотриманням інструментальних і про-
цесуально-процедурних регламентів, що 
має своєю основною метою вирішення кон-
кретної юридичної справи [5, с. 41]. Встано-
вимо, що у межах реалізації законодавчо ви-
значених повноважень, саме правозастосов-
на форма взаємодії між суб’єктами протидії 
корупції є найпоширенішою. Це пов’язано 
з тим, що законодавець, формулюючи по-
вноваження антикорупційних інституцій, 
визначив їх таким чином, щоб ефективна 
реалізація останніх буде можливою лише 
завдяки тісній співпраці антикорупційних 
інституцій між собою. Відзначимо, що пра-
возастосовна форма взаємодії здійснюєть-
ся шляхом проходження трьох послідовно 
встановлених етапів її реалізації. По-перше, 
встановлюються фактичні обставини справи 
та здійснюється комплексний аналіз інфор-
мації, що стосуються суті останньої. Отри-
мана інформація аналізується, синтезується 
та оцінюється на застосування критеріїв на-
лежності, вірогідності, достовірності, тощо. 
На наступному етапі, із усього масиву пра-
вових приписів та постулатів здійснюється 
обрання правової норми, що підлягає за-
стосуванню у конкретних правовідносинах. 
По суті, має місце юридична кваліфікація. 
Завершальним етапом є безпосереднє за-
стосування правової норми у конкретних 
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правовідносинах, і оформлення результату 
відповідного застосування правових припи-
сів у формі процесуального рішення чи акту. 
Відтак, можемо встановити, що правозасто-
совна форма є багатоаспектною, а її реалі-
зація є багатоетапною, що обумовлено осо-
бливостями реалізації правових приписів та 
відповідних юридичних постулатів. 

 Установча форма взаємодії між 
суб’єктами протидії корупції в Україні є 
формою взаємодії у вузькому розумінні. Це 
пов’язано з тим, що остання реалізується 
виключно у межах окремих ситуацій, та є 
так званою формою взаємодії ad hoc. Реалі-
зація аналізованої нами форми відбувається 
у процесі здійснення спільних процесуаль-
них заходів суб’єктами протидії корупції. 
Це можуть бути спільні спец. операції по 
розкриттю корупційної злочинності, спіль-
не проведення слідчих (розшукових) та 
негласних слідчих (розшукових) дій, про-
ведення спільних правоосвітніх заходів чи 
діяльності щодо інформування населення 
у сфері протидії корупції тощо. Не дивля-
чись на не типовість даної форми взаємодії 
між суб’єктами протидії корупції в Україні 
відзначимо, що остання має важливе прак-
тичне значення, та має ефективний вплив 
у аспекті реалізації владних повноважень 
антикорупційними інституціями в Україні. 
Відзначимо, що на сьогодні у межах право-
вої доктрини мають місце наукові напрацю-
вання щодо реалізації установчої діяльності 
та установчої форми взаємодії суб’єктів пу-
блічного адміністрування загалом. Так, на 
прикладі МВС, установча діяльність остан-
нього розглядається у проведенні таких дій, 
як: 

1) створення чи припинення діяльності 
відповідних органів і підрозділів; 

2) призначення та звільнення посадових 
осіб у відповідності до чинного законодав-
ства; 

3) забезпечення проведення процесів, 
які виражають сутність цієї держави (напри-
клад, забезпечення особовим складом Наці-
ональної поліції умов перебігу всього вибор-
чого процесу відповідно до законодавства 
України) [6, с. 286]. Разом із тим, відзначи-
мо, що у межах діяльності антикорупційних 
інституцій, установча діяльність та відповід-

на форма взаємодії буде наділятися якісно 
іншим правовим змістом, що опосередко-
вано, по-перше, антикорупційною сферою 
реалізації владних повноважень суб’єктами 
протидії корупції, а по-друге, особливими 
взаємозв’язками між антикорупційними ін-
ституціями загалом. 

 Контрольна форма взаємодії між 
суб’єктами протидії корупції в Україні 
полягає у спільному інформуванні анти-
корупційних інституцій одна одної про 
результати проведеної діяльності. Окрім 
того, контрольна форма взаємодії полягає 
у проведенні загального контролю упо-
вноваженими суб’єктами за діяльністю 
антикорупційних інституцій в Україні за-
галом. При цьому відзначимо, що контр-
ольна форма взаємодії реалізується дифе-
ренційовано по відношенню до кожного із 
спеціальних суб’єктів протидії корупції в 
Україні. Відтак, відповідно до положення 
національного законодавства, Національ-
не агентство з питань запобігання коруп-
ції, Національне агентство України з пи-
тань виявлення, розшуку та управління 
активами, одержаними від корупційних 
та інших злочинів є інституціями, що під-
контрольні та підзвітні Кабінету Міністрів 
України, Спеціалізована антикорупційна 
прокуратура є самостійним структурним 
підрозділом Офісу Генерального проку-
рора, підпорядкованим заступнику Гене-
рального прокурора - керівнику Спеціа-
лізованої антикорупційної прокуратури. 
Як бачимо, по відношенню до спеціаль-
них суб’єктів протидії корупції в Україні 
контрольні повноваження здійснюються 
загальними суб’єктами, що відображається 
у відповідній законодавчо визначеній вза-
ємодії. На наше переконання, відповідні 
законодавчі приписи спрямовані здебіль-
шого на те, щоб забезпечити ефективність 
реалізації повноважень антикорупційних 
інституцій, а також на те, щоб останні не 
зловживали своїми повноваженнями, ви-
значеними законом. 
Таким чином, можемо встановити, що на 

сьогодні доцільно виокремлювати унікальні 
форми взаємодії між суб’єктами протидії ко-
рупції в Україні, кожна із яких носить свій 
правовий зміст та має особливе значення в 
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аспекті реалізації повноважень антикоруп-
ційних інституцій. 
Розглядаючи питання про методи вза-

ємодії між суб’єктами протидії корупції в 
Україні, відзначимо, що сама категорія «ме-
тод» у межах загальної теорії права розгля-
дається неоднозначно. Так, з етимологічно-
го погляду слово «метод» потрібно розуміти 
як спосіб, порядок, основу; прийнятий шлях 
для ходу, досягнення чого-небудь, у вигляді 
загальних правил [7, с. 823]. З погляду фі-
лософії метод – це спосіб побудування й об-
ґрунтування системи філософського знання; 
сукупність прийомів і операцій практично-
го й теоретичного освоєння діяльності [8, c. 
358]. У свою чергу, у Філософському словни-
ку М.М. Розенталь зазначає, що метод – це 
шлях до мети, спосіб її досягнення [9, с. 241]. 
Розглядаючи методи взаємодії антикоруп-
ційних інституцій встановимо, що останні 
слід розуміти, як сукупність прийомів, опе-
рацій процедур та способів, що спрямова-
ні на досягнення сукупних цілей реалізації 
встановлених законодавством повноважень 
антикорупційних установ. Встановимо, що 
до методів взаємодії суб’єктів протидії ко-
рупції в Україні доцільно відносини такі 
методи як: прогнозування, планування, по-
годження актів та рішень, контролю, інфор-
маційний метод, тощо. Відтак, нижче про-
понуємо сконцентрувати увагу на правовій 
суті кожного із вище зазначених методів.

 Метод прогнозування – це метод 
взаємодії за допомогою якого на основі до-
свіду минулого здійснюється припущення 
про майбутній стан реалізації владних по-
вноважень антикорупційними інституція-
ми та здійснення антикорупційної політики 
загалом. У межах правової доктрини метод 
прогнозування поділяється на метод про-
гнозної екстраполяції, метод випереджаю-
чої інформації, системно-структурований 
метод і асоціативний метод. Відзначимо, що 
кожен із даних методів характеризується 
особливим змістом та правовою суттю. До-
сліджуючи правову природу методу про-
гнозної екстраполяції, встановимо, що зміст 
даного методу зводиться до вивчення попе-
реднього і сучасного стану розвитку об’єкта 
дослідження та прогнозування подальших 
шляхів його розвитку. У межах реалізації 

взаємодії суб’єктів антикорупційної полі-
тики, даний метод реалізується у тому, що 
проводиться безпосереднє дослідження до-
свіду попередньої взаємодії суб’єктів проти-
дії корупції в Україні, форм та способів вза-
ємодії, та на відповідній основі здійснюється 
прогнозування правових форм взаємодії на 
майбутнє. Аналізуючи асоціативний метод, 
встановимо, що суть даного методу зводить-
ся до прогнозування розвитку специфічних 
зав’язків між об’єктами взаємодії шляхом 
побудови особливих аналогових моделей 
реальних об’єктів і процесів. У межах вза-
ємодії суб’єктів протидії корупції останній 
полягає у тому, що здійснюється побудова 
особливих уявних моделей реалізації по-
вноважень аналізованих нами суб’єктів у 
відповідній взаємодії. Метод випереджа-
ючої інформації полягає у дослідженні но-
вітніх форм потенційно можливої взаємодії 
суб’єктів протидії корупції в Україні. Зміст 
даного методу у більшій своїй мірі зводить-
ся до аналізу новітньої інформації у відпо-
відній досліджуваній сфері та застосування 
отриманих відомостей на практиці. На осо-
бливу увагу серед методів прогнозування 
заслуговує системно-структурний метод. 
Суть даного методу зводиться до виявлення 
структурних взаємозв’язків між досліджу-
ваними явищами, а також аналізу останніх. 
При цьому встановимо, що дані структурні 
взаємозв’язки є диференційовані за своїм 
змістом та суттю, та визначаються у більшій 
своїй мірі конкретною ситуацією. 
У загальному ж можемо встановити, 

що метод прогнозування- це метод що є 
пов’язаний із здійсненням аналізу минулого 
та формування відповідних правових форм 
реалізації тих чи інших явищ у майбутньо-
му.

 Метод планування - у загальному ро-
зумінні означає сукупність прийомів і спо-
собів мислення, що дають змогу на підставі 
аналізу ретроспективних даних, зовнішніх 
і внутрішніх зв’язків об’єкта планування, а 
також змін у межах розглянутого явища зро-
бити висновки про те, яким буде цей об’єкт 
після певних дій [10, с. 86]. Відзначимо, що 
метод планування доволі тісно пов’язаний 
із методом прогнозування, хоча останні до-
цільно розмежовувати. Плани – являють 
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собою документи, у межах яких містяться 
чітко визначені кількісні і якісні показники 
діяльності об’єкта планування у визначений 
період. Самі плани можна поділити на дов-
гострокові та короткострокові, загальні та 
спеціальні, плани односторонньої та багато-
сторонньої взаємодії, тощо. Разом із тим, не-
зважаючи на різновид плану як того, сам ме-
тод планування надає можливість визначи-
ти подальшу діяльність об’єкта чи суб’єкта, 
а також встановити пріоритетні форми вза-
ємодії останніх загалом. 

 Метод погодження актів та рішень 
полягає у здійсненні безпосередньої коор-
динації діяльності антикорупційних інсти-
туцій під час реалізації останніми своїх по-
вноважень. Даний метод також може роз-
глядатися як метод досягнення консенсусу 
між суб’єктами протидії корупції в Україні 
в аспекті реалізації останніми своїх повно-
важень. Варто встановити, що аналізований 
нами метод має важливе прикладне зна-
чення, що опосередковано безпосередньою 
взаємодією між антикорупційними інститу-
ціями та комплексною протидією корупції 
загалом.

  Метод контролю - це метод, котрий 
являє собою зворотну сторону методу плану-
вання. Даний метод являє собою сукупність 
способів, що спрямовані на визначення ре-
зультативності взаємодії між антикорупцій-
ними інституціями. У межах загальної теорії 
права контроль визначається як органічна 
частина, функція управління. Складовою 
частиною завдань та владних повноважень 
органів та осіб, які покликані управляти, є 
організація та застосування контролю, під-
вищення його ефективності в інтересах по-
ліпшення роботи підконтрольного об’єкта 
[11, с. 251]. Відтак, встановимо, що метод 
контролю має важливе прикладне значення 
для реалізації антикорупційної політики та 
спрямований на підтримання ефективного 
стану реалізації останньої. 

  Інформаційний метод – це метод, 
що пов’язаний із отриманням, опрацюван-
ням, використанням і зберіганням інформа-
ції, що відбиває реальні явища, події, фак-
ти тощо. У межах взаємодії між суб’єктами 
протидії корупції в Україні інформаційний 
метод, зводиться до обробки та передачі ін-

формації про діяльність, що відноситься до 
безпосередніх повноважень антикорупцій-
них інституцій.
Відтак, провівши аналіз методів вза-

ємодії суб’єктів протидії корупції в Україні 
можемо встановити, що вітчизняна право-
ва доктрина та відповідна практика засто-
сування надає можливість виокремити ряд 
методів, що наділяються особливим право-
вим змістом.

Висновок
Таким чином, здійснивши комплек-

сний аналіз форм та методів взаємодії між 
суб’єктами протидії корупції в Україні, мо-
жемо зробити ряд висновків.

1. Питання про форми та методи вза-
ємодії між суб’єктами протидії корупції в 
Україні не було детально досліджено на док-
тринальному рівні. Разом із тим, напрацю-
вання науковців у сфері дослідження форм 
та методів взаємодії між суб’єктами публіч-
ного адміністрування надає ґрунтовні під-
стави для аналізу обраної нами проблемати-
ки.

2.  Правова форма взаємодії між 
суб’єктами протидії корупції в Україні – це 
об’єктивна реалізація правових постулатів 
щодо здійснення суб’єктами антикорупцій-
ної політики своїх повноважень та реаліза-
ції правових приписів щодо комплексної 
протидії корупції, у тому числі і у межах 
взаємозв’язків з іншими суб’єктами антико-
рупційної політики. Серед правових форм 
взаємодії антикорупційних інституцій до-
цільно виокремлювати правотворчу, право-
застосовну, установчу та контрольні форми 
взаємодії, кожна з яких визначається осо-
бливим правовим змістом. 

3. Методи взаємодії антикорупційних 
інституцій - це сукупність прийомів, опе-
рацій процедур та способів, що спрямова-
ні на досягнення сукупних цілей реалізації 
встановлених законодавством повноважень 
антикорупційних установ. Серед методів 
взаємодії суб’єктів протидії корупції доціль-
но виокремлювати методи прогнозування, 
планування, погодження актів та рішень, 
контролю та інформаційний метод.
Таким чином, підводячи загальний під-

сумок даному дослідженню можемо встано-
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вити, що питання форм та методів взаємодії 
суб’єктів протидії корупції в Україні під-
лягає подальшому комплексному доктри-
нальному дослідженню, результати якого 
можуть стати основою подальших наукових 
пошуків. 
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SUMMARY 
Forms and methods of interaction between 

the subjects of anti-corruption in Ukraine are 
determined. The types of the latter are established, 
as well as their legal content is determined. The 
issue of methods of interaction between the subjects 
of anti-corruption in Ukraine is also covered, the 
types of the latter are determined.

Among the legal forms of interaction of anti-
corruption institutions, it is proposed to single 
out law-making, law-enforcement, constituent 
and control forms of interaction, each of which is 
determined by a special legal content.

The methods of interaction of anti-corruption 
actors include methods of forecasting, planning, 
approval of acts and decisions, control and 
information method.

Key words: corruption, anti-corruption, 
legal forms of anti-corruption, methods of anti-
corruption.
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Автором розмежовано епідеміологічний 
контроль і епідеміологічний нагляд, під час 
якого зауважено, що епідеміологічний конт-
роль здійснюється тільки суб’єктами, наділе-
ними державно-владними повноваженнями. 
З’ясовано, що систему суб’єктів епідеміологіч-
ного контролю в Україні складають: Верховна 
Рада України, Кабінет Міністрів України, 
Міністерство охорони здоров’я України, Дер-
жавна служба України з питань безпечності 
харчових продуктів і захисту споживачів, На-
ціональна поліція України та суди.
Ключові слова: епідеміологічне благополуч-

чя, епідеміологічний контроль, епідеміологіч-
ний нагляд, суб’єкти епідеміологічного конт-
ролю, сфера охорони здоров’я.
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би; закупівля ліків, медичного обладнан-
ня, лікарських засобів, медичних виробів, 
вакцин тощо. Наведені приклади уосо-
блюють діаметрально протилежні сфери 
діяльності, реалізація яких необхідна для 
попередження виникнення та масового 
поширення інфекційних хвороб. При цьо-
му важливо, щоб подібні дії втілювалися 
на належному рівні та порушень, останні 
можуть призвести до загрози національній 
безпеці країни.

Стан дослідження проблеми
Контроль і нагляд як соціальні проце-

си та управлінські явища, що мають влас-
ну правову регламентацію, завжди були 
предметом досліджень багатьох науков-
ців, серед яких: О.М. Бандурка, О. І. Без-
палова, В. М. Гаращук, О. В. Джафарова, 
В. К. Колпаков, Я. І. Маслова, І. І. Попа-
динець, В. І. Теремецький та інші. Такий 
інтерес обумовлений тим, що контроль є 
обов’язковою стадією будь-якого управлін-
ського процесу, без якого останній не мож-
на вважати ефективним. Водночас зміст 
контролю за діяльністю у сфері епідеміо-
логічного благополуччя і досі залишається 
недослідженим. Частково цю проблемати-
ку розглядав у своїх працях С.В. Книш, 
який дослідив санітарно-епідемічне благо-
получча населення як об’єкт контрольно-
наглядової діяльності [1]. Вказана праця 
разом з іншими науковими роботами ля-
гли в основу цієї статті, а окремі умовиводи 
були використані під час визначення сис-

Постановка проблеми
Забезпечення епідеміологічного бла-

гополуччя на території держави потре-
бує реалізації сукупності різних за своїм 
характером засобів, зокрема встановлен-
ня конкретних правил, норм і меж пове-
дінки осіб, від додержання яких нерідко 
залежить успіх локалізації інфекційних 
хвороб. Контроль і нагляд здійснюєть-
ся не лише за виконанням законодавчих 
приписів фізичними та юридичними осо-
бами (наприклад, додержанням маскового 
режиму чи дотриманням допустимої кіль-
кості перевезення транспортом загального 
користування пасажирів суб’єктами госпо-
дарювання), а і за іншою діяльністю упо-
вноважених суб’єктів: надання допомоги 
особам, які захворіли на інфекційні хворо-
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теми суб’єктів епідеміологічного контролю 
в Україні.

Мета і завдання дослідження
Мета статті полягає в окресленні чіткої 

системи суб’єктів епідеміологічного нагля-
ду, без розуміння якої неможливо якісно та 
ефективно реалізовувати таку діяльність. 
Поставлена мета обумовлює необхідність 
виконання таких завдань: розмежування 
понять «епідеміологічний контроль» і «епі-
деміологічний нагляд», а також визначен-
ня системи кожного з них із подальшою 
характеристикою їх складових елементів.

Наукова новизна дослідження поля-
гає в тому, що у статті вперше у вітчизня-
ній юридичній науці зроблено спробу по-
будувати актуальну систему суб’єктів епі-
деміологічного контролю, враховуючи від-
мінність суб’єктного складу контрольної та 
наглядової діяльності.

Виклад основного матеріалу
Протидія та профілактика поширен-

ню масових інфекційних хвороб є одним 
із завдань держави, яке вона виконує че-
рез спеціально створені органи. У такому 
разі має місце процес управління, завдяки 
якому і стає можливим досягнення необ-
хідного рівня епідемічного благополуччя, 
від якого залежить особиста безпека гро-
мадян. Водночас процес управління, як і 
численна кількість заходів, спрямованих 
на протидію та запобігання поширенню 
пандемії, вимагає жорсткого та система-
тичного контролю з боку органів держав-
ної влади. Важливо підкреслити, що дії 
контрольного характеру повинні здійсню-
ватися і щодо громадян, котрі зобов’язані 
дотримуватися встановлених у законо-
давстві правил задля запобігання та про-
філактики інфекційних хвороб. До того ж 
окремі дії наглядового характеру можуть 
втілювати самі громадяни. Зазначене свід-
чить, що контрольні та наглядові проце-
дури у сфері епідеміологічного благопо-
луччя населення можуть здійснюватися 
за допомогою комплексу засобів різними 
суб’єктами та знаходити своє втілення в 
конкретних формах.

Зауважимо, що сучасне національне 
законодавство не розділяє санітарне та 
епідеміологічне благополуччя населення, 
ідентичний підхід спостерігається в час-
тині контрольно-наглядової діяльності в 
окресленій сфері. Такого висновку дохо-
димо, проаналізувавши ч. 1 ст. 39 Закону 
України «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення», де 
закріплено поняття державного санітарно-
епідеміологічного нагляду як «діяльності 
органів державної санітарно-епідеміоло-
гічної служби по контролю за дотриман-
ням юридичними та фізичними особами 
санітарного законодавства з метою по-
передження, виявлення, зменшення або 
усунення шкідливого впливу небезпечних 
факторів на здоров’я людей та по застосу-
ванню заходів правового характеру щодо 
порушників» [2]. Вважаємо, що подібно до 
відмінностей санітарного та епідеміологіч-
ного благополуччя населення буде відріз-
нятись і контрольно-наглядова діяльність 
у сферах санітарного та епідеміологічного 
благополуччя. При цьому така діяльність 
може здійснюватись не лише державою, а 
і громадськістю, тобто як державними та 
недержавними інституціями. Вбачається, 
що саме ця ознака є вирішальною під час 
відмежування епідеміологічного контролю 
від епідеміологічного нагляду. 
Цікавими є інші законодавчі положен-

ня, що регламентують здійснення санітар-
но-епідеміологічного нагляду. Так, у п. 4 
Положення про державний санітарно-епі-
деміологічний нагляд в Україні, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 22.06.1999 № 1109, основні за-
вдання державного санітарно-епідеміоло-
гічного нагляду визначаються через конт-
рольну діяльність за: додержанням 

норм санітарного та епідеміологічного за-
конодавства; здійсненням конкретних за-
ходів; аналітичною діяльністю; моніторин-
гом загального рівня санітарно-епідеміоло-
гічного благополуччя в державі; здійснен-
ням державного санітарно-епідеміологіч-
ного нормування; проведенням державної 
санітарно-епідеміологічної експертизи; 
державною реєстрацією небезпечних для 
здоров’я і життя людини факторів сере-
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довища життєдіяльності [3]. Наведене фак-
тично свідчить про ототожнення, а в дея-
ких випадках − підміну понять контролю 
та нагляду. Таке необґрунтоване ототож-
нення контрольної та наглядової діяльнос-
ті у сфері санітарного та епідеміологічного 
благополуччя обумовлює виникнення тер-
мінологічної плутанини, яка «приводить 
до того, що іноді близькі за завданнями та 
формами діяльності контролюючі органи 
мають різну назву такої діяльності, напри-
клад: санітарно-епідемічний нагляд, але 
ветеринарний контроль. Це свідчить про 
те, що і сам законодавець не чітко усвідом-
лює різницю між цими двома видами ді-
яльності державних органів» [4, с. 206]. 
Наслідком зазначеного часто є неодноз-

начне тлумачення законодавчих приписів, 
зокрема тих, які регламентують функці-
онування відповідних органів державної 
влади, включаючи організацію їх роботи, а 
також розподіл повноважень між ними. Зо-
крема, В.І. Теремецький робить справед-
ливий висновок, «що діяльність уповнова-
жених державних органів щодо здійснення 
контролю у сфері оподаткування доцільно 
розглядати як контрольну діяльність і від-
різняти її від наглядової» [5, с. 18]. Цілком 
логічного висновку доходить С.В. Книш, 
вказуючи, що «державний санітарно-епіде-
мічний нагляд є не наглядовою, а контр-
ольною діяльністю. Тому визначати його 
як нагляд недоцільно, оскільки це супер-
ечить його змістовній сутності та є термі-
нологічною помилкою законодавства» [1, 
с. 31].
Зауважимо, що в епідеміологічній сфері 

привалює термін епідеміологічний нагляд, 
а не контроль, саме його ототожнюють із 
«систематичним безперервним збиран-
ням даних та своєчасним поширенням ін-
формації серед зацікавлених осіб з метою 
вжиття певних заходів» [6, с. 72], а також 
їх аналізом, результати якого використо-
вуються для подальшого планування та 
їх відповідного оцінювання. Отже, з ме-
тою оптимізації законотворчої діяльності 
у сфері епідеміологічного благополуччя 
вважаємо необхідним чітко розмежову-
вати епідеміологічний контроль і нагляд. 
При чому необхідно розуміти, що перший 

здійснюється тільки суб’єктами наділени-
ми державно-владними повноваженнями, 
адже вони можуть вплинути на здійснен-
ня дій у сфері епідеміологічного благопо-
луччя населення. Наглядова діяльність 
не передбачає прямого впливу на роботу 
об’єкта нагляду, а тому реалізується грома-
дянами, котрі не мають повноважень сто-
совно втручання в його роботу. Тож слід 
погодитись із В.І. Теремецьким з приводу 
того, що «головною ознакою відмінності 
контролю від нагляду є перевірка доціль-
ності діяльності підконтрольного суб’єкта. 
Якщо під час контрольної діяльності оці-
нюються законність і доцільність усіх дій 
і заходів суб’єкта, який перевіряється, то 
в разі нагляду здійснюється лише пере-
вірка законності. У зв’язку з цим поняття 
«контроль» є ширшим за змістом, ніж по-
няття «нагляд» [7, с. 324].
Як і будь-яка система, контрольна та 

наглядова діяльність мають власну струк-
туру, до якої входять: «суб’єкти, об’єкти і 
предмети контрольної діяльності, види, 
форми, методи і засоби її здійснення» [8, 
с. 192]. Вважаємо за можливе таку струк-
туру екстраполювати на контрольну та на-
глядову діяльність з огляду на близький 
зміст обох понять. Отже, система епідеміо-
логічного контролю в Україні складається 
з таких елементів: об’єкт, суб’єкт та зміст 
(функціональна складова), який складають 
види, форми, методи, способи і засоби його 
здійснення.
Подібно до різниці змісту епідеміоло-

гічного контролю та нагляду, відрізняють-
ся і їх суб’єкти, що насамперед обумовлено 
характером дій обох видів діяльності, адже 
контроль здійснюється органами держав-
ної влади, тоді як нагляд є прерогативою 
громадських інституцій. До суб’єктів, які 
здійснюють епідеміологічний контроль, 
необхідно віднести: Верховну Раду Украї-
ни (далі – ВР України), Кабінет Міністрів 
України (далі – КМ України), Міністерство 
охорони здоров’я України (далі – МОЗ 
України), Державну службу України з пи-
тань безпечності харчових продуктів (далі 
– Держпродспоживслужба) і окремі право-
охоронні органи та суди. Вищі органи дер-
жавної влади (парламент і уряд) не мають 
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безпосередніх повноважень у сфері епіде-
міологічного контролю та нагляду, проте 
вони випливають з їх повноважень, закрі-
плених в Основному законі держави.
ВР України здійснює епідеміологічний 

контроль шляхом: прийняття відповідних 
нормативно-правових актів (п. 3 ч. 1 ст. 85 
Конституції України); затвердження від-
повідних загальнодержавних програм із 
Державного бюджету України, у рамках 
якого виділяються кошти задля забезпе-
чення епідеміологічного благополуччя на-
селення (наприклад, закупівля лікарських 
засобів, медичних препаратів і обладнан-
ня), а також розглядає звіт про виконання 
Державного бюджету України (зокрема, 
щодо використання коштів, передбаче-
них для забезпечення епідеміологічного 
здоров’я населення (пп. 4 і 6 ч. 1 ст. 85 Кон-
ституції України); контролю за діяльністю 
КМ України, насамперед МОЗ України – 
спеціалізованого вищого органу держав-
ної влади, на який покладено обов’язок 
щодо забезпечення достатнього рівня епі-
деміологічного благополуччя на території 
держави (пп. 13, 33 ч. 1 ст. 85 Конституції 
України) [9].
Повноваження уряду щодо здійснення 

епідеміологічного контролю передбачені 
ст. 116 Конституції України, до них нале-
жать: забезпечення прав і свобод людини, 
одним із яких є право на безпечне сере-
довище (п. 2 ч. 1 ст. 116); реалізація дер-
жавної політики у сферах, що гарантують 
епідеміологічне благополуччя в державі, 
зокрема у сферах, екологічної безпеки та 
соціального захисту, а також фінансовій 
і інвестиційній сферах (п. 3 ч. 1 ст. 116); 
«розробляє проєкт закону Про державний 
бюджет і забезпечує його виконання» (п. 6 
ч. 1 ст. 116) [9].
МОЗ України «є головним органом у 

системі центральних органів виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реа-
лізує державну політику у сфері охорони 
здоров’я, а також захисту населення від ін-
фекційних хвороб, протидії ВІЛ-інфекції/
СНІДу та іншим соціально небезпечним 
захворюванням, попередження та профі-
лактики неінфекц  ійних захворювань, за-
безпечує формування та реалізує держав-

ну політику» [10], зокрема у сфері епідемі-
ологічного контролю (п. 1 Положення про 
МОЗ України, затверджене постановою 
КМ України від 25.03.2015 № 267).
У межах своєї компетенції МОЗ Украї-

ни: погоджує проєкти нормативно-право-
вих актів, які сприяють підвищенню рівня 
епідеміологічного благополуччя населен-
ня, зокрема тих, що стосуються контролю 
та нагляду; здійснює нагляд за особами, 
хворими на інфекційні хвороби в разі необ-
хідності; контролює якість лікарських за-
собів і використання їх складових (напри-
клад спирту етилового), медичних виробів 
і препаратів; реалізує фармакологічний 
нагляд; реалізує виробничий контроль за 
сферою питної води (п. 4 Положення про 
МОЗ України, затверджене постановою 
КМ України від 25.03.2015 № 267 [10]). Та-
кож у вказаному нормативно-правовому 
акті закріплено контрольні повноважен-
ня МОЗ України за його внутрішньоорга-
нізаційною діяльністю, без втілення якої 
взагалі неможливо забезпечити належний 
рівень епідеміологічного благополуччя, 
адже від такої діяльності залежить ефек-
тивність реалізації заходів, спрямованих на 
профілактику та не    допущення поширення 
інфекційних хвороб. Зокрема, до таких по-
вноважень слід віднести: контроль за ро-
ботою МОЗ України та всіх інших закла-
дах, установах і організаціях, що входять 
до його системи, зокрема в частині дотри-
мання антикорупційного законодавства 
та проведення внутрішнього контролю та 
аудиту (п. 5 Положення про МОЗ України 
затверджене постановою КМ України від 
25.03.2015 № 267 [10]).
Держпродспоживслужба є органом, 

що повинен здійснювати епідеміологічний 
контроль, внаслідок ліквідації Держав-
ної санітарно-епідеміологічної служби та 
покладення на неї функцій втілення дер-
жавної політики «у сфері санітарного та 
епідемічного благополуччя населення та із 
здійснення контролю (нагляду) за дотри-
манням вимог санітарного законодавства 
(крім функцій з реалізації державної по-
літики у сфері епідеміологічного нагляду 
(спостереження) та у сфері гігієни праці 
та функцій із здійснення дозиметричного 
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контролю робочих місць і доз опромінення 
працівників)» (пп. 3 і 4 Деякі питання Дер-
жавної санітарно-епідеміологічної служби: 
постанова КМ України від 29.03.2017) [11]. 
Водночас наведене положення доводить, 
що Держпродспоживслужба хоча і реалі-
зує державу політику в сфері епідеміоло-
гічного благополуччя, але не має відповід-
них контрольно-наглядових повноважень. 
Наведене можна обґрунтувати низкою 
законодавчих положень: де-факто в по-
вноваженнях Держпродспоживслужби, 
закріплених у Положенні про Державну 
службу України з питань безпечності хар-
чових продуктів та захисту споживачів, за-
твердженого постановою КМ України від 
02.09.2015 № 667, визначено окремі повно-
важення здійснення контрольної діяльнос-
ті у сфері епідеміологічного благополуччя, 
а саме тих, що стосуються проведення дер-
жавної санітарно-епідеміологічної експер-
тизи та розслідувань, які «спрямовані на 
виявлення причин та умов, що призводять 
до виникнення і поширення інфекційних 
хвороб» [12].
Отже, епідеміологічний контроль здій-

снюється безпосередньо МОЗ України, а 
його компетенція в зазначеній сфері дета-
лізована не в профільному положенні, ко-
тре регламентує діяльність вказаного орга-
ну, а в Положенні про державний санітар-
но-епідеміологічний нагляд в Україні, за-
твердженому постановою КМ України від 
22.06.1999 № 1109 [3]. Систематичний ана-
ліз вказаного нормативно-правового акта 
дає змогу виокремити такі повноваження 
контрольного характеру, котрі попри ство-
рення Держпродспоживслужби були від-
несені до компетенції МОЗ України. Серед 
них: контроль за дотрим анням пр  иписів 
епідеміологічного законодавства фізич-
ними та юридичними особами органами 
державної влади та місцевого самовряду-
вання, закладами, установами та органі-
заціями незалежно від форми власності; 
режиму санітарно-карантинного контролю 
на території держави, включаючи пункти 
пропуски, встановлені на державному кор-
доні, а також епідеміологічною ситуацією; 
проведення епідеміологічних розсліду-

вань; виявлення, аналіз, облік інфекційних 
хвороб» [3] тощо.
Окремі правоохоронні органи також ре-

алізують епідеміологічний контроль, пере-
важно щодо попередження та припинення 
правопорушень у сфері епідеміологічного 
здоров’я населення. Насамперед, йдеться 
про Національну поліцію України (далі – 
Нацполіція) та суди. Так, органи поліції 
вирішують питання про притягнення чи 
непритягнення особи до адміністративної 
відповідальності у справах про адміністра-
тивні правопорушення, що посягають на 
сферу епідеміологічного благополуччя, на-
приклад ч. 2 ст. 44-3 («Порушення правил 
щодо карантину людей») Кодексу України 
про адміністративні правопорушення (далі 
– КУпАП) [13].
Суди як єдині органи, уповноважені на 

здійснення правосуддя в Україні, вирішу-
ють по суті справи, передбачені: ст. 44-2, 
ст. 42-1, ч. 1 ст. 44-3, ст. 188-22 КУпАП [13]. 
Крім проваджень у справах про адміні-
стративні правопорушення до компетенції 
Нацполіції віднесено здійснення досудово-
го розслідування в кримінальних справах, 
зокрема тих, що можуть негативно позна-
читись на рівні епідеміологічного благопо-
луччя населення (ст. 325 і 326 Криміналь-
ного кодексу України [14]).
Досліджуючи суб’єкти епідеміологіч-

ного нагляду, не можна залишити поза 
увагою той факт, що чинним адміністра-
тивно-деліктним законодавством дотепер 
регламентована можливість ліквідованої 
Державної санітарно-епідеміологічної 
служби України приймати рішення в про-
вадженнях у справах про адміністративні 
правопорушення, закріплені у статтях: 44-
3, 42, 188-11 КУпАП [13]. У контексті вка-
заного також залишається незрозумілим, 
який саме суб’єкт сьогодні притягує осіб 
до адміністративної відповідальності: МОЗ 
України чи Держпродспоживслужба?

Висновки
У результаті дослідження суб’єктів епі-

деміологічного контролю можна зробити 
низку проміжних висновків. По-перше, 
до суб’єктів епідеміологічного конт-
ролю необхідно відносити: ВР України, 
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КМ України, МОЗ України, Держпродспо-
живслужбу, Нацполіцію та суди. По-друге, 
визначені суб’єкти можуть здійснювати 
як контрольну діяльність, із втручанням у 
роботу об’єкта контролю, так і наглядову 
діяльність, яка тяжіє до пасивних дій, як-
от спостереження та інформаційно-аналі-
тична діяльність, а її результати не можуть 
впливати на функціонування об’єкта на-
гляду, а тому саме нагляд (а не контроль) 
у сфері епідеміологічного благополуччя, 
привалює у випадку, коли його суб’єктами 
є громадські інституції. По-третє, відсут-
ність чіткого розмежування та механізмів 
реалізації компетенції у сфері епідеміоло-
гічного нагляду між МОЗ України та Дер-
жпродспоживслужбою, зокрема в адміні-
стративно-деліктній сфері, негативно по-
значається на якості та ефективності вказа-
ної діяльності.
Визначена система суб’єктів епідемі-

ологічного контролю в Україні у подаль-
шому може бути доповнена і іншими ор-
ганами, наділеними державно-владними 
повноваженнями. Утім для об’єктивного 
розуміння контрольно-наглядової діяль-
ності у перспективі також важливо надати 
характеристику суб’єктам епідеміологічно-
го нагляду.
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Khainatskyi Ye. S.
SYSTEM OF EPIDEMIOLOGICAL 

MONITORING ENTITIES IN UKRAINE
The author of the article has proved that 

the system of epidemiological monitoring en-
tities in Ukraine consists of: the Verkhovna 
Rada of Ukraine, the Cabinet of Ministers of 
Ukraine, the Ministry of Health of Ukraine, 
the State Service of Ukraine for Food Safety 
and Consumer Protection, the National Police 
of Ukraine and courts. It has been empha-
sized that the establishment of such a system 
was preceded by the substantiation of the ex-
pediency of the delineation of epidemiologi-
cal monitoring from epidemiological surveil-
lance. 

Key words: epidemiological well-being, 
epidemiological monitoring, epidemiological 
surveillance, subjects of epidemiological mon-
itoring, health care sector.
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У статті проаналізовані загальні та 
спеціальні механізми нормативно-правового 
та інституційного забезпечення практич-
ного функціонування механізмів виявлення, 
розшуку та управління активами, одержа-
ними від корупційних та інших злочинів на 
міжнародному рівні. Розглянуто прикла-
ди функціонування відповідних правових 
механізмів на національному рівні. У виснов-
ках зазначено, що міжнародна спільнота від 
початку заключного десятиліття ХХ ст. при-
йняла на світовому та континентальному 
(європейському) рівнях основи нормативно-
правової бази регулювання діяльності 
міжнародних та національних (державних) 
інституцій по боротьбі з відмиванням, пошу-
ком, арештом і конфіскацією доходів, одержа-
них злочинним шляхом. Серед них розглянуто 
системи FinCEN, StAR і FATF.
Національному агентству України з пи-

тань виявлення, розшуку та управління ак-
тивами, одержаними від корупційних та 
інших злочинів, належить не тільки буду-
вати орган із чистого аркуша, а й на основі 
вивчення та зарубіжного досвіду, дотримання 
норм і стандартів міжнародної діяльності у 
відповідній сфері, формувати відповідну дер-
жавну політику, що передбачено спеціальним 
законом.
Ключові слова: нормативно-правове та 

інституційне забезпечення, корупція, активи, 
одержані від корупційних та інших злочинів, 
FinCEN, StAR, FATF.

Постановка проблеми
Зарубіжний досвід засвідчує, що ство-

рення сучасної ефективно діючої системи 
боротьби з організованою злочинністю, у 
тому числі корупційною, можливе за умо-
ви застосування належного нормативно-
правового регулювання та інституційного 
забезпечення, що відповідає міжнародним 
стандартам, і комплексного використання 
передових комп’ютерних інформаційних 
технологій. Створеному Національному 
агентству України з питань виявлення, роз-
шуку та управління активами, одержаними 
від корупційних та інших злочинів (АРМА), 
необхідно активно вивчати зарубіжний до-
свід і співпрацювати з провідними міжна-
родними структурами міждержавного та 
національного рівнів для вдосконалення 
боротьби з корупцією та іншими видами 
злочинів. Експерти провідних зарубіжних 
інституцій можуть не тільки поділитися до-
свідом, а й допомогти у виборі відповідного 
програмного обладнання. Тому вивчення 
зарубіжного (міжнародного) досвіду вияв-
лення, розшуку та управління активами, 
одержаними від корупційних та інших зло-
чинів, має винятково важливе значення для 
успіху антикорупційної політики в Україні.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій

Окремі аспекти проблематики інсти-
туційного забезпечення функціонування 
механізмів виявлення, розшуку та управління 
активами, одержаними від корупційних та ін-
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ших злочинів досліджували вчені Г. Буяджи,-
О. Бусол, Л. Гарбовський, М. Ліхачов, О. Рєзні-
кова, Г. Терещук та інші.

Мета дослідження – проаналізувати 
нормативно-правове та інституційне забез-
печення функціонування провідних зару-
біжних механізмів виявлення, розшуку та 
управління активами, одержаними від ко-
рупційних та інших злочинів на міжнарод-
ному та національному рівнях.

Виклад основного матеріалу 
дослідження

Провідним Міжнародним правовим ак-
том, спрямованим на проведення спільної 
кримінальної політики в протидії тяжким 
злочинам, є Конвенція про відмивання, 
пошук, арешт і конфіскацію доходів, одер-
жаних злочинним шляхом від 8 листопада 
1990 року (Страсбург) [1]. У ст. 13 Конвен-
ції передбачено, що сторона, яка отримала 
клопотання про конфіскацію засобів або до-
ходів, розташованих на її території, забезпе-
чує виконання постанови, ухваленої судом 
сторони, яка запитує про конфіскацію таких 
засобів чи доходів, або передає це клопо-
тання своїм компетентним органам з метою 
отримання постанови про конфіскацію та 
в разі одержання такої постанови виконує 
її. Відповідно до ст. 15 запитувана сторона 
розпоряджається будь-якою конфіскованою 
власністю відповідно до свого внутрішнього 
законодавства, якщо зацікавлені сторони не 
дійдуть іншої згоди.
До міжнародних документів універсаль-

ного характеру щодо протидії злочинності 
також належать: Резолюція 217 А (III) Ге-
неральної Асамблеї ООН «Загальна декла-
рація прав людини» від 10 грудня 1948 р., 
згідно з якою кожна людина має право на 
ефективне відновлення в правах компе-
тентними національними судами у випад-
ках порушення її основних прав, наданих 
їй конституцією або законом, у тому числі 
й на захист права володіти майном як одно-
особово, так і разом з іншими; Декларація 
основних принципів правосуддя для жертв 
злочину та зловживання владою від 23 лис-
топада 1985 р., затверджена Резолюцією-
№ 40/34 Генеральної Асамблеї ООН, яка ви-

значає, що необхідно розуміти під жертвами 
злочину, правами жертв злочину, правами 
правопорушників і третіх сторін; Стандарт-
ні мінімальні правила ООН щодо заходів, 
не пов’язаних з тюремним ув’язненням (То-
кійські правила), прийняті Резолюцією Ге-
неральної Асамблеї ООН 45/110 від 14 груд-
ня 1990 року.
Резолюція Генасамблеї ООН № 45/107 

містить Рекомендації щодо міжнародного 
співробітництва щодо запобігання злочин-
ності та кримінального правосуддя в контек-
сті розвитку нового міжнародного економіч-
ного порядку, які акцентують на прийнятті 
необхідних законодавчих та інших заходів 
з метою забезпечення жертв злочинів ефек-
тивними засобами правового впливу.
Стаття 13 Типового договору про вида-

чу, прийнятого 14 грудня 1990 року Резолю-
цією № 45/ 116 Генеральної Асамблеї ООН, 
закріплює, що вся виявлена в запитуваній 
державі власність, набута в результаті зло-
чину або може знадобитися як доказ, пере-
дається при наявності прохання запитува-
ної держави, якщо на видачу є дозвіл. 
Згідно з п. 2d ст. 1 Типового договору 

про взаємну допомогу в галузі кримінально-
го правосуддя Резолюції 45/117 Генеральної 
Асамблеї ООН від 14 грудня 1990 року вза-
ємна правова допомога повинна надаватися 
в проведенні розшуку та арешті майна. У 
ст. 17 цього ж документа правоохоронним 
органам рекомендується (у межах націо-
нального законодавства) виконувати про-
хання про розшук, конфіскацію та передачу 
державі, яка запитує, будь-яких матеріалів 
для використання як доказів. Також цією 
Резолюцією прийнято Факультативний 
протокол до Типового договору про взаєм-
ну правову допомогу в галузі кримінально-
го правосуддя, що стосується прибутків від 
злочинів. Під прибутками від злочину в п. 1 
розуміється власність, отримана або реалі-
зована прямо чи опосередковано внаслідок 
здійснення правопорушення, або інші виго-
ди, отримані в результаті правопорушення. 
Пункт 2 визначає порядок реалізації про-
хань запитуваної сторони про встановлення 
й розшук таких доходів, відповідно до яких 
запитувана держава повинна прийняти за-
ходи з метою встановити, чи перебувають 
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доходи від передбаченого злочину в межах її 
юрисдикції. У п. 4 сформульовано дозволені 
її законодавством заходи з метою не допус-
тити будь-яких операцій, передачі або вико-
ристання цих доходів до прийняття судом 
запитуваної держави остаточного рішення.
З методів досліджуваного зарубіжно-

го (національного) досвіду серед відповід-
них закордонних структур звернемо увагу 
на американську FinCEN (Financial Crimes 
Enforcement Network) [2]. Місія Мережі бо-
ротьби з фінансовими злочинами полягає у 
захисті фінансової системи від незаконного 
використання, боротьбі з відмиванням гро-
шей та пов’язаними із нею злочинами, вклю-
чаючи тероризм, та сприяння національній 
безпеці шляхом стратегічного використан-
ня фінансових органів та збору, аналізу та 
розповсюдження фінансової розвідки.
Мережа боротьби з фінансовими зло-

чинами розглядає стратегічне планування 
як постійну лідерську діяльність, що має 
вирішальне значення для підтримки ефек-
тивності та актуальності організації. Наші 
зусилля щодо стратегічного планування 
служать основою для оперативного плану-
вання, повсякденного управління та постій-
ної оцінки наших досягнень. Так, FinCEN 
підтримує Стратегічний план Міністерства 
фінансів на 2018–2022 рр. фінансові роки у 
виконанні його місії щодо підвищення ці-
лісності фінансових систем шляхом сприян-
ня розкриттю та стримуванню фінансових 
злочинів. Зокрема, FinCEN підтримує ціль 
3 Казначейства: посилення національної 
безпеки та наступні стратегічні цілі цих зу-
силь, а саме: Стратегічна ціль 3.1: Страте-
гічні загрози; Стратегічна ціль 3.2: Рамка 
протидії відмиванню грошей та боротьбі з 
фінансуванням тероризму. FinCEN також 
підтримує ціль 5 Казначейства: досягнення 
операційної досконалості – Стратегічна ціль 
5.1: Управління робочою силою – для досяг-
нення цілей місії та стратегій для досягнен-
ня цілей управління. Для цієї мети FinCEN 
стимулює розвиток, залучення та оптиміза-
цію своєї робочої сили з компетенціями, не-
обхідними для виконання відповідної місії. 
Окрім штатних працівників, в управ-

лінні FinCEN працюють прикомандировані 
представники митної служби, Міністерства 

фінансів, Секретної служби, Федерального 
бюро розслідувань, Бюро з контролю обі-
гу алкогольних напоїв, тютюнових виро-
бів і вогнепальної зброї, Поштової служби, 
Служби внутрішніх доходів, Служби судо-
вих виконавців, Управління з боротьби з не-
законним розповсюдженням наркотиків та 
Федеральної резервної системи США. Що-
річний бюджет FinCEN становить близько 
300 млн. дол. США [3].
Програмне забезпечення систем «штуч-

ного інтелекту» АІС FinCEN дає змогу здій-
снювати автоматичне сканування 60 дер-
жавних і комерційних баз даних та одночас-
но проводити аналіз розрізнених відомос-
тей про один об’єкт (організацію, приватну 
особу), що перебувають у різних установах 
США, окрім обробки фінансової бази даних, 
яка має конфіденційну інформацію майже 
за 25 останніх років, FinCEN використовує 
«штучний розум» для підготовки довідок під 
умовною назвою «форми про кримінально 
карану діяльність». Такі форми складають-
ся у FinCEN у тих випадках, коли банки, 
інспектори міністерства фінансів, податко-
вої служби та інші контролюючі органи ви-
являють підозрілі з точки зору законності 
операції [3].
Щоб відстежити далі активи з метою 

встановити, чи має фізична, юридична осо-
ба або організація рахунок у фінансовому 
закладі США, іноземна юрисдикція може 
звернутися за інформацією до FinCEN че-
рез процедуру, яка відома як запит 314(a). 
Після його отримання фінансові установи 
США зобов’язані перевірити свої документи 
та з’ясувати, чи відкрив цей заклад рахунок 
або здійснив операцію від імені фізичної чи 
юридичної особи або організації, яка об-
ґрунтовано підозрюється правоохоронними 
органами (на основі достовірних відомос-
тей) у причетності до діяльності з відмиван-
ня значної суми грошей.
Національні агентства країн світової спів-

дружності з питань повернення та управлін-
ня активами, одержаними від корупційних 
та інших злочинів, співпрацюють з мере-
жею розслідувань, пов’язаних з повернен-
ням доходів, здобутих корумпованим шля-
хом, або кримінальних доходів узагалі – Іні-
ціативою з повернення вкрадених активів 
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(Stolen Asset Recovery Initiative, StAR), а та-
кож Кемденською міжвідомчою мережею з 
повернення активів (Camden Asset Recovery 
Inter-Agency Network, CARIN). Функція за-
безпечення співробітництва з CARIN прямо 
закріплена в п. 3 ч. 1 ст. 16 Закону Украї-
ни «Про Національне агентство України з 
питань виявлення, розшуку та управління 
активами, одержаними від корупційних та 
інших злочинів» [4].
Відновлення та повернення викрадених 

активів згадується в результатах «Фінан-
сування розвитку» ще з Монтеррейського 
консенсусу, а в Аддіс-Абебській програмі 
дій було визначено ключовим елементом у 
фінансуванні Порядку денного сталого роз-
витку на 2030 рік. Зокрема, ця програма:

 заохочує міжнародне співтовариство 
розробляти передові практики повернення 
активів;

 підтримує Ініціативу про повернен-
ня викрадених активів ООН та Світового 
банку та інші міжнародні ініціативи, що під-
тримують повернення викрадених активів;

 зобов’язує уряди працювати над 
зміцненням нормативної бази для підви-
щення прозорості та підзвітності фінансо-
вих установ, корпоративного сектору та 
державних адміністрацій.
Ініціатива відновлення викраденого ак-

тиву (StAR) як спільний проєкт Групи Сві-
тового банку та УНП ООН сприяє впро-
вадженню глави V Конвенції ООН проти 
корупції (UNCAC). Ініціатива повернення 
викрадених активів (StAR) – це партнерство 
між Групою Світового банку та Управлін-
ням ООН з питань наркотиків та злочин-
ності, яке підтримує міжнародні зусилля 
щодо припинення безпечних сховищ для 
корупційних фондів. STAR співпрацює з 
країнами, що розвиваються, та фінансовими 
центрами, щоб запобігти відмиванню дохо-
дів, отриманих корупцією, та сприяти більш 
систематичному та своєчасному повернен-
ню викрадених активів.

StAR використовує важелі обох орга-
нізацій-партнерів для підтримки міжна-
родних зусиль, спрямованих на відмову у 
безпечних сховищах для викрадених акти-
вів та сприяння поверненню активів. StAR 
прагне досягти цього завдяки своїй країні, 

знанням та політичній роботі. Наразі StAR 
проводить нове опитування щодо між-
народних зусиль з повернення активів у 
справах про корупцію. Метою дослідження 
є збір даних про глобальний прогрес у між-
народних зусиллях щодо повернення та 
повернення доходів від корупції система-
тичним та порівнянним на міжнародному 
рівні способом. Для сприяння своєчасному 
поверненню доходів від корупції необхідні 
кращі дані про вилучення та повернення 
активів, пов’язаних з корупцією; визначи-
ти тенденції у практиці та обсягах повер-
нення активів; забезпечити доказову базу 
для вироблення політики; сприяти прозо-
рості та підзвітності при поверненні міжна-
родних активів; і виміряти прогрес у вико-
нанні зобов’язань.

StAR фінансується Світовим банком та 
УНП ООН. До числа доцільних фондів ба-
гатодонорського фонду StAR належать Нор-
вегія, Швеція, Швейцарія, Франція, Вели-
кобританія та Нідерланди. Крім того, УНП 
ООН отримувало внески на підтримку про-
екту StAR від Австралії, Канади, Франції, Ні-
меччини, Люксембургу, Норвегії, ПРООН, 
Великобританії та США.
Робота StAR побудована на чотирьох 

ключових опорах.
I. Розширення можливостей
StAR допомагає країнам створити пра-

вові інструменти та установи, необхідні для 
повернення доходів від корупції. Це до-
помагає їм розвивати конкретні навички, 
необхідні для розгляду справ про повер-
нення активів, шляхом обміну знаннями та 
інформацією, а також шляхом практичного 
навчання з питань відстеження активів та 
міжнародної співпраці з правових питань. 
StAR допомагає країнам застосовувати ці ін-
струменти та навички, сприяючи контактам 
між юрисдикціями на підтримку справ про 
повернення активів.

II. Партнерства
StAR співпрацює та допомагає об’єднати 

уряди, регуляторні органи, донорські уста-
нови, фінансові установи та організації гро-
мадянського суспільства як з фінансових 
центрів, так і з країн, що розвиваються, 
сприяючи колективній відповідальності і дії 
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щодо стримування, виявлення та повернен-
ня викрадених активів.

III. Інновації
StAR генерує знання про правові та тех-

нічні інструменти, що використовуються 
для повернення доходів від корупції, спри-
яючи обміну найкращими світовими прак-
тиками.

IV. Міжнародні стандарти
StAR виступає за посилення та ефектив-

не впровадження глави 5 Конвенції ООН та 
інших міжнародних стандартів щодо вияв-
лення, стримування та повернення доходів 
від корупції. Співпрацюючи з глобальними 
форумами, такими як Конференція держав-
учасниць UNCAC та її робоча група з повер-
нення активів, Робоча група з фінансових 
заходів та інші багатонаціональні органи, 
StAR сприяє колективним глобальним гро-
мадським діям та допомагає країнам впро-
ваджувати узгоджені стандарти [5].

CARIN – це неформальна мережа право-
охоронних та судових працівників у галузі 
відстеження, заморожування, вилучення та 
конфіскації активів. Це міжвідомча мережа. 
Кожна держава-член представлена   право-
охоронцем та судовим експертом (проку-
рор, слідчий суддя тощо, залежно від пра-
вової системи). Контакти CARIN підтри-
мують повний процес повернення активів, 
починаючи з початкової точки розслідуван-
ня, що включає відстеження активів, до за-
морожування та вилучення, управління та, 
нарешті, конфіскації / конфіскації, включа-
ючи будь-який необхідний розподіл активів 
між юрисдикціями. Представники держав-
членів називаються «національними кон-
тактними точками». Усі вони говорять ан-
глійською мовою, оскільки робочою мовою 
мережі є англійська. З контактами CARIN 
можна зв’язатися безпосередньо по телефо-
ну або електронною поштою. Кожен може 
звернутися за допомогою до CARIN, якщо 
особа є працівником правоохоронних ор-
ганів (поліція / митниця / інший правоохо-
ронний орган), прокурором, магістратом 
або суддею або службовцем з Управління по 
поверненню активів (ARO) або Управління 
активами (AMO).

CARIN має 54 зареєстровані юрисдикції-
члени, включаючи 28 держав-членів ЄС та 

дев’ять міжнародних організацій. Це також 
пов’язано з іншими п’ятьма регіональни-
ми міжвідомчими мережами з повернення 
активів (ARIN) по всьому світу. Постійний 
секретаріат КАРІН знаходиться в штаб-
квартирі Європолу в Гаазі. Члени CARIN 
регулярно збираються разом на щорічних 
загальних зборах (AGM). Доступ до мережі 
CARIN та її веб-сайту обмежений лише для 
членів мережі. Організацією керує Керівна 
група з дев’яти членів та ротаційне Прези-
дентство, яке у 2018 році очолює Польща.

CARIN має Керівну групу, що складаєть-
ся з дев’яти членів, з яких один член обира-
ється Президентом. Період роботи Керівної 
групи триває з 1 січня кожного року і завер-
шується 31 грудня. Членство в Керівній гру-
пі періодично змінюється, при цьому щоро-
ку до трьох членів пропонують відмовитись, 
щоб дозволити іншим Членам приєднатися 
до Керівної групи. Якщо кількість канди-
датів перевищує кількість вакансій, прово-
диться голосування всіх Членів.
Керівна група контролює адмініструван-

ня мережі, приймає заявки на членство та 
статус спостерігача та вирішує, чи відпові-
дає держава, юрисдикція чи третя сторона 
критеріям членства. Європол та Євроюст 
мають статус постійних спостерігачів у Ке-
рівній групі. Керівна група може створюва-
ти робочі групи для вивчення та звітування 
з правових та практичних питань. Керівна 
група також допомагає у підготовці щоріч-
ного порядку денного конференції та ви-
значає сфери для розгляду на пленарних 
засіданнях. У 2018 році юрисдикціями чле-
нів Керівної групи CARIN є Бельгія, Гернсі, 
Угорщина, Ірландія, Нідерланди, Польща, 
Румунія, Швеція та Великобританія [5]. 
Міжурядовим органом, завданням якого 

є розробка і сприяння стратегії боротьби з 
відмиванням грошей як на національно-
му, так і на міжнародному рівні, є Група з 
розробки фінансових заходів з відмивання 
грошей (FATF). FATF є «органом формуван-
ня стратегії». Інституція розробляє заходи 
щодо формування в кожній державі режиму 
протидії легалізації незаконно отриманих 
доходів. Рекомендації FATF спрямовані на: 
а) вдосконалення правової системи в держа-
ві; б) підвищення ролі фінансових і кредит-
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них установ у протидії відмиванню грошей; 
в) активізацію міжнародного співробітни-
цтва в цій сфері. FATF відповідно до крите-
ріїв ризиків розробило два списки держав, 
які відхиляються від застосування контрза-
ходів для захисту світової фінансової систе-
ми від ризиків відмивання грошей («сірий» і 
«чорний») [6, с. 315].
Робоча група з фінансових дій (FATF) – 

це всесвітній орган контролю за відмиван-
ням грошей та фінансуванням тероризму. 
Міжурядовий орган встановлює міжнародні 
стандарти, спрямовані на запобігання цій 
незаконній діяльності та шкоді, яку вони 
завдають суспільству. Як орган, що формує 
політику, FATF працює над формуванням 
необхідної політичної волі для здійснення 
національних законодавчих та регулятор-
них реформ у цих сферах.
Понад 200 країн та юрисдикцій 

зобов’язані проводити ці реформи. FATF 
розробила рекомендації або стандарти, що 
забезпечують скоординовану глобальну 
відповідь для попередження організованої 
злочинності, корупції і тероризму. FATF ре-
комендації допомагають владі шукати гро-
ші злочинців, які займаються незаконними 
наркотиками, торгівлею людьми та іншими 
злочинами. FATF також працює над припи-
ненням фінансування зброї масового зни-
щення. 

FATF переглядає методи відмивання 
грошей та фінансування тероризму та по-
стійно посилює свої стандарти для вирішен-
ня нових ризиків, таких як регулювання 
віртуальних активів, які поширюються у 
міру набуття популярністю криптовалют. 
FATF здійснює моніторинг країн, щоб пере-
конатися, що вони повністю та ефективно 
впроваджують Стандарти FATF, і притягує 
країни до відповідальності, які їх не викону-
ють [7]. 
Цільова група з фінансових дій (FATF) 

була створена в липні 1989 року Самітом 
Групи семи (G-7) у Парижі, спочатку для ви-
вчення та розробки заходів щодо боротьби з 
відмиванням грошей. У жовтні 2001 р. FATF 
розширила свій мандат, включивши зусил-
ля для боротьби з фінансуванням терориз-
му, окрім відмивання грошей. У квітні 2012 
року вона додала зусиль для протидії фінан-

суванню розповсюдження зброї масового 
знищення [8, с. 250].
З моменту свого створення FATF функ-

ціонувала протягом певного періоду жит-
тя, вимагаючи продовження конкретного 
рішення своїх міністрів. Завданнями FATF 
є встановлення стандартів та сприяння 
ефективному впровадженню правових, ре-
гулятивних та оперативних заходів щодо 
боротьби з відмиванням грошей, фінансу-
ванням тероризму та іншими пов’язаними 
з ними загрозами цілісності міжнародної 
фінансової системи. Починаючи зі своїх чле-
нів, FATF контролює прогрес країн у вико-
нанні Рекомендацій FATF, розглядає методи 
відмивання коштів та фінансування теро-
ризму та контрзаходи; та сприяє прийнят-
тю та впровадженню Рекомендацій FATF у 
всьому світі.
У відповідь на зростаючу стурбованість 

щодо відмивання грошей на саміті G-7, який 
відбувся в Парижі в 1989 р., Була створена 
Робоча група з фінансових дій щодо відми-
вання грошей (FATF), визнаючи загрозу для 
банківської системи та фінансових установ. 
Глави держав чи урядів G-7 та президент 
Європейської комісії скликали робочу групу 
з країн-членів G-7, Європейської комісії та 
восьми інших країн [9, с. 13]. 
Цільовій групі було покладено обов’язок 

вивчити методи та тенденції відмивання 
грошей, переглянути дії, які вже були вжиті 
на національному або міжнародному рівні, 
та визначити заходи, які ще потрібно вжити 
для боротьби з відмиванням грошей. У квіт-
ні 1990 року, менш ніж через рік після його 
створення, FATF опублікувала звіт, що міс-
тить набір Сорока рекомендацій, які мали 
на меті надати всеосяжний план дій, необ-
хідних для боротьби з відмиванням грошей. 
У 2001 р. до місії FATF було додано роз-

робку стандартів боротьби з фінансуванням 
тероризму. У жовтні 2001 року FATF вида-
ла Вісім спеціальних рекомендацій щодо 
вирішення питання фінансування терориз-
му. Постійна еволюція методів відмивання 
грошей призвела до того, що FATF всебіч-
но переглянула стандарти FATF у червні 
2003 р. У жовтні 2004 р. FATF опублікува-
ла Дев’яту спеціальну рекомендацію, що 
додатково посилює узгоджені міжнародні 
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стандарти протидії відмиванню грошей та 
фінансуванню тероризму (Рекомендації 40 
+ 9) [10, с. 204].
У лютому 2012 р. FATF завершив ретель-

ний огляд своїх стандартів та опублікував 
переглянуті Рекомендації FATF. Цей пере-
гляд призначений для посилення глобаль-
них гарантій та подальшого захисту ціліс-
ності фінансової системи шляхом надання 
урядам більш потужних інструментів для 
вжиття заходів проти фінансової злочин-
ності. Вони були розширені для вирішення 
нових загроз, таких як фінансування розпо-
всюдження зброї масового знищення, а та-
кож для чіткішої прозорості та жорсткості 
щодо корупції. 9 спеціальних рекомендацій 
щодо фінансування тероризму були повніс-
тю інтегровані із заходами проти відмиван-
ня грошей. Це призвело до посилення та 
чіткішого набору стандартів [8, с. 251].

Висновки
Міжнародна спільнота від початку за-

ключного десятиліття ХХ ст. прийняла на 
світовому та континентальному (європей-
ському) рівнях основи нормативно-правової 
бази регулювання діяльності міжнародних 
та національних (державних) інституцій по 
боротьбі з відмиванням, пошуком, арештом 
і конфіскацією доходів, одержаних злочин-
ним шляхом. Серед відповідних закордон-
них структур одне з провідних місць посіла 
американська система FinCEN. На багато-
сторонньому рівні відзначимо Ініціативу 
відновлення викраденого активу (StAR), яка 
стала спільним проєктом Групи Світового 
банку та Управлінням ООН з питань нар-
котиків та злочинності. Міжурядовим орга-
ном, завданням якого є розробка і сприяння 
стратегії боротьби з відмиванням грошей як 
на національному, так і на міжнародному 
рівні, є Група з розробки фінансових заходів 
з відмивання грошей (FATF).
Національному агентству України з пи-

тань виявлення, розшуку та управління ак-
тивами, одержаними від корупційних та ін-
ших злочинів належить не тільки будувати 
орган із чистого аркуша, а й на основі ви-
вчення та зарубіжного досвіду, дотримання 
норм і стандартів міжнародної діяльності 

у відповідній сфері, формувати відповідну 
державну політику, що передбачено спеці-
альним Законом. Завдання АРМА полягає 
в тому, щоб, використовуючи міжнародний 
досвід і налагоджуючи співпрацю з між-
народними організаціями, зробити його в 
межах закону настільки унікальним за сво-
єю ефективністю, щоб ні в кого не виникало 
питань щодо доцільності його існування.
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Kramar R.
LEADING FOREIGN MECHANISMS 

FOR INVESTIGATION AND 
MANAGEMENT OF ASSETS OBTAINED 

FROM CORRUPTION AND OTHER 
CRIMES

The article analyzes the general and special 
mechanisms of normative-legal and institutional 
support of the practical functioning of the 
mechanisms of detection, search and management 
of assets obtained from corruption and other crimes 
at the international level. Examples of functioning 
of relevant legal mechanisms at the national level 
are considered. The conclusions state that the 
international community since the beginning of the 
fi nal decade of the twentieth century. adopted at the 
global and continental (European) levels the basis of 
the regulatory framework for regulating the activities 
of international and national (state) institutions 
to combat money laundering, search, arrest and 
confi scation of proceeds from crime. Among them are 
FinCEN, StAR and FATF systems.

The National Agency of Ukraine for Detection, 
Investigation and Management of Assets Obtained 
from Corruption and Other Crimes should not only 
build a body from scratch, but also on the basis of 
study and foreign experience, compliance with norms 
and standards of international activity in relevant 
fi elds, form appropriate state policy provided by a 
special law.

Key words: legal and institutional support, 
corruption, assets derived from corruption and other 
crimes, FinCEN, StAR, FATF.
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²ÍÄÈÂ²ÄÓÀËÜÍ² ÇÀÕÎÄÈ ÇÀÏÎÁ²ÃÀÍÍß ÏÎÃÐÎÇÀÌ 
ÀÁÎ ÍÀÑÈËÜÑÒÂÓ ÙÎÄÎ ÑÓÄÄ²Â, ÍÀÐÎÄÍÈÕ 

ÇÀÑ²ÄÀÒÅË²Â, ÏÐÈÑßÆÍÈÕ

Статья посвящена разработке индиви-
дуальных мер предупреждения уголовным 
правонарушениям, предусмотренным ст. 377 
УК Украины. Определен и обоснован перечень 
необходимых индивидуальных мер ранней и 
непосредственной (меры-предотвращения) 
профилактики, осуществляемых Службой 
судебной охраны, следователями, дознавате-
лями, работниками органов пробации. Пред-
ложен алгоритм действий по прекращению 
акта угрозы или насилия в отношении судьи. 
Акцентировано на мероприятиях посткри-
минальной превенции по предупреждению 
реализации высказанной угрозы насилием в 
отношении судьи, народного заседателя или 
присяжного, а также рецидива преступления.
Ключевые слова: угроза, насилие, судья, 

предупреждение,профилактика, предотвраще-
ние, пресечение.
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народних засідателів, присяжних у зв’язку 
зі здійсненням ними правосуддя. Характер і 
ступінь суспільної небезпечності, поширенос-
ті кримінальних правопорушень, передбаче-
них ст. 377 КК України, не дозволяє криміно-
логічній науці залишатися осторонь потреб у 
задоволенні гострого соціального запиту на 
ефективне запобігання їх відтворенню як у 
контексті захисту життя і здоров’я людини, 
так і забезпечення національної безпеки в 
частині нормального функціонування апарату 
держави, його легітимності, забезпечення до-
ступу до правосуддя, і гарантування реалізації 
права на справедливий суд. Причому з огляду 
на особливості детермінації та механізму по-
гроз та насильства щодо суддів, народних за-
сідателів, присяжних найбільш ефективними 
та затребуваними практикою є саме індивіду-
альні запобіжні заходи.
Різні аспекти проблеми запобігання кри-

мінальним правопорушення, передбаченим 
ст. 377 КК України, розроблялися у працях 
М. І. Бажанова, О. М. Бандурки, А. В. Галахової, 
В. В. Голіни, О. М. Джужи, О. О. Дудорова, 
В. С. Зеленецького, О. Г. Кальман, 
О. М. Костенка, С. С. Мірошниченка, 
В. І. Осадчого, Л. М. Палюх, Є. Л. Стрельцова 
та інших дослідників. Однак й досі індивіду-
альні запобіжні заходи не стали предметом 
фокусованого дослідження, що й зумовлює 
актуальність теми статті.

Метою статті є формування пропозицій 
щодо комплексу необхідних заходів індиві-
дуального запобігання погрозам і насильству 

Постановка проблеми
Посягання на відносини правосуддя є по-

сяганнями на базові засновки співжиття укра-
їнського суспільства, що підривають цивіліза-
ційно-євроінтеграційні устремління, розми-
ваючи підґрунтя для розбудови власного лібе-
рально-гуманістичного проєкту державного 
будівництва. Видовий спектр цих посягань 
– вельми широкий. Але найнебезпечнішими 
з них є ті, що маніфестують найбільш непри-
крите, відверте й цинічне ставлення до право-
суддя, спільності, обрамленої державотворен-
ням й публічними формами утвердження со-
ціальної справедливості, тобто ті, що виража-
ються через насильницький вплив на суддів, 
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щодо суддів, народних засідателів, присяж-
них.

Виклад основного матеріалу
За визначенням В. В. Голіни, індивідуаль-

не запобігання злочинам – це спеціально-кри-
мінологічне запобігання, здійснюване щодо 
конкретної особи [1, с. 39]. О. М. Литвинов 
зазначає, що індивідуальна протидія (запобі-
гання) охоплює систему заходів виявлення та 
позитивного впливу на конкретних осіб, від 
яких, судячи з їхньої поведінки, можна очі-
кувати незаконних дій. Але також необхідно 
підкреслити, що її об’єктами є не лише осо-
бистість як така, а й негативні елементи сере-
довища, у якому ця особистість формується [2, 
с. 161]. Аналогічне розуміння індивідуального 
запобігання виражається у переважній біль-
шості наукових джерел, що є обґрунтованим, 
відповідає етимології та смислу індивідуаль-
ної спрямованості кримінально-превентив-
них заходів, заходів обструкції негативних 
якостей особистості, а також ситуації, що на 
неї впливає. Виходячи з такого бачення інди-
відуального запобігання, специфікуючи його 
під предмет нашого дослідження, можемо 
запропонувати основні, на нашу думку, інди-
відуальні заходи запобігання погрозам та на-
сильству щодо суддів, народних завідателів, 
присяжних.

1. Заходи ранньої профілактики, які перед-
бачають зусилля, спрямовані на нейтраліза-
цію або мінімізацію впливу негативних осо-
бистісних і ситуативних факторів на можливе 
прийняття рішення про вчинення кримі-
нального правопорушення, передбаченого 
ст. 377 КК України. Певна річ, персональний 
склад як об’єкти подібного впливу не може 
бути безмежним. І оскільки йдеться саме про 
індивідуальне запобігання, його коло має 
бути обмежене учасниками судового процесу, 
а також присутніми на ньому. Важливо наго-
лосити, що рання профілактика передбачає 
кримінологічний вплив ще до початку фор-
мування мотивації на вчинення відповідного 
кримінального правопорушення. У зв’язку з 
цим до заходів ранньої профілактики доціль-
но віднести:

- інформування, роз’яснення учасникам 
судового процесу та присутнім положень кри-
мінального закону про відповідальність за по-

грози або насильство щодо судді, народного 
засідателя, присяжного, їх близьких родичів. 
Таке інформування-роз’яснення може здій-
снювати суддя усно перед початком судового 
засідання;

- розробка та адресне поширення пам’ятки 
учасника судового процесу, у якій містити-
меться інформація як попереджувального 
характеру, про кримінальну відповідальність 
за погрозу або насильство щодо суддів, народ-
них засідателів, присяжних, їх близьких ро-
дичів, про адміністративну відповідальність 
за прояв неповаги до судді, так і про наявні 
можливості в отриманні безоплатної право-
вої, а також психологічної допомоги з відпо-
відними контактними даними. Наявність в 
особи на руках матеріального носія відпо-
відної інформації, що супроводжується засо-
бами наочності, має справляти додатковий 
стримуючий ефект, у тому числі  і за рахунок 
демонстрації додаткових альтернативних ін-
струментів виходу із тяжкої життєвої ситуації, 
важкого емоційного становища. 
Відмова ж особи від прийняття цієї 

пам’ятки або її демонстративне викидання, 
пошкодження чи знищення слугуватиме до-
датковим індикатором підвищеного кримі-
ногенного потенціалу такої особи в контек-
сті можливості вчинення нею кримінального 
правопорушення, передбаченого ст. 377 КК 
України. Обов’язок розробки та забезпечення 
видання, тиражування у належній кількості 
пам’ятки учаснику судового процесу доціль-
но покласти на Державну судову адміністра-
цію України. Роздача ж цієї пам’ятки має бути 
адресною і здійснюватись: а) працівниками 
Служби судової охорони у відповідності до 
кримінологічної типології особам, які нале-
жать до категорії типового (щодо погроз або 
насильства) злочинця; б) слідчими на стадії 
досудового розслідування при підготовці до 
спрямування матеріалів кримінального про-
вадження з обвинувальним актом до суду 
або ж при підготовці до звернення до суду з 
клопотанням про обрання запобіжного за-
ходу, виконуючи відповідну профілактичну 
функцію і щодо можливого вчинення злочину 
проти слідчого судді. У разі фіксації слідчим 
агресивних дій щодо пам’ятки з боку обви-
нуваченого він має вчасно, тобто до початку 
проведення судового засідання, повідомляти 
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про підвищений криміногенний ризик пра-
цівників Служби судової охорони. Відтак, 
Державна судова адміністрація України має 
виступити модератором відповідної діяль-
ності щодо поширення вказаних пам’яток у 
співпраці з Національною поліцією, Службою 
безпеки України, Національним антикоруп-
ційним бюро України, слідчими підрозділами 
інших правоохоронних органів;

-  на стадії досудового розслідування, 
окрім видачі пам’ятки учаснику судового про-
цесу (майбутньому), слідчий, дізнавач, при 
ідентифікації підозрюваного, обвинуваченого 
як ординарного типу злочинця, який вчиняє 
погрозу або насильство щодо судді, має забез-
печити більш детальне вивчення його мікро-
соціального середовища (сім’я, найближче 
побутове оточення), з’ясувати наявність впли-
ву на нього з боку агресивно налаштованих 
осіб, раніше засуджених, зі значним кримі-
нальним, тюремним досвідом, за можливос-
ті – організувати заходи блокування такого 
впливу. Дієвим у цьому випадку може стати 
спілкування з родичами, іншими близькими 
особами, мотивування їх на додатковий вплив 
на підозрюваного, обвинувачення з метою 
схиляння його до правомірної, етичної пове-
дінки під час судового засідання. Там, де це 
виявиться доцільним, – пропонувати родичам 
чи іншим близьким особам бути присутніми 
під час судового засідання та своєю присутніс-
тю чинити стримуючий вплив на підсудного. 
Але при цьому важливо наголосити, що 

наразі здійснення подібної роботи – справа 
особистої ініціативи слідчого чи дізнавача. 
Ми свідомі того, що за наявності абсолютно 
ненормального службового навантаження 
реалізувати цей напрям профілактичної ро-
боти майже нереально. Тому варто, гадаємо, 
висловитись і нам на користь уже багатора-
зово висловленої позиції щодо необхідності 
повернення до КПК України положень про 
обов’язок слідчого, дізнавача виявляти при-
чини та умови, які сприяли вчиненню кри-
мінального правопорсушення, вживати за-
ходів з їх усунення. Однак і цього недостат-
ньо. Вкрай необхідним є збільшення штатної 
чисельності слідчих та дізнавачів, мінімум у 
півтора рази, аби вивільнити хоча б скільки-
небудь, службового часу на профілактичний 
напрям. Тактика реалізації останнього має пе-

редбачати широке залучення працівників сек-
торів превентивної діяльності Національної 
поліції, дільничних офіцерів поліції, поліцей-
ських офіцерів громад. Крім того, і самі слідчі, 
і дізнавачі мають бути обізнані щодо потреб та 
прийомів такої профілактики. Це додатково 
актуалізує значення якісної кримінологічної 
освіти та необхідності збереження в проце-
сі реформування інституту вищої юридичної 
освіти права закладів вищої освіти зі специ-
фічними умовами навчання готувати фахівців 
за спеціальністю 081 «Право»;

- вжиття профілактичних заходів у процесі 
підготовки досудової доповіді працівниками 
органів пробації. Смисл покладання на остан-
ніх обов’язку, аналогічного тому, який описа-
ний вище для поліцейських, полягає у тому, 
що таким чином створюватимуться додаткові 
організаційно-правові механізми унеможлив-
лення прогалин за аналізованим напрямом 
превентивної діяльності. Якщо з певних при-
чин (а цих причин – купа) слідчий чи дізна-
вач упустив цю роботу, імітував її виконання, 
то працівник органу пробації за задумом має 
компенсувати цю хибу.   

2. Заходи відвернення застосовуються щодо 
осіб, агресивна поведінка яких свідчить про 
підвищений ризик вчинення ними кримі-
нального правопорушення, передбаченого 
ст. 377 КК України. Базовими кримінологічни-
ми індикаторами ситуації необхідності початку 
здійснення заходів безпосередньої профілак-
тики є: 

1) обвинувачення особи у вчиненні агре-
сивно-насильницького злочину, в основі якого 
– нігілістична мотивація (хуліганство, погроза 
або насильство щодо працівника правоохорон-
них органів, опір працівникові правоохорон-
них органів, наруга над могилою, порушення 
правил безпеки дорожнього руху або експлу-
атації транспорту особами, які керують тран-
спортними засобами в стані сп’яніння і т. п.), а 
так само розгляд справи про адміністративне 
правопорушення, передбачене ст. 130 КУпАП; 

2) особа раніше притягалася до криміналь-
ної відповідальності за вчинення криміналь-
них правопорушень, передбачених ст. ст. 342, 
345, 348, 350, 377, 378, або 379 КК України; 

3) рецидив агресивно-насильницьких зло-
чинів у кримінальному досвіді обвинувачено-
го, підсудного; 
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4) агресивна реакція обвинуваченого (від-
мова від прийняття, пошкодження, знищен-
ня), підсудного на пам’ятку учасника судового 
процесу, описану нами вище;

5)  агресивна поведінка під час досудового 
розслідування, що проявилася у вербальній 
та/або фізичній агресії проти учасників кри-
мінального провадження, працівників пра-
воохоронних органів, в тому числі конвоїрів, 
працівників установ виконання покарань, 
слідчих ізоляторів, ізоляторів тимчасового 
тримання тощо;

6) вчинення домашнього насильства у пе-
ріод, що безпосередньо передує судовому за-
сіданню. Виявлення цього індикатора прямо 
залежить від обов’язку і фактичної здатності 
слідчого, дізнавача, працівника органу проба-
ції здійснювати вивчення конкретної життє-
вої ситуації, обставин життєдіяльності обвину-
ваченого, підсудного, профілактичної комуні-
кації з членами його сім’ї, взаємодії зі службою 
дільничних інспекторів поліції, поліцейських 
офіцерів громади, громадськістю.
За наявності хоча б одного з цих індика-

торів розгортається робота щодо безпосе-
редньої профілактики. Основними заходами, 
обов’язок вжиття яких має бути покладений 
на Службу судової охорони, є

- заведення профілактичної справи з від-
повідним унормуванням цієї діяльності у 
Положенні про Службу судової охорони; крім 
того на свою розробку та прийняття очікує 
Інструкція профілактичної діяльності Служби 
судової охорони з детальним викладенням 
заходів, методів процедур профілактичної ді-
яльності;

- проведення профілактичної бесіди (з 
відповідним складанням протоколу), спрямо-
ваної на переконання особи у недоцільності, 
шкідливості, небезпечності та безперспектив-
ності вчинення погроз або насильства щодо 
судді, народного засідателя чи присяжного, 
невідворотності покарання за ці дії;

- попередження судді, народного засіда-
теля чи присяжного, на розгляді яких зна-
ходиться відповідна справа. У разі необхід-
ності – вжиття заходів охорони й захисту суд-
дів, членів їх сім’ї, що передбачено законами 
України «Про державний захист працівників 
суду і правоохоронних органів» від [3], «Про 
судоустрій і статус суддів» [4];

- планування і проведення судового засі-
дання у залі, обладнаному спеціальним зву-
конепроникним прозорим приміщенням для 
утримання підсудного з функцією контрольо-
ваного ввімкнення/вимкнення звуку (згідно з 
вище висловленими нами пропозиціями);

- проведення профілактичної бесіди із за-
судженими щодо запобігання формування 
мотивації на вчинення відповідного кримі-
нального правопорушення або відмови від 
прийнятого рішення. Суб’єкти організації та 
проведення такої бесіди – працівники відпо-
відних підрозділів виправних, виховних ко-
лоній, виправних центрів, слідчих ізоляторів, 
а також працівники органів пробації.

3. Заходи припинення, що призначені для 
переривання процесу кримінального право-
порушення, яке вже почалося, але ще не за-
кінчене, триває стадія готування або замаху. 
Основними з цих заходів є:

- встановлення кола можливих співучас-
ників, з якими учасник судового процесу 
має намір вступити у змову чи вже домо-
вився або про спільне вчинення злочину 
(насильства щодо судді, народного засіда-
теля чи присяжного або їх близьких роди-
чів), або доручив (організував, підбурив) 
їх на самостійне вчинення цього злочину. 
Реалізація цього заходу вимагає тісної спів-
праці між працівниками слідчих підрозді-
лів, дізнання, підрозділів кримінальної по-
ліції, а також Служби судової охорони, уста-
нов виконання покарань (коли мова йде про 
засуджених);

- вжиття заходів щодо відмови співучасни-
ків від вчинення погрози або насильства щодо 
судді, у тому числі із застосування оперативно-
розшукових тактичних прийомів (комбінацій) 
дезінтеграції групи, дискредитації її нефор-
мального лідера, притягнення до адміністра-
тивної чи кримінальної відповідальності за 
наявності до того підстав;

- перенесення дати судового засідання 
задля отримання можливості вжиття за-
ходів безпеки, припинення кримінального 
правопорушення, передбаченого ст. 377 КК 
України, що готується; самовідвід судді з цією 
ж метою;

- припинення працівниками Служби су-
дової охорони спробам пронести у зал судо-
вих засідань, інших приміщень будівлі суду 
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предметів, спеціально пристосованих чи за-
здалегідь заготовлених для нанесення тілес-
них ушкоджень, у тому числі вогнепальної та 
холодної зброї, інших предметів відповідної 
властивості; 

- припинення неприйнятних, криміналь-
но протиправних висловлювань учасника 
судового процесу безпосередньо під час судо-
вого засідання. Якщо порушник утримуєть-
ся у спеціально обладнаному приміщенні з 
контролем аудіокомунікації – оперативне ви-
мкнення звуку. Якщо з боку інших осіб, або за 
відсутності подібного приміщення – негайне 
припинення працівниками Служби судової 
охорони висловлювань погрозливого змісту 
на адресу судді шляхом гучної вимоги та по-
передження про застосування сили у разі від-
мови припинити протиправні дії у відповід-
ності до закону. Негайне фізичне припинення 
спроб наблизитись агресивно налаштованих 
осіб до судді, народного засідателя чи при-
сяжного.

4. Заходи посткримінальної профілактики 
мають значення для запобігання: а) реаліза-
ції висловленої погрози насильством щодо 
судді, народного засідателя чи присяжного, 
тобто фактичного застосування в майбутньо-
му щодо них фізичного насильства; б) реци-
диву кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ст. 377 КК України. Основними 
з цих заходів є: профілактична бесіда; де-
зінтеграція групи осіб, що попередньо до-
мовилися про спільне вчинення насильства 
щодо судді; вжиття передбачених чинним 
законодавством заходів безпеки щодо суд-
ді, народного засідателя, присяжного, чле-
нів їх сімей; вплив на особу злочинця через 
близьких йому осіб (членів сім’ї, друзів і т. п.) 
тощо. Перелік заходів, що застосовуються в 
конкретній ситуації залежить від особистіс-
них якостей злочинця, його комунікативного 
кола, фактичних можливостей для вчинення 
злочину (продовження злочинної діяльнос-
ті). Важливою умовою успішної посткримі-
нальної профілактики є ефективна взаємодія 
підрозділів кримінальної поліції (іншими 
підрозділами, уповноваженими на прове-
дення оперативно-розшукової діяльності) зі 
Службою судової охорони, установою вико-
нання покарань.

Висновки
Підсумовуючи, зауважимо, що індивіду-

альні заходи запобігання погрозам на насиль-
ству щодо суддів, народних засідателів, при-
сяжних є комплексними. Вони включають 
заходи ранньої профілактики, відвернення, 
припинення, посткримінального реагуван-
ня, зорієнтовані на нейтралізацію негативних 
особистісних та ситуативних факторів окре-
мих кримінальних правопорушень, перед-
бачених ст. 377 КК України. Наголошено на 
важливості кримінологічної роботи слідчого, 
дізнавача Національної полції, працівника 
служби пробації, спрямованої на ідентифіка-
цію підозрюваного, обвинуваченого як орди-
нарного типу злочинця, який вчиняє погрозу 
або насильство щодо судді, що має бути за-
безпечене більш детальним вивченням його 
мікросоціального середовища, з’ясуванням 
наявності впливу на нього з боку агресивно 
налаштованих осіб, раніше засуджених, зі зна-
чним кримінальним, тюремним досвідом, ор-
ганізацією заходи блокування такого впливу. 
Ефективними видаються заходи вчасного 

превентивного інформування учасників су-
дових процесів, проведення профілактичних 
бесід. Запропонованого здійснити розробку 
та адресне поширення пам’ятки учасника су-
дового процесу, у якій міститиметься інфор-
мація як попереджувального характеру, про 
кримінальну відповідальність за погрозу або 
насильство щодо суддів, народних засідателів, 
присяжних, їх близьких родичів, про адміні-
стративну відповідальність за прояв неповаги 
до судді, так і про наявні можливості в отри-
манні безоплатної правової, а також психоло-
гічної допомоги з відповідними контактними 
даними. 
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена розробці індивіду-

альних заходів запобігання кримінальним 
правопорушенням, передбаченим ст. 377 КК 
України.Визначено та обґрунтовано перелік 
необхідних індивідуальних заходів ранньої та 
безпосередньої (заходи-відвернення) профілак-
тики, що здійснюються Службою судової охо-
рони, слідчими, дізнавачами, працівниками 
органів пробації. Запропоновано алгоритм дій 
щодо припинення акту погрози чи насильства 
щодо судді. Акцентовано на заходах посткри-
мінальної превенції щодо запобігання реаліза-
ції висловленої погрози насильством щодо суд-
ді, народного засідателя чи присяжного, а та-
кож рецидиву кримінального правопорушення.
Ключові слова: погроза, насильство, суддя, 

запобігання, профілактика, відвернення, при-
пинення. 
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INDIVIDUAL MEASURES FOR THE 
PREVENTION OF THREAT OR VIOLENCE 
AGAINST JUDGES, PEOPLE’S MEETINGS, 

JURIES
The article is devoted to the development of 

individual measures for the prevention of crimi-
nal offenses under Art. 377 of the Criminal Code 
of Ukraine. The list of necessary individual mea-
sures of early and immediate (preventive mea-
sures) prevention, carried out by the Judicial 
Protection Service, investigators, interrogators, 
and probation offi cers, has been divided and sub-
stantiated. 

Six basic criminological indicators to initiate 
prevention activities have been divided:1) accusa-
tion of a person of committing an aggressive and 
violent crime, based on nihilistic motivation, as 
well as consideration of a case of an administra-
tive offense under Art. 130 ofCode of Ukraine on 
Administrative Offenses; 2) the person was previ-

ously prosecuted for committing criminal offens-
es under Art. Art. 342, 345, 348, 350, 377, 378, 
or 379 of the Criminal Code of Ukraine; 3) re-
currence of aggressive and violent crimes in the 
criminal experience of the accused, the defen-
dant;4) aggressive reaction of the accused (refusal 
to accept, damage, destruction), the defendant to 
the memo of the participant of the trial, described 
by us above; 5) aggressive behavior during the 
pre-trial investigation, manifested in verbal and 
/ or physical aggression against participants in 
criminal proceedings, law enforcement offi cers, 
including escorts, employees of penitentiary in-
stitutions, pre-trial detention centers, temporary 
detention facilities, etc .; 6) committing domestic 
violence in the period immediately preceding the 
court hearing;detection of this indicator directly 
depends on the duty and actual ability of the 
investigator, coroner, probation offi cer to study 
a specifi c life situation, the circumstances of the 
accused, defendant, preventive communication 
with family members, interaction with the service 
of district police inspectors, community police of-
fi cers.

Measures of timely preventive informing of 
participants of court proceedings, carrying out 
preventive conversations seem effective. It is pro-
posed to develop and address the memorandum 
of a participant in the trial, which will contain 
information as a warning, criminal liability for 
threat or violence against judges, jurors, jurors, 
their close relatives, administrative liability for 
contempt of court, the available opportunities 
to receive free legal and psychological assistance 
with relevant contact details.

An algorithm of actions to end an act of threat 
or violence against a judge has been proposed. 
It focuses on post-crime prevention measures 
to prevent the implementation of the expressed 
threat of violence against a judge, lay judge or ju-
ror, as well as the recidivism of a crime.

Post-criminal prevention measures are im-
portant to prevent: a) the realization of the ex-
pressed threat of violence against a judge, lay 
judge or jury, use of physical violence against 
them in the future; b) recidivism of a criminal 
offense under Art. 377 of the Criminal Code of 
Ukraine

Key words: threat, violence, judge, prevention, di-
version, suppression.
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ÓÄÊ 343.1

Стаття присвячена запобіганню злочинів 
як визначальній складові системи протидії 
злочинності. Запобігання злочинності є виз-
начальним напрямком кримінально-правової 
політики держави, що складається з комплек-
су заходів, скерованих як на окремі групи, так і 
конкретних осіб, що визначаються злочинни-
ми намірами, замислюють вчинення злочинів 
й позитивно оцінюють злочинний спосіб 
життя, з ціллю дискредитування злочинної 
поведінки. Основною метою таких заходів є 
дискредитування злочинної поведінки, відвіт 
осіб від злочинної мотивації та умислу (наміру) 
чи продовження злочинних діянь. Визначаль-
ними складовими запобігання злочинності 
постають: профілактика (відповідні заходи 
завчасного виявлення й усунення негативних 
явищ, що можуть існувати чи можуть вини-
кати й детермінувати злочинність чи певні 
її види), попередження (заходи на дискреди-
тування злочинної поведінки, відвіт осіб від 
злочинної мотивації та умислу (наміру), при-
пинення (заходи на недопустимість завершен-
ня розпочатого злочину).
Ключові слова: злочинність, механізм 

протидії злочинності, нормативно-правове 
забезпечення, кримінально-правове регулю-
вання, злочинні діяння, Кримінальний кодекс 
України, норми права.

механізмів протидії зі злочинністю. Позаяк 
одним із визначальних чинників, що ство-
рює істотну загрозу розвиткові держави, по-
стає злочинність як відносно масове явище, 
яке представляє собою сукупність вчинених 
на певній території у конкретний час про-
типравних дій, що визначені кримінальним 
законодавством як і національним, так і 
міжнародним. Саме забезпечення активної 
наступальної протидії злочинності, змен-
шення її зростання, на основі чітко окресле-
них пріоритетів, послідовного зростання у 
цьому потенціалу держави та громадськості, 
удосконалення національного законодав-
ства, формування оптимальних методів і 
організації засобів запобігання й розкриття 
злочинів, спосібне гарантувати прогресив-
ний правовий розвиток країни.
Відтак, стратегія державної протидії 

зростаючій злочинності зобов’язана осно-
вуватися на таких принципах, які мінімізу-
ють криміногенну діяльність та підвищать 
рівень ефективності правоохоронної та ви-
ховної візії державної влади.

Стан дослідження проблеми.
Проблема протидії злочинності, зокрема 

у контексті визначення соціально-правових 
механізмів протидії злочинності в Україні, 
завжди досліджувалася й нині залишається 
актуальним предметним полем для бага-
тьох учених. Заслуговують особливої уваги 
наукові розвідки таких учених, як: Г. Аване-
сова, А. Алексєєва, О. Бандурки, С. Галахо-
ва, В. Голіни, Л. Давиденка, І. Даньшина, 

Постановка проблеми
Пріоритетним напрямком розвитку 

кожної держави, яка задекларувала свій 
вектор на становлення європейської соці-
ально-правової країни, є окреслення чітких 
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Е. Дідоренка, А. Долгової, А. Жалінського, 
А. Закалюка, О. Кальмана, Я. Кондратьєва, 
Н. Кузнєцової, О. Литвака, О. Литвинова, 
В. Лунєєва,  С. Міщенка, П. Михайленка,-
В. Овчинського, С. Овчинського, О. Яковлє-
ва та інших.
Втім, сучасні проблеми України актуалі-

зують цілу низку дискусійних питань у цій 
сфері, що пов’язано із використанням різ-
них дефініцій поняття протидія й запобіган-
ня злочинності, оскільки існує багато їх тлу-
мачень, які істотно вирізняються між собою.

Мета і завдання дослідження
Автор поставив собі за мету, на основі 

чинного національного законодавства й су-
часних наукових напрацювань визначити 
запобігання злочинів як визначальну скла-
дову системи протидії злочинності.

Виклад основного матеріалу
Розкриваючи сутність порушеної нами 

проблематики, відзначимо, що за своїм ха-
рактером протидія злочинності є правоохо-
ронною діяльністю, що визначається як ба-
гатоаспектне та різнофункціональне понят-
тя, яке поєднує в собі фактично всі сфери 
державної діяльності. Така діяльність здій-
снюється як на загальносуспільному, так і 
спеціальному рівнях.
Безумовно, що загально соціальна про-

тидія злочинності виступає базисом спеці-
альної протидії. Спеціальна протидія ре-
алізовується через правове реагування на 
вчинення злочину й спеціально-криміноло-
гічного запобігання наступним злочинам. 
Процес реагування на учинений злочин за-
вбачає самостійну систему заходів, які пови-
нні застосовуватися у певній послідовності. 
Здебільшого перший комплекс таких захо-
дів визначують терміном «виявлення» зло-
чину. 
У цьому аспекті С. Міщенко відзначує, 

що, передусім, до виявлення варто зара-
ховувати й так зване розкриття злочину, 
йдеться про встановлення суб’єкта його вчи-
нення. По-друге, до виявлення належить не 
тільки вчинений злочин, утім й каране го-
тування до нього і замах на його вчинення. 
По-третє, у сфер кримінальної юстиції пови-
нні залишатися тільки процесуально унор-

мовані засоби виявлення злочину. Другим 
комплексом заходів реагування стосовно 
вчинення злочину є притягнення до кримі-
нальної відповідальності. Разом з тим, «при-
тягнення» постає нічим іншим, як процесом 
збирання доказів винуватості суб’єкта в ско-
єнні злочину [1, с. 10].
Аналізуючи сутність дефініції поняття 

протидії злочинності, вчені О. Бандурка та 
Л. Давиденко відзначали, що вона собою 
охоплює як боротьбу зі злочинністю, так і 
боротьбу щодо її запобігання [2, с. 86].
Боротьба зі злочинністю у будь-якому 

вияві, формі чи напрямку становить базис 
кримінально-правової політики. Як визна-
чають фахові дослідники цієї проблеми-
О. Бандурка та О. Литвинов, протидія зло-
чинності – це особливий інтегрований, бага-
торівневий об’єкт соціального управління, 
що складає багатоманітна за формами діяль-
ність належних суб’єктів (державних і не-
державних органів й установ, громадських 
формувань, а також окремих громадян), які 
тісно взаємодіють через систему різнорід-
них заходів, скерованих на пошук модусів, 
напрямів та інших можливостей оптималь-
ного впливу на злочинність задля зменшен-
ня інтенсивності процесів детермінації зло-
чинності на всіх рівнях, певної нейтралізації 
дії її причин й умов для обмеження кількості 
злочинних виявів щодо соціально толерант-
ного рівня [3, с. 4].
На підставі аналізу значного масиву на-

укових джерел можна робити висновок, що 
протидія злочинності передбачає собою три 
сфери суспільних відносин: перша – це за-
гальна організація протидії злочинності, 
що передбачає комплекс певних дій: а) ор-
ганізаційних (облік, реєстрація), б) управ-
лінських (планування, прогнозування, 
координація, формулювання стратегії та 
окреслення тактики), в) профілактичних 
(реалізація визначених планів і відповідних 
програм, проведення профілактичних захо-
дів), г) контрольних (визначення тенденцій 
злочинності, аналіз практики) та іншої ді-
яльності органів й установ, котрі взаємоді-
ють задля досягнення спільних позитивних 
результатів.
Друга сфера – це правоохоронна діяль-

ність, що полягає у системі заходів щодо ре-
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алізації правоохоронних та/чи правозасто-
совних функцій відповідними державними 
органами, суспільними інституціями грома-
дянського суспільства або ж самими грома-
дянами.
Третя – це попередження злочин-

ності, тобто здійснювання спеціальними 
суб’єктами передбачених законом заходів у 
напрямі недопущення розвитку злочинного 
наміру на підготовчих етапах скоєння зло-
чину, з’ясування ознак вчинен их злочинів, 
встановлення конкретних осіб, які їх скоїли, 
притягнення їх до відповідальності, а також 
відновлення порушених прав, свобод й за-
конних інтересів постраждалим, відшкоду-
вання їм збитків від злочинних дій [3, с. 46].
Слід зауважити, що як у теорії криміно-

логії, так і в практичній сфері правоохорон-
них органів поняття «протидія злочинності» 
доволі часто ототожнюється із дефініцією 
«боротьба зі злочинністю» [2, с. 86]. Досвід-
чені вчені у цьому напрямку О. Бандурка 
та О. Литвинов зауважують, що ці поняття 
зазвичай використовуються як синонімічні, 
що є зумовлено: по-перше, принциповою 
тотожністю означених понять; по-друге, збі-
гом їх текстуального змісту. Позаяк, у зна-
чній більшості нормативних актів, методич-
них рекомендацій та наукових праць вони 
застосовуються, тлумачаться як синоніми [3, 
с. 44].
Визначальними завданнями протидії 

злочинності виступають: 1) з’ясування при-
чин вчинення злочинів й умов, які їм запо-
магають; 2) застосування відповідних захо-
дів щодо нейтралізації (блокування) чи усу-
нення таких причин й умов; 3) виявлення та 
тримання під контролем (певний облік) осіб 
із протиправною поведінкою, що тенден-
ційна переростати у вчинення злочинів;-
4) здійснювання відповідного превентив-
ного (коригуючого) впливу шляхом засто-
сування індивідуально-профілактичних 
заходів щодо таких осіб задля недопущен-
ня вчинення ними потенційних злочинів;-                
5) реалізація належних просвітних заходів 
серед соціуму, націлених на зниження серед 
громадян ризику бути жертвою злочинних 
посягань; 6) обмеження (елімінація) впливу 
негативних явищ й процесів, що зумовлю-
ють злочинність; 7) мобілізація всіх пози-

тивних потенціалів соціуму на створення 
(утвердження) атмосфери антагонізму до 
всіх форм злочинної поведінки; 8) удоскона-
лення діяльності суб’єктів протидії злочин-
ності, передусім, шляхом усунення сучасних 
прогалин у їх роботі; 9) оптимізація ефек-
тивності діяльності з протидії злочинності 
[3, с. 73].
Втім, упродовж останніх років у науково-

му кримінальному дискурсі простежується, 
що дедалі частіше термін «боротьба» витіс-
няється такими термінами як: «протидія», 
«соціальний контроль за злочинністю», «за-
побігання», «припинення», «попереджен-
ня», «профілактика» та інші.
У цьому контексті дослідник В. Лунє-

єв відзначає, що соціальний контроль – це 
система правових, ідеологічних, організа-
ційних, соціально-психологічних, економіч-
них, оперативних і репресивних заходів, ці-
леспрямованих на протидію злочинності [4, 
с. 79–80].
Виходячи із особливостей об’єкта соці-

ального контролю, вплив на злочинність ви-
магає розв’язання таких завдань: 1) визна-
чення й аналізу якісних і кількісних законо-
мірностей у розвитку злочинності в державі 
та окремих її регіонах; 2) з’ясування вну-
трішніх зв’язків злочинності; 3) окреслен-
ня особливостей структури злочинності;-
4) розгляду взаємовідношень між злочин-
ністю та ефективністю діяльності різних 
суб’єктів профілактики, передусім правоо-
хоронних органів, які здійснюють спеціаль-
но-кримінологічне попередження злочин-
ності [5, с. 42–52].
Соціальний контроль за злочинністю 

передбачає два види: державний та недер-
жавний. Відтак, соціальний контроль за зло-
чинністю, що виконує державна влада, реа-
лізується у таких формах як:

1) формування національного кри-
мінального законодавства;

2) застосування прописів кримі-
нального законодавства;

3) спеціально-кримінологічне по-
передження злочинності й окремих злочи-
нів.
Безумовно, всі ці три форми державно-

го контролю за зло чинністю є між собою 
взаємопов’язані. Так, кримінальне, кримі-
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нально-процесуальне й кримінально-ви-
конавче законодавство передбачають ді-
яльність оперативних підрозділів, органів 
дізнання і досудового слідства, визначають 
порядок розгляду кримінальних справ, а 
також призначення та виконання покарань 
[6, с. 29].
Недержавний соціальний контроль здій-

снюється через певні суспільні інституції 
(недержавні) – громадські чи релігійні ор-
ганізації, родину, громаду та інші, опираю-
чись на моральні, релігійні, історичні, куль-
турні звичаї та традиції [6, с. 358].
Можемо підмітити, що впродовж остан-

ніх років основним напрямом протидії зло-
чинності визнається не покарання злочин-
ників, а саме запобігання вчиненню злочи-
нів. Значимість запобігання злочинам як 
пріоритетного напряму протидії злочиннос-
ті полягає у тому, що воно вважається най-
більш гуманним і дійовим засобом забезпе-
чення правопорядку, гарантування безпеки 
держави зокрема й соціуму загалом.
Згадуваний нами вчений В. Лунєєв за-

уважував, що «успішність попередження 
злочинів й правопорушень безпосередньо 
залежить від того, чи воно засновувалося 
на всебічному науковому досліджуванні ре-
альних закономірностей та тенденцій зло-
чинності, її причин і умов, ефективності 
механізмів протидії злочинності, аргумен-
тованості національного законодавства, на 
якому базисі здійснюється боротьба зі зло-
чинністю» [7].
Ми підтримуємо позицію, що такий вид 

діяльнос ті як запобігання злочинів, пови-
нен складатися із таких елементів, як: про-
філактика, попередження, припинення. Як 
слушно відзначають дослідники О. Кри-
ченко та В. Куц, що запобігання злочину є 
об’єднувальною категорією, яка поєднує в 
собі поняття профілактики, попередження 
та припинення злочину, зокрема у такій 
послідовності, що визначає, окрім іншого, 
і ступінь наближення діяння до його пря-
мого вчинення злочину. Відтак, після вчи-
нення злочину розпочинається дія наступ-
ного напрямку протидії злочинності, тобто 
застосуванн я кримінально-правових засобів 
впливу на неї, головним з яких є криміналь-
не покарання [8, с. 150–151].

Запобігання злочинності є визначаль-
ним напрямком кримінально-правової полі-
тики держави, що складається з комплексу 
заходів, скерованих як на окремі групи, так 
і конкретних осіб, що визначаються зло-
чинними намірами, замислюють вчинення 
злочинів й позитивно оцінюють злочинний 
спосіб життя, з ціллю дискредитування зло-
чинної поведінки. Основною метою таких 
заходів є дискредитування злочинної пове-
дінки, відвіт осіб від злочинної мотивації та 
умислу (наміру) чи продовження злочинних 
діянь. Визначальними складовими запобі-
гання злочинності постають: профілактика 
(відповідні заходи завчасного виявлення й 
усунення негативних явищ, що можуть існу-
вати чи можуть виникати й детермінувати 
злочинність чи певні її види), попереджен-
ня (заходи на дискредитування злочинної 
поведінки, відвіт осіб від злочинної мотива-
ції та умислу (наміру), припинення (заходи 
на недопустимість завершення розпочатого 
злочину).
Учений А. Закалюк відзначав, що запобі-

гання злочинності у буквальному його сенсі 
передбачає діяльність щодо перешкоджан-
ня вчинення злочинів. Така коротка дефі-
ніція відображає конститутивну мету запо-
біжної діяльності – перешкоджання вчинен-
ню злочинів, зменшення їх кількості і тим 
самим вповільнення масштабів злочинності. 
Запобігання злочинам має безумовну зна-
чимість для фактичної (існуючої) злочин-
ності. Позаяк, запобіжна діяльність щодо 
злочинності скеровується безпосередньо не 
проти неї у тому виді/обсязі, що вона існує у 
теперішньому часі, а стосовно факторів, що 
її обумовлюють. Ця діяльність покликана 
призупинити дію останніх, а відтак завади-
ти черговим скоєнням злочинів, зменшити 
злочинність у сучасній дійсності та не дозво-
лити їй розвиватися на майбутнє. 
По-друге, злочинність справді є соціаль-

ним феноменом, що проявляється в кримі-
нальній активності окремої частки членів 
соціуму, на високому загальному рівні обу-
мовленим певними об’єктивними соціаль-
ними явищами й передумовами, станом 
суспільних відносин, дії котрих є фактично 
неможливо запобігти прямими упереджу-
вальними заходами [9, с. 318–319].
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Висновки
Можемо робити висновок, що протидія 

злочинності є доконечною умовою ефектив-
ного розвитку правової держави. Протидія 
злочинності реалізовується як на загаль-
носоціальному, так і спеціальному рівнях. 
Остання здійснюється на базисі загальносо-
ціальної протидії через правове реагування 
на вчинення злочинів й спеціально-кримі-
нологічного запобігання новим. Визначаль-
ним напрямком протидії злочинності, звіс-
но, є саме запобігання злочинам. Вищеозна-
чене дозволяє стверджувати, що запобіган-
ня злочинності – це сформована система дій 
щодо антисуспільних явищ та їх причинно-
го комплексу задля розширення тенденцій 
зменшення рівня й масштабів злочинності 
та її елімінації.

Література
1. Міщенко С. Г. Роль кримінальної юс-

тиції в протидії злочинності: автореф. дис. 
… канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2011.-
19 с.

2. Бандурка О. М., Давиденко Л. М. 
Преступность в Украине: причины и проти-
водействие. Харьков: Основа, 2003. 368 с.

3. Бандурка О. М., Литвинов О. М. 
Протидія злочинності та профілактика зло-
чинів: монографія; МВС України, Харків. 
ун-т внутр. справ. Харків: ХНУВС, 2011.-
308 с. 

4. Лунеев В. В. Преступность ХХ века. 
Мировые, региональные и российские тен-
денции. Изд. 2-е, перераб. и доп. Москва: 
Волтерс Клувер, 2005. 912 с.

5. Голина В. В. Криминологическая 
профилактика, предотвращение и пресече-
ние преступлений. К.: УЖ ВО при Минвузе 
УССР, 1989. 72 с.

6. Литвак О. М. Державний контроль 
за злочинністю (кримінологічний аспект): 
дис... д-ра юрид. наук: 12.00.08. Національ-

ний ун-т внутрішніх справ. Харків, 2001. 
414 с. 

7. Лунеев В. В. Проблемы профилак-
тики преступлений: Выступление на за-
седании Экспертного Совета МВД РФ 16 
сентября 2011 г. при рассмотрении проек-
та ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений». URL: https://docs.cntd.ru/
document/420361608 

8. Куц В. М., Кириченко О. В. Неправ-
диве повідомлення про загрозу громадській 
безпеці (кримінально-правова характерис-
тика та заходи протидії. Київ–Xарків: Хар-
ків юридичний, 2006. 212 с.

9. Закалюк А. П. Курс сучасної укра-
їнської кримінології: теорія і практика: у 3 
кн. Київ: Ін Юре, 2007. Кн. 1: Теоретичні за-
сади та історія української кримінологічної 
науки. 424 с.

SUMMARY 
The article is devoted to crime prevention as 

a defi ning component of the crime prevention sys-
tem. Crime prevention is a defi ning direction of the 
criminal law policy of the state, consisting of a set 
of measures aimed at both individual groups and 
specifi c individuals who are determined by crimi-
nal intent, plan crimes and positively assess the 
criminal way of life, in order to discredit criminal 
behavior. The main purpose of such measures is to 
discredit criminal behavior, to answer individuals 
from criminal motivation and intent (intent) or to 
continue criminal acts. The defi ning components of 
crime prevention are: prevention (appropriate mea-
sures for early detection and elimination of nega-
tive phenomena that may exist or may arise and de-
termine crime or certain types of crime), prevention 
(measures to discredit criminal behavior, response 
to criminal motivation and intent). , termination 
(measures to prevent the completion of the crime).

Key words: criminality, mechanism of coun-
teraction to crime, normative-legal maintenance, 
criminal-legal regulation, criminal acts, Criminal 
code of Ukraine, norms of law.
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У статті, спираючись на аналіз на-
укових поглядів учених, узагальнено 
загальнотеоретичні підходи стосовно сутності 
та змісту поняття координація. Аргумен-
товано, що координація є надзвичайно важ-
ливим засобом (інструментом) соціального 
управління, завдяки якому забезпечується уз-
годжене функціонування структурних ланок 
системи, щодо якої здійснюється управління.
Ключові слова: взаємодія, координація, 

правоохоронні органи, судово-експертні уста-
нови.

ко, А. М. Михненко, Д.Г. Заброда, Я.О. Лі-
ховіцький, О. М. Клюєв, В. Т. Маляренко, 
Д. Е. Аблязов, А. М. Юрченко, Л.А. Гарбов-
ський, І. І. Башта, М. П. Бублій та багато ін-
ших. Втім, незважаючи на чималу кількість 
наукових здобутків, у науковій літературі 
недостатньо дослідженим є питання коор-
динації взаємодії судово-експертних уста-
нов з правоохоронними органами.

Мета і завдання дослідження
Метою наукового дослідження є 

з’ясувати сутність та значення координації 
взаємодії судово-експертних установ з пра-
воохоронними органами. Задля досягнен-
ня вказаної мети необхідно вирішити такі 
завдання: узагальнити наукові думки щодо 
тлумачення поняття координація; розгля-
нути, як співвідносяться між собою терміни 
взаємодія та координація.

Наукова новизна дослідження
Наукова новизна дослідження полягає 

у тому, що стаття є однією із перших спроб 
комплексно, на основі аналізу наукових по-
глядів учених, з’ясувати сутність та значен-
ня координації взаємодії судово-експертних 
установ з правоохоронними органами.

Виклад основного матеріалу
Термін «координація» буквально озна-

чає погодження, узгодження [1, с.297].-
У словниках сучасної української мови 
зміст слова «координація» визначається на-
ступним чином: узгодження, приведення у 

Постановка проблеми
Координація виступає особливо важли-

вим інструментом управління взаємодією 
судово-експертних установ та правоохорон-
них органів, який дає змогу не просто узго-
джувати спільні дії, а досягати необхідного 
рівня збалансованості та керованості відно-
син і процесів у межах цієї взаємодії, здій-
снювати контроль за її ефективністю та сти-
мулювати суб’єктів до належних показ ників 
дієвості та результативності взаємодії. Сьо-
годнішній стан координації досліджуваної 
взаємодії можна охарактеризувати як про-
блемний як на нормативно-правовому, так 
і організаційному рівнях. Окрім того, наяв-
ним є ряд теоретичних проблем у цій сфері. 

Стан дослідження
Окремі проблемні питання, пов’язані 

із взаємодією судово-експертних установ 
з правоохоронними органами, у своїх на-
укових працях розглядали: В.Д. Бакумен-
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відповідність, встановлення взаємозв’язку 
між діями, поняттями, рухами тощо; зла-
годженість дій, рухів частин тіла [1, с.297]. 
Поняття координації сьогодні досить часто 
використовуються у сфері права та галузі 
управління, що обумовлює значний науко-
вий інтерес до сутнісного змісту цього яви-
ща, його характерних властивостей, місця 
та ролі у механізмі публічного управління. 
Ю. П. Сурмін вважає, що координація – це 
метод управління, суттю якого є встановлен-
ня між суб’єктами та об’єктами державного 
управління горизонтальних зв’язків, тоб-
то поєднання двох i більше однорiвневих 
з точки зору визначеного критерію дій, що 
забезпечують досягнення запланованого 
результату [2, c.346]. Н. І. Астахова та Р. В. 
Москвітіна зазначають, що для забезпечен-
ня синхронізації діяльності та взаємодії різ-
них частин організації використовується ко-
ординація. Координація – це собою процес 
розподілу діяльності в часі, забезпечення 
взаємодії різних частин організації в інтер-
есах виконання поставлених перед нею за-
вдань. Координація забезпечує цілісність, 
стійкість організацій. Координація – це 
забезпечення узгодженості дій усіх ланок 
управління, збереження, підтримку і вдо-
сконалення режиму роботи підприємств 
(організацій) та забезпечення його безпе-
ребійності і безперервності. Координація 
як функція менеджменту – вид діяльності 
за погодженням та впорядкування зусиль, 
об’єднаних спільною метою і спільною ді-
яльністю людей у виробничо-господарських 
організаціях, – учасників виконання того чи 
іншого завдання. Координація забезпечує 
взаємодію різних частин організації в ін-
тересах виконання поставлених перед нею 
завдань. Координація конкретно визначає, 
хто, що і коли робить, з ким і як взаємодіє, 
у якому порядку передає власні результати 
праці іншим учасникам діяльності і користу-
ється їхніми результатами [3].
Д. Г. Заброда також акцентує увагу на 

тому, координація за своєю суттю означає 
не просто узгодження, а узгодження, ви-
роблене і встановлене спільно з декількома 
самостійно існуючими системами. Таке узго-
дження може здійснюватися самими систе-
мами (підсистемами) у процесі їх функціону-

вання, а може бути результатом діяльності 
певного органу. Але у будь-якому випадку 
зміст координаційної роботи полягає у від-
шукуванні доцільного співвідношення між 
діяннями [4, c.52-53]. Координація, на дум-
ку адміністративіста, визначає порядок ро-
боти учасників узгодженої діяльності: у якій 
послідовності й ким повинні розроблятися 
плани конкретних заходів; яким повинен 
бути порядок виконання цих заходів; ким 
здійснюється контроль за виконанням кож-
ного заходу і як визначається їх результа-
тивність; як і ким виявляється ефективність 
узгодженої діяльності за відповідний період 
[4, c.55]. 
В. Я. Малиновський стверджує, що через 

координаційні функції органи управління 
встановлюють порядок узгодження діяль-
ності системостворюваних структурних еле-
ментів (службовці, підрозділи, організації 
тощо) при виконанні певного рішення і ви-
значають нормативно-правовий режим цієї 
діяльності. Завданням координації є узго-
дження індивідуальних і колективних ці-
лей, підпорядкування індивідуальної праці 
інтересам спільної діяльності, спрямування 
зусиль усіх членів тієї чи іншої соціальної 
спільноти на досягнення загальних цілей і 
завдань [5, c.252]. А.В. Шегда доводить, що 
з функціями планування та організації тісно 
пов’язані функції координації та регулюван-
ня, котрі здійснюються органами управлін-
ня в процесі виконання планів. Здійснення 
організаційної функції не виключає на прак-
тиці виникнення деякої невідповідності між 
усіма елементами створеної системи або ме-
ханізму досягнення мети, що об’єктивно ви-
магає уточнення характеру дій виконавців, 
спрямованих на досягнення узгодженості, 
оптимальної гармонійності й ефективнос-
ті. Таке настроювання системи дістало на-
зву функції координації спільної діяльності. 
Узгодженість дій персоналу через встанов-
лення між ними гармонійних зв’язків до-
сягається на основі раціональності, чіткої 
взаємодії виконавців, оперативності й на-
дійності. Функція координації (узгодження) 
різних процесів праці та їхніх результатів 
у різних сферах діяльності людей зумовле-
на рухом усього виробничого організму на 
відміну від руху його самостійних органів. 
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Координація забезпечує узгодженість у часі 
й просторі дій органів управління та поса-
дових осіб, а також між системою в цілому і 
зовнішнім середовищем [6]. Функція коор-
динації, наголошує автор, відіграє в управ-
лінні виробництвом роль, яку образно мож-
на порівняти з роллю диригента в оркестрі. 
Саме завдяки їй забезпечується динамізм 
системи виробництва, створюється гармо-
нія взаємозв’язків виробничих підрозділів, 
здійснюється маневр матеріальними та тру-
довими ресурсами всередині підприємства 
у зв’язку із зміною техніко-економічних 
завдань. Координація означає синхроніза-
цію зусиль усього колективу, інтеграцію їх 
у єдине ціле, тобто це процес розподілу ді-
яльності в часі, приведення окремих еле-
ментів у таке поєднання, яке дало б змогу 
найбільш ефективно та оперативно дося-
гати поставленої мети. Координація — це 
головна функція процесу управління, яка 
забезпечує, по-перше, його єдність та без-
перервність і, по-друге, взаємозв’язок усіх 
функцій [6]. За Б. 3. Мільнером кожна орга-
нізація є об’єктом управління, у якому люди 
і виконувані ними завдання знаходяться в 
постійній взаємозалежності і взаємозв’язку. 
Для забезпечення синхронізації діяльності 
та взаємодії різних частин організації, за-
значає автор, використовується координа-
ція. Координація, на його думку, забезпечує 
цілісність, стійкість організацій. Чим вище 
ступінь поділу праці та тісніша взаємозалеж-
ність підрозділів, тим більша необхідність у 
координації. Якщо роботу виконують двоє 
людей в одному підрозділі, то координації 
практично не потрібно. У малих організа-
ціях, де всі працівники знають один одно-
го, забезпечити координацію їх роботи не 
представляє складності. У великих організа-
ціях з високим ступенем спеціалізації та роз-
поділу обов’язків досягнення необхідного 
рівня координації вимагає від вищого керів-
ництва певних зусиль. Очевидно, що якщо 
діяльність підприємства розподілена між 
десятками підрозділів з тисячами співро-
бітників, то потреба в координації незмірно 
зростає [7, c.79-80]. Є.В. Кубко розуміє ко-
ординацію як узгодження, поєднання, при-
ведення до певного порядку чи відповідно 
до поставлених завдань складових частин 

чогось (понять, дій, речей тощо). Коорди-
нація, зазначає він, є функцією соціального 
управління, яка полягає в узгодженні, впо-
рядкуванні різних частин системи управлін-
ня. Координація у державному управлінні 
– одна з основних управлінських функцій, 
зміст якої полягає у забезпеченні впорядку-
вання взаємозв’язків і взаємодій між учас-
никами процесу державного управління з 
метою узгодження дій та об’єднання зусиль 
на вирішення загальних завдань. Здійсню-
ється на всіх рівнях управління державою 
керівниками відповідних державних орга-
нів або спеціальними координаційними під-
розділами цих органів [8]. 
Досить багато уваги питанням коорди-

нації приділяється у розрізі правоохоронної 
діяльності. Так, наприклад, Я. О. Ліховіць-
кий, вивчаючи сутність та значення коорди-
нації дій правоохоронних органів, розуміє 
її (тобто координацію) у широкому сенсі як 
об’єктивну потребу в узгодженості й взаємо-
залежності, яка є неодмінною умовою успіш-
ної життєдіяльності будь-якого суспільства 
й діяльності його владних і управлінських 
структур. Яким би чином не будувалося 
управління, стверджує адміністративіст, ні-
коли не вдавалося створити таку систему, за 
якої певне відомство або навіть галузь гос-
подарства змогли б бути самодостатніми і 
незалежними від інших відомств і галузей. 
За будь-яких умов перебороти роз’єднаність 
можна тільки шляхом організації дійсної 
системи координації, об’єднання зусиль різ-
них відомств, органів управління в певних 
сферах діяльності, напрямках, що мають 
загальнодержавне значення. Координація 
означає як погодженість дій у досягненні 
певної спільної мети, так і дотримання пев-
них процедурних правил поведінки в за-
гальній сфері діяльності, чітке і послідовне 
виконання своїх функцій кожним з учасни-
ків відносин у цій сфері, де одна структура 
доповнює або підкріплює іншу [9]. В. Т. Ма-
ляренко відмічає, що одним із головних фак-
торів об’єднання зусиль правоохоронних 
органів, протидії злочинності є координація 
взаємодії правоохоронних органів. Саме за 
її допомогою певні соціальні відхилення, 
злочинність може й має бути поставлена під 
державний контроль. Координація право-
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охоронної діяльності – це одна з управлін-
ських функцій, що об’єднує й систематизує 
зусилля правоохоронних органів для до-
сягнення загальної соціально бажаної мети. 
Координацію діяльності правоохоронних та 
інших державних і недержавних органів по 
боротьбі зі злочинністю в структурно-функ-
ціональному й функціонально-рольовому 
значенні, переконаний науковець, можна 
визначити як спеціальну систему теорети-
ко-методологічних і праксеологічних засад 
інтерпретації методів і методик упорядку-
вання та взаємоузгодження організаційно-
управлінської діяльності правоохоронних 
та інших державних і недержавних органів 
і організацій з метою створення ефектив-
ної організаційно-управлінської та правової 
системи перманентного контролю за кримі-
ногенними процесами в суспільстві та пре-
вентивної протидії злочинності [10].
Як видно із вище приведеного, серед 

науковців немає єдності у питанні визна-
чення поняття координації, при цьому слід 
відзначити, що окрема увага дослідниками 
приділяється проблемі співвідношення ко-
ординації та взаємодії. Так, наприклад, Д. 
Г. Заброда переконаний, що координація 
та взаємодія мають однакову мету – узго-
дження дій [11, с. 238]. Однак, відмічає на-
уковець, знак рівності між взаємодією та ко-
ординацією ставити не можна. Але ці два по-
няття є близькими. Взаємодія є продовжен-
ням координації, розширює її рамки. Однак, 
якщо без координації система не може існу-
вати (оскільки це її об‘єктивна властивість), 
то без взаємодії вона може бути (оскільки 
вона є суб‘єктивною властивістю) [4, c.57].-
Д. Е. Аблязов також звертає увагу на те, що, 
виходячи з семантичного значення слів «вза-
ємодія» і «координація», слід констатувати 
їх певну схожість. І взаємодія, і координація 
в державному управлінні здійснюються для 
досягнення певної мети. Разом із тим, за-
уважує правник, практика застосування цих 
категорій дає можливість виділити їх відмін-
ності. Так, для координації характерне виді-
лення спеціального суб’єкта, який здійснює 
координаційні повноваження стосовно ін-
ших органів. Взаємодіють, як правило, ор-
гани одного рівня на підставі рівності прав 
і обов’язків. Крім цього, існує різниця й у 

кількісному складі: взаємодіяти можуть дві 
та більше інституції, а для координації необ-
хідні як мінімум три учасники [12]. М. Юр-
ченко, Л. А. Гарбовський, І.І. Башта, дослі-
джуючи взаємодію слідчого з оперативними 
підрозділами під час кримінального про-
вадження, звертають увагу на те, що деякі 
автори, особливо західноєвропейські, ко-
ристуються терміном «координація», взагалі 
не вживаючи терміна «взаємодія». Частина з 
них вважає, що координація – це діяльність 
щодо організації взаємодії, що поняттям 
«координація» охоплюється поняття «вза-
ємодія». Деякі автори зазначають, що при 
координації погодженість досягається за ра-
хунок власних повноважень суб’єкта управ-
ління, у той час як при взаємодії вона дося-
гається за допомогою домовленостей рівних 
за своїм становищем партнерів [13, c.13-14]. 
З позиції, яку висловлює М. П. Бублій, 

взаємодія та координація не є тотожними 
поняттями і виражають дещо відмінні під-
ходи до здійснення управлінської діяльнос-
ті. Так, досить часто буває, що наслідком 
координації є взаємодія тих чи інших скл а-
дових системи, тобто взаємодія виступає 
наслідком такої управлінської діяльності, 
як координація. Проте в деяких випадках 
вони можуть досить глибоко переплітатись 
і слугувати разом як один управлінський 
елемент. Координація та взаємодія між 
контролюючими органами дає можливість 
усебічної, ґрунтовної перевірки фінансово-
господарської діяльності суб’єкта, виявлен-
ня правопорушень і встановлення причин 
їх здійснення, визначення шляхів протидії 
негативним чинникам, забезпечення не-
ухильного дотримання норм чинного зако-
нодавства та притягнення винних до відпо-
відальності [14].

Висновок
Отже, підсумовуючи вище викладене, 

можемо з упевненістю стверджувати, що 
координація є надзвичайно важливим за-
собом (інструментом) соціального управ-
ління, завдяки якому забезпечується узго-
джене функціонування структурних ланок 
системи, щодо якої здійснюється управ-
ління. Особлива роль координації відво-
диться в управлінні соціальною взаємоді-
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SUMMARY 
The article, based on the analysis of scientifi c 

views of scientists, summarizes the general theo-
retical approaches to the essence and content of the 
concept of coordination. It is argued that coordina-
tion is an extremely important tool (instrument) of 
social management, which ensures the coordinated 
functioning of the structural units of the system un-
der management.

Key words: interaction, coordination, law en-
forcement agencies, forensic institutions.

єю, оскільки вона узгоджує, синхронізує 
та орієнтує діяльність суб’єктів взаємодії. 
Ми не згодні із твердженням про те, що 
координація передує взаємодії і що саме 
коорд инація, а не взаємодія є першочер-
говою умовою існування системи, як це 
доводит ь, наприклад, Д. Г. Заброда. На-
томість упевнені, що координація та вза-
ємодія є самостійними явищами, кожне з 
яких виконує своє призначення у системі. 
При цьому коорди нація завжди передба-
чає наявність певної взаємодії, у той час як 
взаємодія може існувати і без координації, 
принаймні яскраво вираженої. Однак, у 
той же час для налагодження (організації) 
та п ідтримки належної взаємодії коорди-
нація є необхідним інструментом. Тобто 
координація, як засіб управління, перш за 
все застосується для узгодження сп ільних 
чи взаємовигідних дій, заходів, забезпе-
чення більш змістовної та ефективної вза-
ємодії.
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У статті наведено наукові підходи щодо 
значення та сутності предмета контрольної 
діяльності. Сформульовано авторське виз-
начення поняття предмета контролю за 
якістю освіти в України, а також підкреслено 
теоретичну та практичну  важливість його 
визначення. Проаналізовано наукові тлума-
чення проблеми меж контрольної діяльності. 
Проведено розгляд нормативно-правових по-
ложень, на основі яких виділено зміст та 
встановлено межі контролю за якістю вищої 
освіти.
Ключові слова: контроль, якість освіти, 

предмет контролю, межі контролю.

С.М. Зубарєв, Ю.М. Козлов, О.М. Музичук, 
А.В. Поляков, В.О Ромасько, В.Д. Сорокін, 
В.М. Толкунов та інші. Втім, незважаючи на 
чималу кількість наукових здобутків, вчені 
фактично поза своєю увагою залишили пи-
тання предмета та меж контролю за якістю 
вищої освіти в Україні, що є суттєвою про-
галиною на теоретичному та практичному 
рівнях.

Мета і завдання дослідження
Мета дослідження полягає у встановлен-

ні предмету та меж контролю за якістю ви-
щої освіти. Відповідно до встановленої мети 
завданнями дослідження визначено: 1) про-
аналізувати та визначити поняття і сутність 
предмету контролю за якістю вищої освіти 
в України; 2) охарактеризувати та навести 
межі контролю за якістю вищої освіти в дер-
жаві. 

Наукова новизна дослідження визначе-
на тим, що стаття є першою науковою пра-
цею, у якій надається повна характеристика 
предмета та меж контролю за якістю вищої 
освіти в Україні. 

Виклад основного матеріалу
Починати дослідження обох категорій 

варто із окреслення змісту поняття «пред-
мет контролю за якістю вищої освіти в Укра-
їні». На нашу думку, категорія «предмет» є 
ширшою, через що саме на основі неї визна-
чаються межі. На доведення цього відзна-
чимо, що термін «предмет» має значення: 

Постановка проблеми
Особливістю, без розкриття якої немож-

ливо сформувати належну теоретичну по-
зицію про всі аспекти функціонування будь-
якої контрольної діяльності, у тому числі за 
якістю вищої освіти в Україні, є такі вну-
трішні параметри цієї категорії, як предмет 
та межі. Обидві з них пов’язано із спрямо-
ваністю контролю, у зв’язку з чим їх зміст, 
на перший погляд, може бути сплутаний із 
функціями. Але якщо функції виповідають 
на питання, як реалізувати, то предмет та 
метод виражають питання «на що направле-
но реалізацію?» 

Стан наукового дослідження
Окремі проблемні питання здійснення 

контролю за якістю вищої освіти у своїх на-
укових працях розглядали: Е.Е. Бекірова, 
І.О. Васильєва, Ю.В. Гаруст, К.М. Гусов, 
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те, на що спрямована пізнавальна, творча, 
практична діяльність кого-, чого-небудь; 
пізнаний об’єкт; речі, явища, процеси, їхні 
сторони й відношення, які вже відомі, за-
фіксовані в тій чи іншій формі знання, але 
підлягають подальшому дослідженню; сфе-
ра соціальної дійсності, котра зазнає пере-
творення і таке інше [1, с.77].
Зміст поняття «предмет контролю» пе-

ребуває у межах юридичної науки, але за 
змістом відрізняється від значення пред-
мета правового регулювання. Наприклад, 
як відмічає С.М. Зубарєв, предмет конт-
ролю – це стан об’єкта контролю, його від-
повідність положенням національних та 
міжнародних актів [2, с.61]. Схожу позицію 
займає Ю.М. Козлов, на думку якого пред-
метом контролю є дотримання суб’єктами 
встановлених державою стандартів і пра-
вил певної діяльності у відповідній сфері 
суспільного життя [3, c.141]. За І.О. Васи-
льєвим, предмет контролю – це конкрет-
ні показники діяльності підконтрольних 
суб’єктів або матеріальні носії, з якими 
перш за все пов’язана діяльність підконт-
рольних суб’єктів. Відображенням таких 
показників діяльності є окремі матеріальні 
носії, що містять інформацію відносно за-
значених уявлень [4, с.8].
Щодо розуміння предмета контролю за 

якістю освіти в Україні то визначення його 
поняття та базових ознак відсутні на сьогод-
ні в науковій площині. Натомість, учені нео-
дноразово звертали увагу на сутність пред-
мета контрольної діяльності відповідного 
типу, зважаючи на особливості останньої. 
Через це аналіз близьких за змістом пози-
цій дозволить досягти поставлених у статті 
наукових завдань. Так, за Е.Е. Бекіровою, 
предметом контролю органів ліцензування 
є відповідне коло ліцензійних умов [5, c.16]. 
Як зауважує В.О Ромасько, що предметом 
державного контролю у сфері будівництва є 
діяльність як об’єктів, так і суб’єктів контр-
ольних відносин щодо дотримання (вико-
нання) ними будівельного законодавства. 
До предмета контролю віднесено і суб’єктів 
контролю, оскільки умови та порядок здій-
снення ними контрольних повноважень та-
кож хтось контролює (вищестоящий орган, 
інша владно-наглядова інстанція). Предмет 

державного контролю у сфері будівництва, 
на відміну від його об’єкта, є досить різно-
плановим, оскільки стосується різних сто-
рін, напрямів та форм будівельної діяльнос-
ті [6, с.13]. 
Отже, проаналізувавши різні підходи до 

поняття «предмет» у юридичній сфері мож-
на звернути увагу на існуючий дисонанс між 
загальними юридичними уявленнями про 
предмет права, відповідно до яких це сукуп-
ність суспільно-правових відносин на які 
направлено регулюючу дію права, та тлу-
маченнями предмету контрольної діяльнос-
ті, у яких звертається увага на матеріальні 
об’єкти або процеси. 
На наш погляд, подібна проблема 

пов’язана із неправильним сприйняттям 
змісту категорії «предмет» у праві в цілому. 
Так, якщо взяти до уваги загальне значення 
поняття предмета, відповідно до якого це 
матеріалізований вияв об’єкта, то предме-
том в юриспруденції слід вважати чинники, 
які ведуть до появи суспільних відносин в 
тій чи іншій галузі або в процесі функціону-
вання відповідного юридичного явища, як- 
от контроль. При цьому, породжені предме-
том суспільні відносини, на які спрямовано 
юридичний вплив, формують загальний 
об’єкт права (правового регулювання). 
Таким чином, що предметом контролю 

за якістю вищої освіти в Україні є діяльність 
закладів вищої освіти, а також інших уповно-
важених суб’єктів щодо дотримання законо-
давчо визначених стандартів, ліцензійних 
вимог та державної політики у сфері вищої 
освіти. Тобто предметом контролю є весь 
комплекс управлінсько-організаційної ді-
яльності в галузі вищої освіти, який направ-
лено на підтримку належного рівня якості 
як освітніх послуг, так і будь-яких проце-
сів направлених на забезпечення їх якості. 
Важливість визначення предмета контролю 
є не тільки теоретичною, але й практичною, 
адже саме цей фактор визначає межі контр-
ольної діяльності за якістю освіти в Україні. 
Як зауважує І.В. Чепурна, межі конт-

ролю можна розглядати у двох значення: 1) 
коло дій та рішень органів та осіб, які реа-
лізуються процес контролю; 2) визначення 
рамок збору та обробки інформації, які дозволя-
ють виділити факти, що свідчать про порушен-
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ня законодавства в тій чи іншій [7, с.25]. -
У розумінні В.С. Мартем’янова межі контр-
олю виражаються у можливості уповнова-
жених суб’єктів спостерігати за підконтр-
ольними об’єктами та відповідним чином 
перевіряти їх [8, с.194]. Аналогічну позицію 
підтримують такі науковці, як І.І. Лукашук, 
Я.Д. Адамчік, А.Г. Тузов, М.С. Хачатрян 
та інші [9]. Натомість, Є.М. Попович, до-
сліджуючи межі судового контролю відмі-
тив, що межі останнього визначаються: по-
перше, тим, що він здійснюється судовою 
гілкою влади; по-друге, особливостями його 
здійснення – провадиться не систематично, 
не повсякденно, як, наприклад, контроль з 
боку спеціалізованих контролюючих орга-
нів або прокурорський нагляд, а одноразово 
при розгляді конкретних справ у судах [10, 
с.39].
Щодо законодавчих положень, то в них 

відсутня чітка позиція з приводу меж конт-
ролю за якістю вищої освіти. Проте, в остан-
ніх можна знайти окремі статті, які дають 
підстави для побудови теоретичного об-
ґрунтування меж вказаного контролю. Так, 
перш за все, у Законі України «Про освіту» 
від 05.09.2017 №2145-VIII визначено, що 
контроль у галузі освіти провадиться шля-
хом проведення позапланових перевірок 
закладів освіти, у тому числі вищої освіти, 
які можуть проводитись на підставі: 1) звер-
нення фізичної особи (фізичних осіб) про 
порушення, що спричинило чи може спри-
чинити шкоду її (їхнім) правам, законним 
інтересам, до якого додаються документи 
чи їх копії, що підтверджують такі порушен-
ня (за наявності); 2) необхідність перевірки 
виконання розпорядження про усунення 
порушень вимог законодавства, виданого 
за результатами проведення центральним 
органом виконавчої влади із забезпечення 
якості освіти або його територіальним ор-
ганом попереднього заходу державного на-
гляду (контролю); 3) звернення освітнього 
омбудсмена [11].
Отже, якщо брати положення Закону 

за непорушну істину, то межі контролю за 
якістю вищої освіти можна ототожнити із 
сучасними формами перевірок закладів ви-
щої освіти. Проте, з іншого боку, це питання 
розкривається, якщо проаналізувати цільо-

вий Закон України «Про вищу освіту» від 
01.07.2014 №1556-VII. Розділ V цього нор-
мативного акту містить положення, які ви-
значають особливості забезпечення якості 
вищої освіти. Стаття 16 Закону вказує, що 
система забезпечення якості вищої осві-
ти в Україні складається із: 1) системи за-
безпечення закладами вищої освіти якості 
освітньої діяльності та якості вищої освіти 
(система внутрішнього забезпечення якос-
ті); 2) системи зовнішнього забезпечення 
якості освітньої діяльності закладів вищої 
освіти та якості вищої освіти; 3) системи за-
безпечення якості діяльності Національно-
го агентства із забезпечення якості вищої 
освіти і незалежних установ оцінювання та 
забезпечення якості вищої освіти [12]. Так, 
третя система передбачає здійснення таких 
процедур і заходів: 1) забезпечення наяв-
ності та ефективності процесів і процедур 
зовнішнього забезпечення якості вищої 
освіти; 2) забезпечення наявності достатніх і 
збалансованих ресурсів для здійснення про-
цесів зовнішнього забезпечення якості ви-
щої освіти; 3) забезпечення незалежності у 
діяльності Національного агентства із забез-
печення якості вищої освіти і незалежних 
установ оцінювання та забезпечення якості 
вищої освіти; 4) підзвітність; 5) інших про-
цедур і заходів [12].
Крім того, особлива роль у межах сис-

теми забезпечення якості вищої освіти по-
кладається на Національне агентство із за-
безпечення якості вищої освіти, яке у своїй 
роботі виконує наступні повноваження:

- формує вимоги до системи забезпе-
чення якості вищої освіти, розробляє поло-
ження про акредитацію освітніх програм і 
подає його МОН для затвердження; 

- розробляє порядок інституційної 
акредитації закладів вищої освіти і подає 
його МОН для затвердження; 

- формує галузеві експертні ради у 
складі від дев’яти до п’ятнадцяти членів на 
строк не більше ніж три роки з числа осіб, 
які мають науковий ступінь у відповідній га-
лузі знань або досвід фахової роботи в галузі 
не менш як п’ять років, крім представників 
органів студентського самоврядування; 

- формує за поданням закладів вищої 
освіти та наукових установ, що провадять 
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освітню діяльність у сфері вищої освіти, про-
позиції, зокрема з метою запровадження 
міждисциплінарної підготовки, щодо пере-
ліку спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти на від-
повідних рівнях вищої освіти, і подає його 
МОН тощо [13]. 
Наведені законодавчі положення дають 

підстави висунути гіпотезу, відповідно до 
якої межі контролю визначаються норма-
тивно-встановленими повноваженнями На-
ціонального агентства із забезпечення якос-
ті вищої освіти з питань контролю закладів 
вищої освіти щодо дотримання ними стан-
дартів та вимог законодавства про якість 
освітньої діяльності. 
Разом з цим, у контексті контролю якос-

ті вищої освіти застосовується така форма 
останнього як ліцензування освітньої діяль-
ності. Так, відповідно до статті 24 Закону 
України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 
№1556-VII Освітня діяльність у сфері ви-
щої освіти провадиться закладами вищої 
освіти, закладами фахової передвищої осві-
ти (з підготовки фахівців ступенів молод-
шого бакалавра та бакалавра) та науковими 
установами (з підготовки фахівців ступенів 
магістра та/або доктора філософії) на під-
ставі ліцензій, що видаються центральним 
органом виконавчої влади у сфері освіти і 
науки, відповідно до закону. У сфері вищої 
освіти ліцензуванню підлягають: 1) освітня 
діяльність закладу вищої освіти на певному 
рівні вищої освіти; 2) освітня діяльність за 
освітніми програмами, що передбачають 
присвоєння професійної кваліфікації з про-
фесій, для яких запроваджено додаткове 
регулювання. Для отримання ліцензії на 
провадження освітньої діяльності здобувач 
ліцензії подає до органу ліцензування через 
Єдину державну електронну базу з питань 
освіти заяву та документи, що підтверджу-
ють відповідність забезпечення освітнього 
процесу заявника ліцензійним умовам про-
вадження освітньої діяльності у сфері вищої 
освіти. Наукові установи Національної ака-
демії наук України та національних галузе-
вих академій наук можуть подавати заяви та 
документи для отримання ліцензії на основі 
відповідного рішення їх президій. Ліцензія 
на провадження освітньої діяльності нада-

ється рішенням органу ліцензування про 
надання суб’єкту господарювання права на 
провадження освітньої діяльності на певно-
му рівні вищої освіти в межах ліцензованого 
обсягу або на провадження освітньої діяль-
ності за освітньою програмою, що передба-
чає присвоєння професійної кваліфікації з 
професій, д ля яких запроваджено додатко-
ве регулювання, у межах визначеного для 
такої програми ліцензованого обсягу додат-
ково до ліцензованого обсягу на відповід-
ному рівні. Ліцензований обсяг встановлю-
ється на певному рівні вищої освіти або для 
певної освітньої програми, що передбачає 
присвоєння професійної кваліфікації з про-
фесій, для яких запроваджено додаткове 
регулювання, і визначає максимальну су-
марну кількість здобувачів вищої освіти, які 
можуть протягом одного календарного року 
вступити на навчання до закладу вищої осві-
ти, бути поновлені у ньому або переведені 
до нього з інших закладів вищої освіти для 
здобуття вищої освіти відповідного рівня, 
або за відповідною освітньою програмою 
[12].

Висновки
Отже, проведеним аналізом визначено, 

що предмет контролю за якістю вищої осві-
ти фактично становить той перелік аспектів, 
на які спрямовано процес функціонування 
контролю. Саме за допомогою цього пере-
ліку встановлюється обсяг контрольної ді-
яльності,  необхідної для реалізації всіх по-
ставлених перед нею цілей. Таким чином, 
можна зробити висновок, що на сучасному 
етапі межі подібного контролю виражено у 
сформованих та визначених відповідно до 
предмета контролю: 

1) юридичних інститутах та механізмах 
контрольної діяльності, направленої на за-
безпечення дотримання вимог та стандартів 
якості вищої освіти; 

2) широті повноважень суб’єктного 
складу контролю за якістю вищої освіти в 
Україні; 

3) визначених та сформованих на осно-
ві законодавства адміністративних та інших 
формах та методах контролю за якістю ви-
щої освіти.
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SUMMARY 
The article presents scientifi c approaches to 

the meaning and essence of the subject of control 
activities. The author’s defi nition of the concept 
of the subject of quality control of education in 
Ukraine is formulated, as well as the theoretical 
and practical importance of its defi nition is em-
phasized. Scientifi c interpretations of the prob-
lem of control activity limits are analyzed. The 
normative-legal provisions were considered on 
the basis of which the content was highlighted 
and the limits of control over the quality of high-
er education were established.

Key words: control, quality of education, 
subject of control, limits of control.
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ÓÄÊ 342.98(477)

У статті проаналізовано низку дефініцій 
поняття «принципи права». Автором зро-
блено висновок, що принципи здійснення 
громадського контролю за діяльністю 
Національної поліції становлять певний 
симбіоз людських уявлень про ідеали робо-
ти поліції та нормативно закріплених за-
сад її діяльності, оскільки, з одного боку 
громадськість очікує втілення загальноприй-
нятих стандартів роботи поліції (чесність, 
принциповість, справедливість, недопущення 
порушень законодавства тощо), а з іншого 
– такі уявлення, інколи, йдуть у  розріз 
із нормативними приписами. Здійснено 
класифікацію принципів здійснення громадсь-
кого контролю за діяльністю Національної 
поліції.
Ключові слова: принципи, принципи кон-

тролю, контроль, громадський контроль, 
Національна поліція.

Власне громадський контроль і нагляд 
за діяльністю органів державної влади, у 
тому числі органів поліції, безсумнівно, є 
необхідною ознакою сучасного демократич-
ного суспільства та ефективного управлін-
ня, що ґрунтується на засадах теорії люди-
ноцентризму, де особа постає центральною 
постаттю, а діяльність держави здійснюєть-
ся задля її блага. У той же час, суспільна ак-
тивність однозначно сприяє підвищенню 
ефективності та об’єктивності роботи всіх 
державних інституцій, зокрема Національ-
ної поліції України. Фактично громадяни 
та їх об’єднання здійснюють систематичний 
моніторинг за основними напрямами робо-
ти поліції, дотримання норм чинного зако-
нодавства, що стосується: антикорупційної 
діяльності, забезпечення прав людини, до-
тримання службової дисципліни та мораль-
но-етичних вимог. Здійснення такої діяль-
ності свідчить про соціальне значення та 
суспільну користь громадського контролю 
загалом, та контролю за діяльністю Націо-
нальної поліції зокрема, як певної сукупнос-
ті дій правового характеру, котра повинна 
мати не тільки відповідне законодавче під-
ґрунтя, а і власну систему основоположних 
засад або принципів.

Стан дослідження проблеми
У межах проведеного дослідження звер-

нено увагу на праці вчених, які розглядали 
генезис принципів права, а також зверта-
ли увагу на принципи здійснення громад-
ського контролю за діяльністю органів дер-

Постановка проблеми
Досліджуючи будь-яку діяльність крізь 

правову призму, своєрідною юридичною 
догмою можна вважати твердження, що 
вона буде мати юридичне значення лише 
в тих випадках, коли: по-перше, регулю-
ється низкою нормативних приписів (має 
власне правове підґрунтя); по-друге, буде 
реалізовуватись на конкретних визнаних у 
суспільстві або регламентованих правових 
принципів. Інакше така діяльність неза-
лежно від її значення буде характеризува-
тись як незаконна, алогічна та неефектив-
на.
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жавної влади. Використано наукові праці 
С.С. Алєксєєва, Л.А. Луць, С.П. Погребняк, 
Г.О. Саміло, О.Ф. Скакун, П.М. Рабіновича, 
О.О.Уварова, О.М. Юхимюк та інших.

Мета і завдання дослідження
Мета та завдання статті полягають у 

формулюванні поняття принципів громад-
ського контролю за діяльністю Національ-
ної поліції та виділенні системи принципів 
громадського контролю за діяльністю Наці-
ональної поліції.

Наукова новизна дослідження
Наукова новизна дослідження полягає в 

тому, що в межах статті вперше акцентовано 
увагу на принципах громадського контролю 
за діяльністю Національної поліції. 

Виклад основного матеріалу
Під принципами прийнято розуміти: 

«1) основні вихідні положення якої-небудь 
наукової системи, теорії, ідеологічного на-
пряму і т. ін.; 2) особливість, покладену в 
основу створення або здійснення чого-не-
будь, спосіб створення або здійснення чо-
гось; 3) переконання, норму, правило, яким 
керується хто-небудь у житті, поведінці» [1, 
с. 1125; 2, с. 927]; 4) «наукове чи моральне 
начало, основу, правило, від якого не відсту-
пають [3, с. 431]»; 5) «першопочаток; те, що 
лежить в основі певної теорії науки; внутріш-
нє переконання людини; основне правило 
поведінки; основну особливість у будові чо-
го-небудь» [4, с. 451]. Приведені тлумачення 
дозволяють зробити висновок не тільки про 
їх фундаментальність, а і в окремому значен-
ні, про нерозривний зв’язок із людиною та її 
поведінкою в суспільстві. Принципи – це, по 
суті, ті уявлення та правила, що виникають 
і формуються у свідомості людини як певні 
правила, яких вона прагне додержуватись 
незалежно від їх нормативного закріплення.
У юриспруденції принципи є одною 

з центральних категорій, котра тісно 
пов’язана з основоположними термінами 
як от «система права» чи «інститут пра-
ва», вони притаманні майже всім дина-
мічним об’єктам і явищам, та одночасно 
характеризуються високим рівнем спеці-
алізації щодо кожного з них. Професорка 

О.Ф. Скакун, характеризуючи принципи, 
відзначає, що вони є стрижнем право-
вої матерії (системи), оскільки букваль-
но пронизують право, є орієнтирами для 
його подальшого розвитку, відображають 
його незмінну сутність і усталені зв’язки в 
середині правової системи [5, с. 221]. Та-
кої ж думки притримується і О.М. Юхи-
мюк, зазначаючи, що «право будується та 
функціонує на основі певних принципів, 
що виражають його сутність та соціальне 
призначення. У них виражаються голо-
вні властивості та особливості права, що 
надають йому значення державного регу-
лятора міри свободи та справедливості у 
суспільних відносинах» [6, с. 1].
У той же час, важливість принципів як 

правої категорії обумовила виникнення 
систематичного наукового інтересу до цієї 
тематики та активізації відповідних науко-
вих пошуків, а також виникненню окремих 
наукових дискусій про генезис принципів 
права. До прикладу таких дискусій слід за-
рахувати неоднозначність підходів щодо 
визначення змістовного обсягу понять 
«принципи права» та «правові принципи». 
Деякі науковці (наприклад, Л.А. Луць [7, 
с. 119-120], С.Б. Кобринська [8, с. 38]) вбача-
ють суттєву різницю між сутністю вказаних 
понять, у той час коли інші (Т.М. Пєточен-
ко [9, с. 187]) заперечують будь-яку дифе-
ренціацію. Відмінність між вказаними по-
няттями полягає у приналежності цих тер-
мінів: правові принципи є абстрагованими 
як від права, так і від законодавчих норм, 
натомість принципи права, закріплені в 
нормативних приписах. У свою чергу, мож-
на поставити під сумнів розмежування вка-
заних понять, з огляду на те, що: по-перше, 
їх етимологічний зміст не змінюється, адже 
основним утворюючим елементом обох по-
нять є слово принцип, а іменник право чи 
прикметник правовий лише визначає їх на-
лежність до спеціальної сфери; по-друге, у 
теорії права загальноприйнятим є те, що 
принципи, виникаючи в суспільстві, про-
ходять процес формування та становлення, 
отримують форму керівних засад або осно-
вних ідей і закріплюються в нормах права, 
а тому ці терміни можуть позначати різне 
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становище (стан) принципів, оскільки мова 
йде про одне і те ж саме явище.
Існує ще одна термінологічна плутанина, 

обумовлена одночасним використанням за-
конодавцем термінів принципи та засади. 
Так, розділ ІІ Закону України «Про Наці-
ональну поліцію» [10] містить низку прин-
ципів, якими керується поліція під час ви-
конання покладених на неї завдань, серед 
яких: верховенство права (ст. 6), дотри-
мання прав і свобод людини (ст. 7), закон-
ність (ст. 8), відкритість та прозорість (ст. 9), 
політична нейтральність (ст. 10), взаємодія з 
населенням на засадах партнерства (ст. 11), 
безперервність (ст. 12). У той же час, схожі 
основоположні ідеї визначені в ст. 3 Зако-
ну України «Про прокуратуру» [11] як за-
сади її діяльності: верховенство права, за-
конність, справедливість, неупередженість, 
об’єктивність, політична нейтральність, 
прозорість тощо. Відсутність уніфікованого 
підходу в законодавстві щодо визначення 
основоположних елементів функціонуван-
ня тих чи інших явищ (об’єктів і суб’єктів) 
так само стає приводом не тільки для пал-
ких наукових дискусій, а і помилкового 
тлумачення норм чинного законодавства. 
Разом із тим, етимологія слів «принцип» 
та «засада» є ідентичною, оскільки остання 
означає: «основу чогось; те головне, на чому 
ґрунтується, базується що-небудь; вихідне, 
головне положення, принцип; основу сві-
тогляду, правило поведінки» [1, с. 419]. Та-
ким чином, далі доцільно приділити увагу 
принципам права як найбільш вживаної та 
загальноправової категорії. 
Слід відмітити, що в теорії права прин-

ципи зберігають власну етимологічну сут-
ність, де привалює їх тлумачення як ідеалів, 
певних концепцій створення та розвитку 
явищ або діяльності. Сучасна правова наука 
налічує низку дефініцій поняття «принципи 
права»: 

1) «керівні ідеї, якими характеризується 
правовий зміст, його сутність та суспільне 
призначення» [12, с. 143] (С.С. Алексєєв);

2) «система найбільш загальних і ста-
більних імперативних вимог, закріплених 
у праві, які є концентрованим виразом най-
важливіших сутнісних рис та цінностей, що 
притаманні цій системі права і визначають 

її характер і напрями подальшого розви-
тку» [13, с. 37] (С.П. Погребняк);

3) «керівні засади (ідеї), які визначають 
зміст, спрямованість правового регулюван-
ня суспільних відносин» [14, с. 98] (П.М. Ра-
бінович);

4) «основоположні правові ідеї, що ви-
значають зміст і соціальне призначення 
права» [15, с. 135] (Г.О. Саміло);

5) «система вимог до належної і можливої 
поведінки людей, які відображають визнані 
у суспільстві цінності і утворюють спрямова-
ну на регулювання суспільних відносин іє-
рархічну єдність» [16, с. 55] (О.О. Уварова);

6) «об’єктивно властиві праву відправ-
ні начала, незаперечні вимоги (позитивні 
зобов’язання), які ставляться до учасників 
суспільних відносин із метою гармонічного 
поєднання індивідуальних, групових і гро-
мадських інтересів» [4, с. 221] (О.Ф. Скакун);

7) «найбільш загальні вимоги, що став-
ляться до суспільних відносин та їх учасни-
ків, а також як вихідні керівні засади, від-
правні усталення, що виражають сутність 
права і випливають з ідей справедливості 
та свободи, визначають загальну спрямова-
ність і найістотніші риси чинної правової 
системи» [17, с. 197] (М.В. Цвік, О.В. Петри-
шин).
На підставі вищеприведених дефініцій 

поняття «принципи права», їх можна оха-
рактеризувати як основу правового регу-
лювання, що визначає подальший розви-
ток правової системи та основні напрями 
врегулювання суспільних відносин, шляхом 
закріплення в чинному законодавстві пра-
вил і вимог до поведінки суб’єктів або їх без-
посередньої діяльності. Принципи права 
уособлюють ціннісні надбання суспільства, 
загальноприйняті уявлення про справедли-
вість і свободу – утвердження яких, до речі, 
є одним з призначень виникнення та роз-
витку права. Вони існують на стику права 
та моралі, а їх виникнення передують появі 
конкретних нормативних приписів, разом із 
тим, саме за умови їх встановлення на зако-
нодавчому рівні, вони отримують свій офі-
ційній статус норм права, додержання яких 
є обов’язковим тими особами, кому вони 
адресовані. Принципам права також харак-
терна «нормативність і регулятивність, ви-
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сокий рівень узагальненості й абстрагуван-
ня нормативних приписів принципів права 
та фундаментальний характер» [18, с. 18-
19]. Принципи права – це узагальнюваль-
на категорія, що об’єднує різні за рівнем і 
специфікою керівні ідеї, засади та правила, 
що, у свою чергу, у межах окремої системи 
права (романо-германської, до якої відно-
ситься правова система України) прийнято 
поділяти на: загальноправові (загальні або 
основні), на яких ґрунтується вся система 
права, а тому вони реалізуються незалежно 
від конкретних сфер, галузей або суб’єктів; 
міжгалузеві, що притаманні одночасно де-
кільком галузям права; галузеві, котрі іс-
нують та реалізуються в рамках конкретної 
сфери; принципи інститутів права (інститу-
ційні), які знаходять своє втілення під час 
виникнення та розвитку однотипних вза-
ємовідносин, які регламентуються, як пра-
вило, одною провідною галуззю права [19, 
с. 44; 20, с. 112].
Екстраполюючи вищенаведене на сферу 

здійснення громадського контролю за діяль-
ністю Національної поліції, можна зроби-
ти наступні проміжні висновки. По-перше, 
такі принципи в більшій мірі стосуються 
не діяльності суб’єктів громадського конт-
ролю, а процедур його реалізації. По-друге, 
вони становлять собою певний симбіоз люд-
ських уявлень про ідеали роботи поліції та 
нормативно закріплених засад її діяльності, 
оскільки, з одного боку, громадськість очі-
кує втілення загальноприйнятих стандар-
тів роботи поліції (чесність, принциповість, 
справедливість, недопущення порушень за-
конодавства тощо), а з іншого – такі уявлен-
ня, інколи, йдуть в розріз із нормативними 
приписами. Наприклад, за загальним уяв-
ленням, справедливим вбачається застосу-
вання такого превентивного поліцейського 
заходу як зупинка транспортного засобу, у 
випадку наявності у працівника поліції під-
озри щодо перебування водія в стані ал-
когольного сп’яніння. Натомість із право-
вої точки зору така підстава є незаконною, 
оскільки не передбачена ст. 35 Закону Укра-
їни «Про Національну поліцію». По-третє, 
всі ці принципи закріплені в чинних зако-
нах і підзаконних нормативно-правових 
актах, що обумовлюється юридичною при-

родою, котра вимагає їх безпосереднього 
законодавчого закріплення, адже в проти-
вному випадку такі засади не будуть якісно 
та систематично втілені. По-четверте, прин-
ципи здійснення громадського контролю за 
діяльністю Національної поліції є зібраним 
поняттям, що включає різноманітні прин-
ципи, серед яких: загальноправові, міжгалу-
зеві, галузеві та інституційні.
Приймаючи до уваги класифікацію 

принципів права, яку використано для ди-
ференціації принципів здійснення громад-
ського контролю за діяльністю Національ-
ної поліції, та необхідність законодавчої 
регламентації таких принципів, слід зазна-
чити, що при їх визначенні необхідно спи-
ратись на чинні закони та підзаконні нор-
мативно-правові акти, де вони закріплені, а 
при систематизації − спиратись на класифі-
кацію принципів права.
Перш ніж перейти до визначення пере-

ліку конкретних принципів, доцільно зро-
бити застереження про те, що не всі прин-
ципи права може бути віднесено до системи 
принципів здійснення громадського конт-
ролю за діяльністю поліції. Зазначене можна 
пояснити абстрактною юридичною приро-
дою принципів права та їх загальним харак-
тером, що обумовлює існування найзагаль-
ніших засад, котрі призначені бути основою 
для виникнення та розвитку правовідносин 
у всіх соціально важливих сферах. Натомість 
громадський контроль є достатньо вузьким 
напрямом діяльності, у порівнянні з інши-
ми сферами, як-от сфера приватної влас-
ності або сфера охорони здоров’я, у межах 
яких також існує велика кількість правових 
відносин, перш за все в частині організацій-
ного та виконавчого аспектів. Ураховуючи 
специфіку цих правових відносин, можна 
констатувати, що громадський контроль за 
діяльністю органів Національної поліції є 
частиною функціонального аспекту, одно-
го з суб’єктів, який реалізує правоохоронну 
функцію держави (разом із іншими право-
охоронними органами, наприклад проку-
ратурою та судами). Зазначене свідчить про 
необхідність використання диференційова-
ного підходу під час окреслення переліку 
загальноправових, міжгалузевих, галузевих 
та інституційних принципів права, що в су-
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купності становитимуть систему принципів 
громадського контролю за діяльністю Наці-
ональної поліції.
Загальноправові принципи закріплені 

в Основному законі держави, а саме: ст. 3 
(принцип гуманізму, тобто пріоритету прав 
і свобод людини, поваги до її честі та гіднос-
ті); ст. 8 (принцип верховенства права); ч. 2 
ст. 19 (принцип законності); ст. 24 (принцип 
рівності громадян перед законом); ст. 58 
(принцип обмеження зворотної дії законів) 
тощо [21].
Міжгалузеві принципи реалізуються од-

ночасно в декількох галузях права, а тому 
найбільш повне втілення знаходять у сфері 
правосуддя, де основні засади відправлення 
правосуддя є загальними для всіх його видів 
(кримінального, адміністративного, цивіль-
ного, господарського). Більшість засад від-
правлення правосуддя мають саме міжгалу-
зевий характер, оскільки «вони більш-менш 
одноманітно виражені в нормах декількох 
галузей. До них належать принципи судо-
устрою, судочинства (цивільного, господар-
ського, кримінального) і правового станови-
ща осіб, які беруть участь у процесі, такі як: 
незалежність суддів; здійснення правосуддя 
тільки судом; рівність перед судом; всебіч-
ність; повнота та; об’єктивність; з’ясування 
обставин справи; ніхто не може бути суддею 
у власній справі; гласність і відкритість су-
дового розгляду; змагальність сторін і дис-
позитивність судочинства; національна мова 
судочинства; доступність судового захисту; 
обов’язковість судових рішень» [17, с. 204]. 
Хоча міжгалузеві принципи тяжіють до сфе-
ри правосуддя, його здійснення має спільну 
рису з громадським контролем, яка прояв-
ляться в схожому виді діяльності − перевірці, 
аналізі та співставленні загальновідомих і на-
явних фактів конкретної справи та підбитті 
підсумків. Така спільна ознака свідчить про 
можливість включення окремих міжгалузе-
вих засад у систему принципів громадсько-
го контролю за діяльністю поліції, а саме: 
комплексність; повнота та об’єктивність 
з’ясування обставин справи.
Перелік галузевих принципів обумовлю-

ється основною галуззю права, котра регу-
лює ті чи інші правовідносини в різних сфе-
рах. У сфері громадського контролю за ді-

яльністю поліції привалюють адміністратив-
ні правовідносини, тобто правовідношення 
між суб’єктами, котрі регулюються нормами 
адміністративного права, що обумовлюєть-
ся специфікою предмету та межами право-
вого регулювання. Останні, на думку автор-
ського колективу навчального посібника 
«Адміністративне право. Загальна частина» 
(С.М. Алфьоров, С.В. Ващенко, М.М. Дол-
гополова, А.П. Купін), лімітовані «сферою 
діяльності виконавчих та розпорядчих 
органів і суспільними відносинами управ-
лінського характеру, що складаються у цій 
сфері» [22, с. 8-9], що можуть виникати між 
органами виконавчої влади незалежно від їх 
підпорядкування одне одному, а також ор-
ганами виконавчої влади та громадськістю, 
зокрема громадськими організаціями. Та-
ким чином, засади громадського контролю 
за діяльністю Національної поліції ґрунту-
ються на таких адміністративно-правових 
принципах: 1) верховенство адміністратив-
но-правового закону в системі нормативних 
актів, які містять адміністративно-правові 
норми, підкреслює пріоритетність норм за-
конів над тими, що містяться в інших право-
вих актах, відповідно цим правилом повинні 
керуватись у своїй діяльність суб’єкти здій-
снення громадського контролю; 2) взаємна 
відповідальність органів виконавчої влади 
та громадян одне перед одним за свої діян-
ня, у тому числі прийняті рішення, регла-
ментує необхідність виконання обов’язків і 
реалізації прав суб’єктів сфери громадського 
контролю щодо діяльності Національної по-
ліції; 3) взаємозв’язок матеріальних і проце-
суальних норм підкреслює єдність обох ви-
дів нормативних приписів, адже здійснення 
громадського контролю регламентується 
обома видами норм; 4) вичерпність прав і 
свобод людини в адміністративно-правовій 
сфері свідчить про те, що всі учасники ад-
міністративних правовідносин, у тому числі 
таких, що виникають з приводу здійснення 
громадського контролю за діяльністю по-
ліції, наділяються повним обсягом прав і 
обов’язків, необхідних для того, щоб бути 
повноправним їх учасником і у повному об-
сязі користуватись власними правами та ви-
конувати покладені на них обов’язки.
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Інституційні принципи права відобра-
жають засади виникнення та розвитку пра-
вових відносин у межах конкретної сфери.-
У контексті цієї статті – це здійснення гро-
мадського контролю за діяльністю Наці-
ональної поліції. Зі свого боку, необхідно 
акцентувати увагу на відсутності комплек-
сного нормативно-правового акту, котрий 
визначає систему таких засад, адже неодно-
разові спроби легалізувати уніфікований 
громадський контроль у межах титульного 
закону (наприклад, проєкт Закону про гро-
мадянський контроль за діяльністю органів 
влади, їх посадових і службових осіб 2018 
року [23]) не були реалізовані.
Здійснення громадського контролю за 

органами поліції має власну специфіку, адже 
стосується низки аспектів: функціонування 
громадських об’єднань, котрі, беззаперечно, 
є одними із суб’єктів громадського контро-
лю; засобів та форм здійснення такого контр-
олю, а також діяльності об’єктів контролю в 
частині взаємодії з громадськістю, зокрема 
щодо здійснення останніми контролю за ді-
яльністю поліції. Усі три аспекти, як складо-
ві елементи здійснення громадського контр-
олю (суб’єкт, об’єкт і форми), мають власну 
законодавчу регламентацію, а отже, і власні 
засади. Так, громадський контроль за ді-
яльністю поліції здійснюється за допомогою 
певних засобів і способів, які реалізуються в 
різних формах, але всі вони переважно зво-
дяться до пошуку, систематизації та аналізу, 
співставлення інформації про роботу ор-
ганів поліції і окремих поліцейських. Таку 
інформацію громадяни можуть отримувати 
шляхом подання відповідних звернень і за-
питів (на публічну інформацію). Зазначені 
процедури регламентуються основним за-
конодавчим актом в інформаційній сфері, а 
саме – Законом України «Про інформацію», 
відповідно до ч. 1 ст. 2 якого «основними 
принципами інформаційних відносин є: га-
рантованість права на інформацію; відкри-
тість, доступність інформації, свобода обміну 
інформацією; достовірність і повнота інфор-
мації; свобода вираження поглядів і пере-
конань; правомірність одержання, викорис-
тання, поширення, зберігання та захисту ін-
формації; захищеність особи від втручання в 
її особисте та сімейне життя» [24].

Висновки
Враховуючи викладене, пропонуємо до 

принципів громадського контролю за ді-
яльністю Національної поліції віднести: 
1) загальноправові (верховенство права; від-
повідальність за вину; гарантованість прав і 
свобод громадян; гуманізм; добросовісність; 
заборона зловживання правами; законність; 
неприпустимість будь-якої дискримінації 
під час реалізації прав і свобод; неприпусти-
мість скасування прав і свобод; обмеженість 
втручання органів влади, посадових осіб у 
здійснення прав і свобод; рівність перед за-
коном тощо); 2) міжгалузеві (комплексність; 
повнота; об’єктивність); 3) галузеві (верхо-
венство адміністративно-правового закону 
в системі нормативних актів, які містять 
адміністративно-правові норми; взаємна 
відповідальність органів виконавчої влади 
та громадян одне перед одним за свої ді-
яння; взаємозв’язок матеріальних і проце-
суальних норм; вичерпність прав і свобод 
людини в адміністративно-правовій сфері); 
4) інституційні принципи (взаємодопомо-
га між суб’єктами здійснення контролю за 
органами поліції та суб’єктами, щодо яких 
він здійснюється; відкритість та прозорість 
діяльності суб’єктів, що здійснюють громад-
ський контроль за діяльністю поліції; від-
сутність майнового інтересу у суб’єктів здій-
снення громадського контролю; вільний 
вибір території перспективного здійснення 
контролю за роботою органів Національної 
поліції; добровільність участі у громадсько-
му контролі за роботою органів поліції; за-
хищеність особи від втручання в її особис-
те та сімейне життя, котрий стосується як 
суб’єктів громадського контролю, так і тих 
суб’єктів, щодо яких він здійснюється, тоб-
то співробітників поліції; об’єктивність під 
час збирання, аналізу, узагальнення та пе-
ревірки даних про діяльність органів поліції 
тощо).
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SUMMARY 
The author of the article has analyzed a num-

ber of defi nitions of the concept of “principles of 
law”. The author has concluded that the prin-
ciples of public control over the activities of the 
National Police are a symbiosis of human ideas 
about the ideals of policing and the normative 
principles of its activities, since public on the one 
hand expects the implementation of generally ac-
cepted standards of policing (honesty, integrity, 
fairness, prevention of violations of legislation, 
etc.), and on the other – such ideas are sometimes 
in confl ict with regulations. The classifi cation of 
the principles of public control over the activities 
of the National Police has been carried out.

Key words: principles, principles of control, 
control, public control, National Police.
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Досліджено правові основи цифровізації 
сфери надання послуг в Україні у контексті 
гармонізації українського законодавства з 
європейським. Проаналізовано зміст Ди-
рективи 2000/31/ЄС Європейського парла-
менту та Ради «Про деякі правові аспекти 
інформаційних послуг, зокрема, електронної 
комерції, на внутрішньому ринку». Привер-
нуто увагу до положень Директиви 1999/93/
ЄС Європейського парламенту та Ради 
«Про систему електронних підписів, що 
застосовується в межах Співтовариства», 
Регламенту Європейського Парламенту і 
Ради (ЄС) № 910/2014 від 23 липня 2014 
року про електронну ідентифікацію та 
довірчі послуги для електронних транзакцій 
на внутрішньому ринку та про скасування 
Директиви 1999/93/ЄС. 
Ключові слова: цифрові послуги, елек-

тронна комерція, електронний підпис, сфера 
надання послуг, гармонізація законодавства.

печуючи економічну, соціальну та екологіч-
ну стійкість. За даними Міжнародного со-
юзу електрозв’язку, на кінець вересня 2017 
року кількість користувачів мережі Інтернет 
в усьому світі наблизилася до 3,58 млрд чоло-
вік і велика частина з них має доступ до мо-
більного зв’язку стандарту LTE (Long-term 
evolution), що дозволяє здійснювати висо-
кошвидкісний доступ у мережу Інтернет 
через мобільні телефони та інші терміна-
ли зв’язку. Для порівняння, у країнах, що 
розвиваються проникнення Інтернету 
становить близько 42,9%, у найменш роз-
винених - близько 14,7%. При цьому краї-
ни Європейського Союзу посідають перше 
місце по концентрації користувачів мережі 
Інтернет серед населення [1, с. 152]. Разом 
з тим, використання цифрових послуг ста-
ло каталізатором нових ризиків та викликів 
як для суспільства в цілому, так і для осіб, 
які користуються такими послугами. З огля-
ду на зазначене, аналізу потребує досвід 
Європейського Союзу в контексті комплек-
сного врегулювання питань цифровізації 
сфери надання послуг з метою її ефективно-
го функціонування.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій дозволяє засвідчити високий рівень ува-
ги українських науковців до проблематики 
діджиталізації різних сфер життєдіяльності 
суспільства. Зокрема, поняття та роль ді-
джиталізації, трансформація бізнес-проце-
сів, відповідність українського законодав-
ства європейським вимогам, відносини з ви-

Постановка проблеми
Зростання попиту на онлайн-послуги 

прискорює стрімкий розвиток тенденції 
діджиталізації е-комерції. При цьому, вдо-
сконалення цифрових послуг змінило як 
життя громадян, так і способи діяльнос-
ті суб’єктів господарювання, адже формує 
нові тренди, охоплюючи всі сфери життє-
діяльності: медицину, економіку, торгівлю, 
маркетинг, банківську справу, ресторанний 
бізнес, страхування, освіту.Відмітимо, що 
цифровізація сфери послуг здатна сприяти 
досягненню Цілей сталого  розвитку, забез-
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користання електронних документів, елек-
тронних цифрових підписів, електронної 
комерції (торгівлі) досліджуються в працях: 
О. Ананьєва, І. Балабанова, А. Баранова, 
М. Брагинського, А. Вершиніна, М. Дутова, 
І. Жилінкової, В. Копилова, А. Коптєлова, 
Л. Катинської, А. Косовиця, К. Купріної, 
В. Наумова, С. Петровського, О. Степаненко, 
В. Талімончика, А. Тедєєва, Б. Тетерятника, 
Д. Хазанової, А. Чучковської, А. Шамраєва 
та інших. Водночас, детального аналізу пра-
вового забезпечення цифровізації сфери на-
дання послуг проведено не було.

Метою статті є комплексне досліджен-
ня цифровізації сфери надання послуг у 
контексті вивчення досвіду Європейського 
Союзу для формування пропозицій щодо 
удосконалення нормативної діяльності у цій 
сфері.

Виклад основного матеріалу                          
дослідження

Трансформація запитів споживачів по-
слуг, пов’язаних із функціонуванням цифро-
вих технологій, спричинює необхідність у 
перегляді та пошуку надавачами послуг сво-
їх моделей діяльності. Важливу роль у цьому 
процесі відіграє Закон України № 675-VIII 
«Про електронну комерцію», прийнятий 3 
вересня 2015 року. Закон врегулював низку 
проблемних аспектів, серед яких: правовий 
статус продавця (виконавця, постачальни-
ка) товарів, робіт, послуг в електронній ко-
мерції; правовий статус покупця (замовни-
ка, споживача) товарів, робіт, послуг у сфері 
електронної комерції; правовий статус по-
стачальника послуг проміжного характеру 
у сфері електронної комерції; порядок вчи-
нення електронних правочинів; вирішення 
спорів та відповідальність учасників відно-
син у сфері електронної комерції. 
Слід зазначити, що у Пояснювальній 

записці до проєкту Закону України «Про 
електронну комерцію» привернуто ува-
гу до необхідності упорядкування право-
го регулювання відносин у сфері електро-
нної комерції та гармонізації законодавства 
України із законодавством Європейських 
Співтовариств, а також констатовано факт 
десятирічного відставання правового регу-

лювання цього виду правовідносин держа-
вою Україна від Європейської директиви 
про електронну комерцію (яка була при-
йнята ще в 2000 році) [2]. У проєкті плану 
імплементації Директиви № 98/84/ЄС та 
Директиви № 2000/31/ЄС відзначено, що 
основними завданнями імплементації є: 

- врегулювати відносини у сфері підпри-
ємницької діяльності, що здійснюється за 
допомогою електронних пристроїв, у широ-
кому розумінні, тобто як комерцію; 

- забезпечення правового порядку дис-
танційного укладання й виконання право-
чинів із застосуванням інформаційно-кому-
нікаційних засобів і технологій; 

- узгодження положень чинного законо-
давства України з положеннями Директиви 
щодо особливостей змісту поняття «інфор-
маційні електронні послуги»; 

- врегулювання діяльності посередників, 
провайдерів і операторів телекомунікацій, 
операторів платіжних систем; 

- врегулювання порядку використання 
електронного цифрового підпису в електро-
нній торгівлі [3].Відтак, вважаємо доціль-
ним виокремити пріоритетні положення 
Директиви 2000/31/ЄСЄвропейського пар-
ламенту та Ради «Про деякі правові аспекти 
інформаційних послуг, зокрема, електро-
нної комерції, на внутрішньому ринку» (далі 
- Директива про електронну комерцію), що 
стосуються цифровізації сфери надання по-
слуг. 
Прокоментуємо щодо останнього, що 

сфера правового регулювання Закону 
України «Про електронну комерцію» значно 
ширша, аніж сфера правового регулювання 
Директиви, оскільки охоплює серед іншого 
й питання електронного підпису та укла-
дення електронних правочинів. Структурно 
норми Директиви можна поділити на п’ять 
основних груп: 

1) перша група норм закріплює свободу 
надання інформаційних послуг на території 
Європейського Союзу;

2) друга група норм сприяє розвитку 
ринку послуг інформаційного суспільства 
Європейського Союзу шляхом заборони по-
передніх дозволів чи інших рівнозначних 
вимог щодо започаткування та здійснення 
діяльності з надання таких послуг, встанов-
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лення вимог до інформації, яка має надава-
тися провайдерами послуг інформаційного 
суспільства про себе та яку мають містити 
електронні повідомлення комерційного ха-
рактеру, окреслення вимог до небажаних 
електронних комерційних повідомлень 
(«спаму»), надання дозволу особам, що прак-
тикують регульовані професії, використову-
вати у своїй діяльності комерційні електро-
нні повідомлення, дотримуючись при цьому 
норм професійної етики;

3) третя група норм врегульовує деякі 
питання укладення договорів електронним 
шляхом;

4) четверта група норм встановлює ре-
жим юридичної відповідальності провайде-
рів інтернет-послуг у Європейському Союзі;

5) п’ята група норм закріплює адміні-
стративне співробітництво між державами-
членами щодо впровадження послуг інфор-
маційного суспільства [4, с. 166].
Загалом відмітимо і суттєве значення 

гарантування закріплення режиму укладен-
ня контрактів за допомогою електронних 
засобів у правових системах держав-членів 
Європейського Союзу. Відтак, держави-чле-
ни забезпечують, що правові вимоги до про-
цесу укладення контрактів не створюють 
перешкоди для використання контрактів, 
укладених в електронному вигляді, не при-
зводять до позбавлення таких контрактів 
законної сили через укладення їх в електро-
нній формі, окрім:

a) контрактів, які передбачають появу 
чи передачу прав на нерухоме майно, окрім 
прав оренди;

b) контрактів, що вимагають відповідно 
до закону залучення судів, державних орга-
нів чи професій, що передбачають реаліза-
цію державних повноважень;

c) контрактів про поручительство та май-
нове забезпечення, що надається особами, 
які діють в цілях, що лежать поза межами їх 
комерційної чи професійної діяльності;

d) контрактів, що регулюються сімейним 
правом чи спадковим правом [5].
На фоні цього слід зауважити, що стат-

тя 11 Закону України «Про електронну 
комерцію» зазначає інформацію, яку може 
містити електронний договір (крім визначе-
них Цивільним кодексом України істотних 

умов), диспозитивного характеру. Однак, 
однозначною прерогативою Директиви про 
електронну комерцію є закріплення, що 
принаймні наступна інформація надається 
постачальником послуг чітко, повно та од-
нозначно під першим номером у порядку, 
визначеному одержувачем послуг:

a) різні технічні заходи на шляху до 
укладення контракту;

b) чи буде укладений контракт прийня-
тий постачальником послуг, та чи буде він 
доступним;

c) технічні засоби ідентифікації та ви-
правлення помилок вводу до розміщення 
запиту;

d) мови, запропоновані для укладення 
контракту.
Звернемо увагу, що питання використан-

ня електронного підпису в Європейському 
Союзі комплексно врегульовано 
Директивою 1999/93/ЄС Європейського 
парламенту та Ради «Про систему електро-
нних підписів, що застосовується в межах 
Співтовариства» від 13 грудня 1999 року, 
які уможливили розробку країнами-члена-
ми власної політики у сфері електронного 
документообігу. Слідом за європейськими 
актами в Україні у 2003 році було прийнято 
Закон «Про електронний цифровий підпис» 
з метою гармонізації українського законо-
давства із законодавством Європейського 
Союзу, яким було запроваджено в україн-
ську правову площину термін «електронний 
цифровий підпис», під яким розумівся вид 
електронного підпису, отриманого за ре-
зультатом криптографічного перетворення 
набору електронних даних, який додається 
до цього набору або логічно з ним поєдну-
ється і дає змогу підтвердити його цілісність 
та ідентифікувати підписувача, накладаєть-
ся за допомогою особистого ключа та пе-
ревіряється за допомогою відкритого клю-
ча[6]. Законом врегульовувались відносини, 
що виникають при використанні електро-
нного цифрового підпису, окрім тих, що ви-
никають під час використання інших видів 
електронного підпису, у тому числі переве-
деного у цифрову форму зображення влас-
норучного підпису.
Активна трансформація сфери послуг у 

Європейському Союзі призвела до появи 
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ряду проблем та викликів, які необхідно 
було вирішити (брак інтероперабельності та 
зростання кіберзлочинності, неможливість 
використання електронної ідентифікації 
для автентифікації особи в іншій державі-
члені), та необхідності сприятиповністю 
інтегрованому єдиному цифровому ринку 
шляхом спрощення транскордонного ви-
користання онлайн послуг. Відтак, на за-
міну Директиви 1999/93/ЄС було прийня-
то Регламент Європейського Парламенту 
і Ради (ЄС) № 910/2014 від 23 липня 2014 
року про електронну ідентифікацію та до-
вірчі послуги для електронних транзакцій 
на внутрішньому ринку та про скасування 
Директиви 1999/93/ЄС (далі – Регламент). 
Регламент має на мені підвищити рівень до-
віри до електронних транзакцій на внутріш-
ньому ринку шляхом створення спільного 
підґрунтя для безпечної електронної вза-
ємодії між громадянами, суб’єктами підпри-
ємницької діяльності та органами публічної 
влади, покращуючи у такий спосіб дієвість 
публічних і приватних онлайн-послуг, елек-
тронного бізнесу та електронної комерції в 
Європейському Союзі.
Для реалізації поставленої мети струк-

турно Регламент закріпив: 
1) умови, на яких держави-члени визна-

ють засоби електронної ідентифікації фізич-
них та юридичних осіб, що їх охоплює но-
тифікована схема електронної ідентифікації 
іншої держави-члена;

2) правила щодо довірчих послуг, зокре-
ма щодо електронних транзакцій;

3) правові рамки для електронних під-
писів, електронних печаток, електронних 
позначок часу, електронних документів, по-
слуг реєстрованої електронної доставки та 
послуг з надання сертифікатів для автенти-
фікації веб-сайтів[7].
У зв’язку із зазначеним, відмітимо по-

зитивний крок українського законодавця, 
спрямований на увідповіднення україн-
ського законодавства із законодавством 
Європейського Союзу, що полягає у при-
йнятті 5 жовтня 2017 року Закону України 
«Про електронні довірчі послуги», який за-
мінив Закон України «Про електронний 
цифровий підпис». У Пояснювальній запис-
ці до проєкту Закону України «Про електро-

нні довірчі послуги» передбачено сприяння 
норм:

- створенню умов для розвитку та функ-
ціонування сфери електронних довірчих 
послуг;

- вільному обігу електронних довірчих 
послуг в Україні, а також можливості вільно-
го доступу до електронних довірчих послуг 
постачальниками електронних довірчих по-
слуг, що провадять діяльність в інших дер-
жавах;

- підвищенню рівня довіри громадян до 
електронних послуг, у тому числі транскор-
донних;

- рівним можливостям для доступу до 
електронних довірчих послуг, у тому числі 
для осіб з обмеженими можливостями;

- свободі договору у сфері електронних 
довірчих послуг;

- захисту прав і законних інтересів ко-
ристувачів електронних довірчих послуг;

- відповідності вимог до надання елек-
тронних довірчих послуг європейським та 
міжнародним стандартам;

- інтероперабельності та технологічній 
нейтральності національних технічних рі-
шень, а також недопущенню їх дискриміна-
ції;

- захисту персональних даних, що обро-
бляються під час надання електронних до-
вірчих послуг;

- відкритості для інновацій у сфері елек-
тронних довірчих послуг[8]. Беручи до 
уваги зазначене, відмітимо охоплення цьо-
го Закону фактично всіх досягнень у сфе-
рі застосування електронного цифрового 
підпису,оскільки передбачено базу унікаль-
них цифрових «ключів», які закріплені за 
кожним суб’єктом відносин, а також комп-
лексне впровадження механізмів електро-
нної ідентифікації, електронного підпису, 
електронної печатки, електронної позначки 
часу, реєстрованої електронної доставки, ін-
тероперабельності.

Висновки
Аналіз проблематики цифровізації сфери 

послуг у Європейському Союзі та Україні за-
свідчує активний інтерес громадян, суб’єктів 
підприємницької діяльності до публічних 
і приватних онлайн-послуг, електронного 
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бізнесу та електронної комерції. Переважна 
більшість сфер життєдіяльності в тій чи ін-
шій мірі піддається впливу цифровізації, 
яка в результаті стає важливою складовою 
економічного розвитку держав. Разом з тим, 
постає ряд викликів, пов’язаних із забезпе-
ченням ефективності здійснення суб’єктами 
своїх цивільних прав. Відтак, одним із за-
вдань держав є впорядкування сфери ци-
вільних відносин із забезпеченням безпе-
решкодного доступу осіб до інформаційних 
технологій і належним правовим регулю-
ванням відносин у сфері надання цифрових 
послуг. При цьому, орієнтиром для укра-
їнського законодавця повинен слугувати 
Європейський Союз та його нормативна 
база з метою досягнення відповідності євро-
інтеграційному вектору.
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LEGAL PROVISION OF 

DIGITALIZATION OF SERVICES IN THE 
EUROPEAN UNION AND UKRAINE
The legal bases of digitalization of the sphere 

of service provision in Ukraine in the context of 
harmonization of the Ukrainian legislation with the 
European one are researched. The content of Directive 
2000/31/EC of the European Parliament and of the 
Council on certain legal aspects of information society 
services, in particular electronic commerce, in the 
Internal Marketis analyzed. Attention is drawn to the 
provisions of Directive 1999/93/EC of the European 
Parliament and of the Council on a Community 
framework for electronic signatures, Regulation (EU) 
No 910/2014 of the European Parliament and of the 
Council of 23 July 2014 on electronic identifi cation 
and trust services for electronic transactions in the 
internal market and repealing Directive 1999/93/
EC.
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Наукова стаття присвячена досліджен-
ню становлення та трансформації сутніс-
ного розуміння таких понять, як «сім’я» та 
«шлюб» у системі політико-правової думки. 
На підставі комплексного аналізу зроблено 
висновок, що визначення понять «шлюб» і 
«сім’я» значно змінювалося з плином часу, 
що було викликано змінами, які відбувають-
ся в суспільстві і державі. Поняття «шлюб» 
і «сім’я» мають два аспекти – соціологічний 
та юридичний. Для визначення шлюбу і сім’ї 
в соціологічному значенні велику роль віді-
грають особисті відносини суб’єктів шлюбу і 
сім’ї, які практично не можуть бути врегу-
льовані правом і не враховуються при визна-
ченні шлюбу і сім’ї в юридичному розумінні. 
У шлюбі можна умовно виділити різні групи 
відносин: духовні, фізичні і матеріальні. Ду-
ховні та фізичні відносини, що виникають 
у шлюбі, не можуть бути врегульовані пра-
вом в силу їх особливостей, не можуть бути 
встановлені імперативно, не можуть бути і 
встановлені санкції за їх порушення. Релігія, 
розглядаючи шлюб як таїнство, намагалася 
нормами церковного права впливати на осо-
бисті відносини подружжя. Сучасна точка 
зору, що шлюб є інститутом особливого роду, 
оскільки він відповідає моральній природі лю-
дини, його етичних уявлень, не враховує того, 
що в залежності від розвитку суспільства і 
окремих його суб’єктів етичні погляди зміню-
ються. Кожна людина, будучи особистістю, 
має свою систему цінностей, у якій існують 
свої етичні уявлення. Кожне суспільство 
має свою систему норм моралі і моральнос-

Постановка проблеми
Серед численної кількості проблем дер-

жавно-управлінського характеру, які ви-
никають у сучасних умовах українського 
державотворення, однією із ключових є 
проблематика пов’язана із визначенням 
належного рівня правового регулюван-
ня шлюбно-сімейних відносин. Як відомо, 
члени сім’ї є суб’єктами цивільного оборо-
ту, проте їх статус у деяких майнових відно-

ті, яка може відрізнятися від дійсних в ін-
ших суспільствах і яка може змінюватися з 
плином часу. Розглядаючи шлюб як договір, 
слід зробити застереження, що таке визна-
чення стало можливе лише з прийняттям 
нового законодавства про шлюб та сім’ю, яке 
дозволяє учасникам шлюбних правовідносин 
врегулювати практично всі сторони сімей-
ного життя самостійно, а при неможливос-
ті скористатися диспозитивними нормами 
законодавства. Сучасні обмеження захища-
ють одних суб’єктів від несумлінності інших, 
що повністю відповідає і нормам цивільного 
права. Для історико-правових рамок до ХХІ 
століття характерним було пряме втручан-
ня держави в шлюбно-сімейні відносини, в 
особисте життя громадян. Це виражалося, 
у тому числі, і в імперативних нормах, що 
регулюють цю сферу життя. На початку 
1990-х років відбулися істотні зміни в країні 
і, як наслідок, у законодавстві. 
Ключові слова: шлюб, шлюбні правовідно-

сини, сімейні правовідносини, сім’я, шлюбні 
відносини, сімейні відносини.
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синах грає істотну роль, а отже, регулюван-
ня сімейних майнових відносин і особливо 
відносин подружжя, що є основою сім’ї, є 
одним з пріоритетних напрямків розви-
тку. Майнові відносини подружжя мають 
настільки ж тривалу історію розвитку, як і 
сам інститут шлюбу. У зв’язку з цим мож-
на простежити зміни регулювання майно-
вих відносин подружжя протягом значного 
відрізку часу, але, враховуючи, що саме з 
інституту шлюбу випливають дані відно-
сини, розгляд його розвитку також пред-
ставляється необхідним. Шлюб і подружні 
стосунки, як правило, становлять основу 
сім’ї і основу сімейних відносин. Без роз-
гляду цих взаємопов’язаних понять немож-
ливо повністю дослідити правову природу 
інституту майнових відносин у сім’ї, осно-
вною частиною яких є або відносини між 
подружжям, або з приводу подружнього 
майна.
Вивчення теоретичних і практичних 

проблем, що виникають у різні історичні 
періоди у зв’язку із застосуванням норм, 
що регулюють аналізовані відносини, до-
зволяє виявити основні тенденції розвитку 
цих правовідносин. Слід враховувати, що 
їм властива певна специфіка у зв’язку з тим, 
що сім’я є основною складовою частиною 
суспільства, і державна політика завжди 
впливає на регулювання сімейних відно-
син. У цей час Конституція проголошує, 
що наша країна є соціальною державою, 
політика якої спрямована на створення 
умов, що забезпечують гідне життя і ство-
рення умов для вільного розвитку людини. 
У зв’язку з цим сімейна політика держави є 
одним із пріоритетних видів державної по-
літики. У той же час, питання понятійно-
категоріального апарату в контексті істори-
ко-правового аналізу є вкрай актуальними, 
адже дозволять реформувати сучасні нор-
мативно-правові конструкції і встановити 
якісно нові наповнивши їх якісно новим 
змістом.

Стан дослідження
Проблематика пов’язана із правовим 

регулюванням шлюбно-сімейних відносин 
у тій чи іншій мірі була предметом дослі-
дження в роботах різних учених, серед зна-

чної кількості яких варто виділити таких 
провідних науковців, як М. В. Антоколь-
ська, В. А. Ватрас, В. С. Гопанчук, О. І. Грі-
чук, К. Є. Демиденко, О. В. Дзера, І. В. Жи-
лінкова, А. Є. Шевченко, В. І. Озель, О.С. Іоф-
фе, В. В. Луць та інші дослідники.
Водночас, історико-методологічні ас-

пекти становлення та трансформації сутніс-
ного розуміння поняття «сім’я» та шлюб у 
системі політико-правової думки крізь при-
зму історико-правового аналізу вченими не 
досліджувалося.

Внаслідок чого, метою цієї статі є до-
слідження історико-правових аспектів ста-
новлення та розвитку поняття «сім’я» та 
«шлюб» у системі політико-правової думки.

Виклад основного матеріалу
Загальноприйнятною є та обставина, 

що подружжя – це люди, які перебувають 
між собою у шлюбі, а відповідно до чинного 
законодавства, права і обов’язки подружжя 
виникають на підставі реєстрації шлюбу в 
органах реєстрації актів цивільного стану. 
Однак, так було не завжди, адже до першої 
половини ХХ століття шлюб укладався у 
відповідності до релігійних норм, а із се-
редини ХХ століття юридичного значення 
стали набувати й фактичні шлюбні відноси-
ни, які стали породжувати юридичні права 
та обов’язки.
Слід зазначити, що з поняттям «шлюб» 

тісно пов’язане поняття «сім’я», загаль-
ноприйнятне та однозначне визначення 
якого відсутнє, у той же час, подружжя, як 
правило, становлять основу сім’ї і їх майно-
ві відносини впливають на майнові відно-
сини інших членів родини. У зв’язку з цим 
при розгляді поняття «шлюб» доцільно 
розглянути і поняття «сім’я». За цих умов, 
варто наголосити, що до ХІХ століття було 
характерне визначення шлюбу, відповід-
но до якого шлюб був юридичним союзом, 
що складається з двох осіб різної статі, і 
цей союз повинен був відповідати певним 
юридичним умовам і породжувати відомі 
цивільні наслідки.
Так, Шершеневич Г. Ф. вказує, що, з 

юридичної точки зору шлюб – це союз чо-
ловіка і жінки з метою співжиття, заснова-
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ний на взаємній угоді і укладений у вста-
новленій формі. Шершеневич Г.Ф. вважав, 
що підставою виникнення шлюбу є дого-
вір, але виникле шлюбне правовідношен-
ня не можна прирівнювати до цивільних 
зобов’язань. На його думку, шлюб має на 
меті спілкування на все життя і має мораль-
ний, а не економічний зміст, і тому є інсти-
тутом особливого роду.
Водночас, Загоровський І. А. визначав 

шлюб як найповніше (фізичне, моральне, 
економічне, юридичне, релігійне) спілку-
вання між чоловіком і дружиною та вважав, 
що шлюб слід відносити не до сфери дого-
вірного права, а до розряду інститутів осо-
бливого роду [1, c. 5].
Побєдоносцев К. П. вважав, що шлюб 

у юридичному сенсі є з’єднання чоловіка 
і жінки, освячений суспільною свідомістю, 
тобто отримав юридичний характер. Але 
недостатньо дивитися на шлюб з одного 
тільки юридичного боку: це був би погляд 
односторонній. Шлюб, без сумніву, поля-
гає за договором: йому гарантується до-
говірне, обов’язкове ставлення, у якому і 
дружина і чоловік взаємно приймають на 
себе обов’язки; шлюбний союз виробляє і 
відносини по майну; але всі ці відносини 
займають другорядне місце. Сутність шлю-
бу – в умовах фізичної і душевної природи 
людини, а не юридичне тільки з’єднання 
двох велінь [2, c. 13]. А, Мейер Д. І. визна-
чав шлюб як союз двох осіб різної статі, за-
снований на почутті любові, який має сво-
їм призначенням – поповнити особистість 
окремої людини, неповну в самій собі, осо-
бистістю особи іншої статі [3, c. 349]. Фран-
цузький юрист Жюлле де ла Морандьер 
визначав шлюб як укладений у встановле-
ній законом формі цивільний договір, який 
об’єднує чоловіка і жінку для спільного 
життя і надання підтримки й допомоги під 
керівництвом чоловіка, глави родини [4,-
c. 323].
Усі ці визначення були чисто формаль-

ними, оскільки вважалося, що визначення 
шлюбу не вичерпується навіть перераху-
ванням всіх прав і обов’язків, що виплива-
ють із шлюбу. Крім того, вважалося, що у 
сфері права немає можливості дати повно-
го визначення шлюбу і що поняття шлюбу 

встановлюється поза сферою права – у релі-
гії і моральності.
У той час релігія встановлювала певні 

правила щодо більшості соціальних явищ, 
а особливо шлюбу, оскільки він становить 
основу всього суспільного побуту. З точки 
зору релігії, шлюб перебував під заступни-
цтвом божества; за православними уявлен-
нями шлюб вважався особливим таїнством. 
Що ж стосується норм моралі і моральності, 
які існували в суспільстві, вони також впли-
вали на розуміння шлюбу. Відповідно до 
них шлюб був союзом двох осіб різної статі, 
заснованим на почутті любові. Призначен-
ня шлюбу – заповнити особистість окремої 
людини, неповну в самій собі, особистістю 
особи іншої статі.
Таким чином, шлюб визначався у світ-

ському праві в найзагальнішому вигляді, 
значний вплив надавали норми церковного 
права і норми моралі і моральності суспіль-
ства взагалі. Це було пов’язано з тим, що 
багато відносин, що виникають у шлюбі, не 
могли бути врегульовані світським правом 
у силу неможливості встановлення санк-
цій за їх неналежне виконання; церковне 
право також в основному регулювало лише 
ритуальну сторону укладення шлюбу; мо-
ральні ж норми регулювали основу шлюбу 
– особисті відносини подружжя.
Що стосується поняття сім’ї, то Шерше-

невич Г. Ф., приводячи найбільш загальне 
визначення, вказував, що сім’я – це постій-
не співжиття чоловіка, дружини і дітей, 
тобто союз осіб, пов’язаних шлюбом. По-
бєдоносцев К. П. вказував, що слово сім’я 
нагадує про союз, яким з’єднані подружжя 
як між собою, так і з дітьми своїми, в також 
про ставлення, у якому знаходиться глава 
будинку до всіх членів дому та сім’ї, які пе-
ребувають у нього в підпорядкуванні [2, c. 
101]. 
У першій половині ХХ століття вчені, 

які розглядали загальнотеоретичні правові 
питання сім’ї та шлюбу, брали за основу ро-
боту Фрідріха Енгельса «Походження сім’ї, 
приватної власності і держави». Вважалося, 
що в ній викладені вихідні положення іс-
торії людського суспільства і, в тому числі, 
про історію походження та розвитку сім’ї, а 
отже, виклад основних положень цієї робо-
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ти відобразить дійсні теоретичні уявлення 
про шлюб та сім’ю до моменту проголошен-
ня незалежності.
У своїй роботі Ф. Енегельс починає роз-

глядати походження сім’ї з моменту, коли 
ще не було поділу праці на землеробство, 
промисли, торгівлю. Людина, тільки по-
чавши відділятися від природи, привлас-
нювала собі готові продукти, нічого не ви-
робляючи. Як таких сімейних відносин не 
було: кожна жінка однаково належала кож-
ному чоловікові, а кожен чоловік – кожній 
жінці. Це був так званий племінний період, 
не було ні сім’ї, ні шлюбу, а було плем’я як 
єдина і нероздільна ланка первісного сус-
пільства. Шлюб, який виник у найперших 
його проявах та інтерпретаціях був кров-
носпорідненим, але в подальшому посту-
пово уособлювався союз у класичному його 
розумінні. Таким чином, – пояснює Ф. Ен-
гельс, – одношлюбність з’являється в істо-
рії аж ніяк не в якості заснованого на згоді 
союзу між чоловіком і жінкою і ще менше в 
якості вищої форми цього союзу. Навпаки – 
з’являється як поневолення однієї статі ін-
шою, як проголошення невідомого до того 
часу у всій попередній історії протиріччя 
між статями [5, c. 53].
А отже, Ф. Енгельс робить висновок, 

що моногамія була плодом індивідуальної 
статевої любові, з якою вона не мала аб-
солютно нічого спільного. Вона була пер-
шою формою сім’ї, в основі якої лежали не 
природні, а економічні умови. Ф. Енгельс 
вважав, що приватна власність породила 
сім’ю, а держава утворилася для захисту 
приватної власності. Моногамія, приватна 
власність і держава, як громадські утворен-
ня, з’явилися одночасно, на одному щаблі 
розвитку людської історії. Усі вони обумов-
люють одна одну і немислимі один без од-
ного.
Основні положення перших законів ра-

дянських часів полягали в тому, що радян-
ський шлюб оголошувався вільним союзом, 
тобто союзом, заснованим на вільній волі, 
а будь-яке примушування до його вступу 
вважалося неприпустимим. Чи не будь-які 
зв’язки визнавалися шлюбними з юридич-
ної точки зору. Необхідна була реєстрація 
шлюбу в органах реєстрації цивільного 

стану, фактичне ж співжиття породжувало 
юридичні наслідки. При реєстрації шлюбу 
пред’являлися певні умови його дійсності – 
шлюбний вік, відсутність близької спорід-
неності, психічного захворювання і іншого 
зареєстрованого шлюбу. Це давало можли-
вість державі попереджати небажані шлюб-
ні союзи.
Крім свободи укладення шлюбу, про-

голошувалася свобода розірвання шлюбу. 
Не можна примушувати людей до вступу в 
шлюб і не можна примушувати їх до продо-
вження шлюбного життя. Декрет про роз-
лучення скасував дореволюційний шлюбо-
розлучний процес і проголосив принцип 
свободи розлучення. Було встановлено, що 
за обопільною згодою подружжя шлюб міг 
бути розірваний через орган реєстрації ак-
тів цивільного стану, а при відсутності та-
кої згоди питання про розлучення вирішу-
валося народним судом. Суддя одноосібно 
виносив ухвалу про розлучення і видавав 
свідоцтво про нього.
Також було скасовано церковний шлюб 

і дійсним став визнаватися тільки цивіль-
ний шлюб. Відповідно до цього положення 
норми церковного права щодо шлюбу при-
пинили свою дію. Однак, церковні шлюби, 
вчинені до першої половини ХХ століття 
і до видання декрету про розлучення, ви-
знавалися дійсними. Різниця віросповідань 
нареченого і нареченої більш не були пере-
шкодою для укладання шлюбу між ними.
Також проголошувалася «соціалістична 

моногамія», поняття з роботи Ф. Енгельса, 
відповідно до якої визнавалася тільки од-
ношлюбність. Шлюби між особами, одна 
з яких полягає в шлюбі, не оформлялися. 
Крім того, вводилося повне зрівняння в 
правах членів сім’ї і, як наслідок, рівно-
правність подружжя. Скасовувалися інсти-
тути «мужньої влади» і «батьківської влади».
Кодекс законів про акти громадянсько-

го стану, шлюбне, сімейне і опікунське пра-
во РРФСР від 1918 року прирівняв фактич-
ні шлюбні відносини до зареєстрованого 
шлюбу. Ці положення кодексу діяли до 8 
червня 1944 р., коли вони були скасовані. 
Фактичне співжиття чоловіка і жінки в цей 
час прирівнювалося за своїми правовими 
наслідками до шлюбу, зареєстрованому в 
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органах реєстрації актів цивільного стану. 
Указ від 8 червня 1944 року знову ввів у 
дію норму, відповідно до якої має юридич-
ну силу лише шлюб, зареєстрований в уста-
новленому законом порядку.
Що стосується теоретичних визначень 

шлюбу і сім’ї в радянський період, варто 
зауважити про різноаспектність сутнісного 
розуміння цих категорій. Зокрема, Мат-
вєєв Г. К. приводить шість ознак шлюбу 
(одноосібний, вільний, рівноправний, до-
вічний союз, який відповідає певним умо-
вам, укладений у певному порядку). На 
підставі цих ознак він відображає таке ви-
значення шлюбу як вільний, рівноправний 
і, в принципі, довічний союз жінки та чо-
ловіка, укладений з дотриманням порядку 
та умов, встановлених законом, який утво-
рює сім’ю і породжує між подружжям вза-
ємні особисті та майнові права і обов’язки 
[6, c. 45]. Подібні визначення призводять і 
інші автори. Рясенцев В. А. розглядає сім’ю 
у двох аспектах: як соціологічне явище і 
сім’ю в правовому сенсі. Якщо в соціологіч-
ному сенсі сім’я – це союз осіб, заснований 
на шлюбі, спорідненості (або тільки спо-
рідненість), прийнятті дітей на вихован-
ня та характеризується спільністю життя, 
інтересів, взаємною турботою; то сім’я у 
правовому сенсі – це коло осіб, пов’язаних 
правами і обов’язками, що випливають із 
шлюбу, споріднення, усиновлення або ін-
шої форми прийняття дітей на виховання 
та покликаними сприяти зміцненню та роз-
витку сімейних відносин на принципах мо-
ралі. Натомість, шлюб науковець розглядає 
як такий, що укладається в установленому 
порядку з дотриманням вимог закону до-
бровільний і рівноправний, довічний союз 
вільних чоловіка і жінки, спрямований на 
створення сім’ї і який породжує у них вза-
ємні права і обов’язки.
Іоффе О. С. вважав, що шлюб виникає 

на підставі юридичного акту, скоєного з на-
міром породити правові наслідки. Але со-
ціальний зміст і правові особливості шлюбу 
виключали кваліфікацію його як один з різ-
новидів цивільно-правових угод. Шлюб, на 
відміну від угоди, не переслідує своєю ме-
тою створення для сторін прав і обов’язків. 
Метою вступу в шлюб, вважав Іоффе О. С, 

є бажання отримати державне визнання 
створеного союзу. Основу такого союзу 
становлять взаємна любов і повага, які не 
можуть бути врегульовані правовими нор-
мами. Тому шлюб може припинитися в 
будь-який час, як тільки ця основа буде пі-
дірвана, що неможливо в цивільних угодах 
[7, c. 187-188].
Сімейне законодавство другої полови-

ни ХХ століття твердо дотримувалося ви-
знання юридичної сили тільки за шлюбом, 
зареєстрованим в органах реєстрації актів 
цивільного стану, виняток було передба-
чено для випадків, коли реєстрація шлюбу 
здійснена за релігійними обрядами на тим-
часово окупованих територіях, що входили 
до складу СРСР у період Другої світової ві-
йни, до відновлення на цих територіях ор-
ганів реєстрації актів цивільного стану.
Цікавими є й інші підходи до визначен-

ня поняття шлюбу та сім’ї, зокрема, Неча-
єва A. M. визначає шлюб як союз жінки та 
чоловіка, по ідеї, укладений довічно з ме-
тою створення сім’ї. Однак, вона вказує, що 
це визначення може бути розширено шля-
хом встановлення окремих особливостей 
шлюбу. Наприклад, обов’язковою умовою 
для існування шлюбу є здійснення його 
на паритетних засадах між особами різної 
статі. Крім того, вона вважає, що шлюб слід 
розглядати як своєрідний символ, який де-
монструє відкрито виражений намір ство-
рити сім’ю зі своїм обранцем (обраницею) і 
готовність держави прийняти цю сім’ю під 
свій захист. Нечаєва A.M. підкреслює, що 
шлюб укладається з метою створення сім’ї, 
народження і виховання дітей. Ця мета не 
може бути реалізована до конкретного тер-
міну або обмежена конкретним терміном, а 
реалізується до того моменту, поки сторо-
ни мають можливість і бажання її здійсню-
вати. Якщо мета не досягнута, то шлюб роз-
ривається. Якщо ж такої мети не було, то 
шлюб повинен бути визнаний недійсним. 
Окрім того, на її думку, сім’я – це спільність 
спільно проживаючих осіб, об’єднаних 
правами і обов’язками, передбаченими сі-
мейним законодавством. Держава регулює 
за допомогою норм сімейного права лише 
ті відносини, які існують у сім’ї, а також ви-
значає умови, порядок виникнення прав 
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та обов’язків, передбачених сімейним за-
конодавством. Також Нечаєва A. M. зазна-
чає, що серед різнохарактерних за своїми 
параметрами факторів, що визначають вну-
трішній істотний зв’язок явищ, від яких за-
лежить міцність, повноцінність сім’ї, можна 
виділити в якості вирішальних, по-перше, 
справжню рівність жінки і чоловіки в сім’ї, 
по-друге, взаємну адаптацію подружжя. 
Саме ці обставини входять до числа специ-
фічних закономірностей, які обумовлюють 
майбутнє шлюбу і сім’ї [8, c. 91].
Антокольська М. В. розглядає три ви-

значення шлюбу: як договору, як таїнства 
і як інституту особливого роду. Якщо роз-
глядати шлюб як цивільно-правовий дого-
вір, то в цьому випадку правовому регулю-
ванню піддаються тільки ті сторони шлю-
бу, які стосуються загальногромадянських 
прав і обов’язків, і не можуть бути врегу-
льовані нормами права особисті відносини 
між подружжям. Як таїнство, шлюб роз-
глядається у тому аспекті, як у релігії, тоб-
то церковному праві. Релігія включає в ор-
біту шлюбних відносин не тільки правові 
відносини, але і відносини морально-етич-
ні, релігійні, духовні, і, в тому числі, фізі-
ологічні, що не характерно для правового 
поняття шлюбу. Інститутом особливого 
роду шлюб стає тоді, коли з’являються те-
орії про необхідність відповідності шлюбу 
моральній природі людини, нормам мо-
ралі. Прихильники цієї теорії вважали за 
необхідне регулювати всі шлюбні відно-
сини правовими нормами. З розгляду цих 
теорій Антокольська М. В. робить висно-
вок, що сьогодні шлюб – це цивільно-пра-
вовий договір, тобто у тій частині, у якій 
шлюбні відносини регулюються правом, 
– це цивільно-правові відносини. В іншій 
своїй частині, яка лежить в релігійно-етич-
ній чи просто етичній сфері, шлюб може 
розглядатися як таїнство, як містичний 
союз чи як союз, що передбачає найбільш 
повне спілкування або навіть як засіб до-
сягнення певних вигод, – усе це лежить за 
межами права. Етична оцінка свого шлюбу 
– суто особиста справа кожної подружньої 
пари, вона залежить виключно від їх ре-
лігійних, філософських і етичних уявлень. 
Нав’язування таких уявлень ззовні є ніщо 

інше, як зазіхання на свободу світогляду 
особистості [9, c. 111].
Що стосується поняття сім’ї, то Сергє-

єв А.П. вважає, що немає необхідності ви-
значати юридичне поняття сім’ї тому, що 
навіть коли сім’я виступає в якості носіїв 
конкретних прав і обов’язків, у правовід-
носинах беруть участь усе ж тільки окремі 
представники родини. Серед ознак сім’ї 
він виділяє спільне проживання осіб, які 
пов’язані між собою узами шлюбу або спо-
рідненістю, які мають спільність побуту, 
духовних інтересів, моральну і матеріаль-
ну взаємодопомога. Крім того, метою сім’ї 
є продовження роду, задоволення потре-
би в спілкуванні і взаємна підтримка чле-
нів сім’ї. Однак, для визнання сім’ї такої в 
юридичному сенсі слова наявності всіх цих 
ознак недостатньо. 
Варто зауважити, що сучасна сім’я – про-

дукт тривалого історичного розвитку шлюб-
но-сімейних відносин. У юридичній літера-
турі під нею прийнято розуміти засноване 
на шлюбі або спорідненості об’єднання 
осіб, пов’язаних між собою особистими 
і майновими правами і обов’язками, мо-
ральної і матеріальної спільності, взаєм-
ною підтримкою, вихованням дітей, веден-
ням спільного господарства. Виходячи з 
її функцій, сім’я є ні з чим не порівняним 
суспільним організмом, що задовольняє ці-
лий комплекс нагальних людських потреб. 
Норми міжнародного права закріплюють 
принцип охорони сім’ї, зокрема у нормах 
Загальної Декларації прав людини, при-
йнятої Генеральною Асамблеєю ООН 10 
грудня 1948 року, вказано, що сім’я має 
право на захист з боку суспільства і держа-
ви, а у Міжнародному пакті про економічні, 
соціальні і культурні права закріплено нор-
му, відповідно до якої сім’я є природним і 
основним осередком суспільства, якою по-
винна надаватися по можливості найбільш 
широка охорона і допомога, особливо при 
її утворенні і поки на її відповідальності ле-
жить турбота про несамостійних дітей та їх 
вихованні. Відтак, і у сучасних наукових та 
державно-суспільних ідеях сім’я є особли-
вим об’єктом державної сімейної політики, 
метою якої є забезпечення державою необ-
хідних умов для реалізації сім’єю її функцій 
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і підвищення якості життя сім’ї. Державна 
сімейна політика є складовою частиною 
соціальної політики і  цілісною системою 
принципів, оцінок і заходів організацій-
ного, економічного, правового, наукового, 
інформаційного, пропагандистського і ка-
дрового характеру, спрямованих на поліп-
шення умов і підвищення рівня життя сім’ї. 
Однією з основних стратегічних завдань 
соціальної політики держави є створення 
необхідних умов для реалізації сім’єю її 
економічної, відтворювальної, виховної та 
культурно-психологічної функції, підви-
щення рівня життя сімей.

Висновок
Таким чином, можна зробити висновок, 

що визначення понять «шлюб» і «сім’я» зна-
чно змінювалося з плином часу, що було 
викликано змінами, які відбуваються в сус-
пільстві і державі. Поняття «шлюб» і «сім’я» 
мають два аспекти – соціологічний та юри-
дичний. Для визначення шлюбу і сім’ї в 
соціологічному значенні велику роль віді-
грають особисті відносини суб’єктів шлюбу 
і сім’ї, які практично не можуть бути вре-
гульовані правом і не враховуються при 
визначенні шлюбу і сім’ї в юридичному ро-
зумінні. У шлюбі можна умовно виділити 
різні групи відносин: духовні, фізичні і ма-
теріальні. Духовні та фізичні відносини, що 
виникають у шлюбі, не можуть бути врегу-
льовані правом у силу їх особливостей, не 
можуть бути встановлені імперативно, не 
можуть бути і встановлені санкції за їх по-
рушення. Релігія, розглядаючи шлюб як 
таїнство, намагалася нормами церковного 
права впливати на особисті відносини по-
дружжя. Наявна точка зору, що шлюб є ін-
ститутом особливого роду, оскільки він від-
повідає моральній природі людини, його 
етичних уявлень, не враховує того, що в 
залежності від розвитку суспільства і окре-
мих його суб’єктів етичні погляди зміню-
ються. Кожна людина, будучи особистістю, 
має свою систему цінностей, у якій існують 
свої етичні уявлення. Кожне суспільство 
має свою систему норм моралі і моральнос-
ті, яка може відрізнятися від дійсних інших 
суспільствах і яка може змінюватися з пли-
ном часу. Розглядаючи шлюб як договір, 

слід зробити застереження, що таке визна-
чення стало можливе лише з прийняттям 
нового законодавства про шлюб та сім’ю, 
яке дозволяє учасникам шлюбних право-
відносин врегулювати практично всі сторо-
ни сімейного життя самостійно, а при не-
можливості скористатися диспозитивними 
нормами законодавства. Сучасні обмежен-
ня захищають одних суб’єктів від несумлін-
ності інших, що повністю відповідає і нор-
мам цивільного права.
У правовому сенсі сім’я – це зв’язок 

юридичний, адже юридичний характер 
сімейних стосунків надає регулювання їх 
нормами права в тій мірі і в тих випадках, 
у яких держава може за допомогою норм 
права впливати на поведінку членів сім’ї. 
Серед юридичних ознак сім’ї найважли-
вішими є наявність встановлених законо-
давством взаємних прав і обов’язків членів 
сім’ї і їх спільне проживання. Якщо перша 
ознака є обов’язковою, то друга може і не 
дотримуватися. Слід зазначити, що розу-
міння визначень шлюбу і сім’ї, цілей і за-
вдань правового регулювання шлюбних і 
сімейних відносин змінювалося з плином 
часу в залежності від державної ідеології. 
До ХХ століття сфера шлюбно-сімейних 
відносин практично повністю регулювала-
ся церковним, а не світським правом. Для 
історико-правових рамок до ХХІ століття 
характерним було пряме втручання держа-
ви в шлюбно-сімейні відносини, в особис-
те життя громадян. Це виражалося, у тому 
числі, і в імперативних нормах, що регу-
люють цю сферу життя. На початку 1990-х 
років відбулися істотні зміни в країні і, як 
наслідок, у законодавстві. У Конституції та 
інших законодавчих актах стали закріплені 
положення, що відображають зміни в краї-
ні і в суспільстві.

Література
1. Загоровский А. И. Курс семейного 

права. Одесса : Тип. «Экономическая»,1902. 
460 с.

2. Победоносцев К. П. Курс граждан-
ского права. В 3-х томах. Т. 2. Москва : Зер-
цало, 2003. 656 c.

3. Мейер Д. И. Русское гражданское 
право. Москва : Статут, 1997. 290 с.



112ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 4, 2018

Öèâ³ëüíå, ï³äïðèºìíèöüêå, ãîñïîäàðñüêå òà òðóäîâå ïðàâî

4. Морандьер Л. Жюллио де ла. Граж-
данское право Франции. В 3-х томах. Пере-
вод с французского и вступительная статья 
Е. А. Флейшиц. Москва : Издательство ино-
странной литературы. Том 1: 1958. 742 с.

5. Энгельс Ф. Происхождение семьи, 
частной собственности и государства. Мо-
сква : Политиздат, 1986. 639 с.

6. Матвеев Г. К. Советское семейное 
право. Москва : Юрид. лит., 1985. 208 с.

7. Иоффе О. С. Советское гражданское 
право. Москва : Юрид. лит., 1967. 494 c.

8. Нечаева А. М. Брак, семья, закон. 
Москва : Наука, 1984. 144 с.

9. Антокольская М. В. Семейное пра-
во: учебник. Москва : Юристъ, 2000. 336 с. 

References
1. Zagorovskij, A. I. (1902) Kurs seme-

jnogo prava [Course of family law]. Tip. «Jeko-
nomicheskaja», Odesa, Ukraine.

2. Pobedonoscev, K. P. (2003) Kurs grazh-
danskogo prava [Course of civil law]. Zercalo, 
Moscow, Russia.

3. Mejer, D. I. (1997) Russkoe grazhdan-
skoe pravo [Russian civil law]. Statut, Moscow, 
Russia.

4. Morand’er, L. Zhjullio de la (1958) 
Grazhdanskoe pravo Francii [French civil 
law]. Izdatel’stvo inostrannoj literatury. Mos-
cow, Russia.

5. Jengel’s, F. (1986) Proishozhdenie 
sem’i, chastnoj sobstvennosti i gosudarstva 
[The origin of the family, private property and 
the state]. Politizdat, Moscow, Russia.

6. Matveev, G. K. (1985) Sovetskoe seme-
jnoe pravo [Soviet family law]. Jurid. lit., Mos-
cow, Russia.

7. Ioffe, O. S. (1967) Sovetskoe grazh-
danskoe pravo [Soviet civil law]. Jurid. lit., 
Moscow, Russia.

8. Nechaeva, A. M. (1984) Brak, sem’ja, 
zakon [Marriage, family, law]. Nauka, Moscow, 
Russia.

9. Antokol’skaja, M. V. (2000) Semejnoe 
pravo: uchebnik [Family law: textbook]. Jurist, 
Moscow, Russia.

SUMMARY 
The scientifi c article is devoted to the study of the 

formation and transformation of the essential under-
standing of such concepts as “family” and marriage 
in the system of political and legal thought. Based on 
a comprehensive analysis, it concluded that the defi -
nition of “marriage” and “family” has changed sig-
nifi cantly over time, due to changes in society and the 
state. The concepts of “marriage” and “family” have 
two aspects - sociological and legal. To determine mar-
riage and the family in the sociological sense, a great 
role played by the personal relations of the subjects of 
marriage and the family, which hardly regulated by 
law and taken into account in determining marriage 
and family in the legal sense. In marriage, you can 
conditionally distinguish between different groups 
of relationships: spiritual, physical and material. 
Spiritual and physical relations arising in marriage 
cannot regulated by law due to their peculiarities, es-
tablished imperatively, and sanctions for their viola-
tion established. Religion, considering marriage as a 
sacrament, tried to infl uence the personal relations of 
the spouses by the norms of church law. The existing 
view that marriage is an institution of a special kind, 
because it corresponds to the moral nature of man, his 
ethical ideas, does not take into account the fact that 
depending on the development of society and its indi-
vidual subjects, ethical views change. Each person, 
being an individual, has his own system of values, in 
which there are ethical ideas. Each society has its own 
system of norms of morality and morality, which may 
differ from those existing in other societies and which 
may change over time. Considering marriage as a 
contract, it should be noted that such a defi nition be-
came possible only with the adoption of new legislation 
on marriage and family, which allows participants in 
marital relations to regulate almost all aspects of fam-
ily life independently, and if it is impossible to use dis-
positive legislation. Existing restrictions protect some 
entities from the dishonesty of others, which is fully 
consistent with the rules of civil law. For the histori-
cal and legal framework until the XXI century char-
acterized by direct state intervention in marital and 
family relations, in the private life of citizens. This 
expressed, inter alia, in the imperative norms govern-
ing this area of life. In the early 1990s, there were 
signifi cant changes in the country and, consequently, 
in legislation.

Keywords: marriage, marital legal relations, fam-
ily legal relations, family, marital relations, family re-
lations.
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ÓÄÊ 346.3:341.2

В статье изложены предпосылки возник-
новения комплаенс в мире, освещены истори-
ческие аспекты его правового регулирования и 
особенности источников.
Ключевые слова: комплаенс, комплаенс-

система, комплаенс-функция, комплаенс-ри-
ски, комплаенс-нормы, комплаенс-контроль, 
комплаенс-программы, субъекты хозяйство-
вания.

ціації комплаєнс-менеджерів. В Організації 
корпоративного комплаєнсу і етики (Society 
of Corporate Compliance and Ethics – SCCE) 
нараховується 9400 членів більш ніж у 30 
країнах, і ця кількість швидко зростає. Між-
народним об’єднанням професіоналів у цій 
сфері є International Compliance Association 
(далі – ICA) – компанія, створена у Велико-
британії у 2001 році. Вона представлена 
більш ніж у 50 юрисдикціях, має регіональні 
представництва у Дубаї і Сінгапурі і нарахо-
вує понад 10 тис. учасників, які обмінюються 
інформацією і досвідом на базі ICA [1, с. 89].

ICA почала готувати в Україні фахівців у 
сфері комплаєнс і вручати відповідні міжна-
родні дипломи. Багато іноземних компаній, 
що здійснюють підприємницьку діяльність 
на території України, підтримали комплаєнс 
як ініціативу, зобов’язавшись вести чесну 
конкуренцію і не вдаватися до корупційних 
заходів.
Слід зазначити, що комплаєнс як від-

носно нове для українського права поняття 
в певній мірі досліджено іноземними коле-
гами і знайшло відображення в зарубіжній 
правовій практиці. Разом з тим необхідно 
мати на увазі, що і за кордоном комплаєнс 
як поняття ще розвивається, а окремі його 
аспекти залишаються дискусійними. 
Комплаєнс розвивається як суто утилі-

тарний механізм контролю ступеня відпо-
відності організації нормативно-правовим 
вимогам, які все більше ускладнювалися та 
посилювалися в умовах стрімкої глобалізації 
транснаціональних корпорацій та стрімкого 

Постановка проблеми
Слідуючи сучасній американській і захід-

ноєвропейській правовій теорії та практиці, 
система «комплаєнс» активно використову-
ється багатьма іноземними компаніями, що 
діють на українському ринку. Так, більшість 
українських дочірніх товариств великих за-
рубіжних компаній вже впровадили струк-
турні одиниці, які займаються тільки забез-
печенням комплаєнс.
Комплаєнс-програми допомагають 

усунути проблему на новому рівні: від зо-
внішнього контролю з боку суспільства до 
внутрішнього контролю і внутрішньої ме-
тодології – комплаєнс-менеджменту. Такі 
менеджери працюють з колегами з метою 
запобігти, знайти і усунути порушення за-
конодавства, етичних та інших норм. Вони 
допомагають іншим співробітникам краще 
розуміти і дотримуватись законів, тим самим 
реалізовуючи у життя очікування керівни-
цтва компанії. У сучасному світі комплаєнс-
програми впроваджуються у всіх країнах.-
У США, Ірландії, Південній Африці та ін-
ших регіонах уже створено професійні асо-
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взаємопроникнення правових систем різних 
країн і міжнародних організацій.
Так, метою цієї статті є висвітлення ста-

новлення та розвитку комплаєнс у підпри-
ємницькій діяльності економічно розвине-
них країн.

Стан дослідження проблеми
Загалом різноманітними аспектами 

впровадження системи комплаєнс опікують-
ся такі дослідники, як А. Бородін, Ю. Бонда-
ренко, О. Данилин, О. Деревська, А. Гаврі-
кова, Л. Правдива, О. Пустовалова, І. Паль-
цун, О. Пустовалова, Л. Калініченко, О. Кар-
пович, Н. Ковальова, Д. Савинов, А. Терехо-
ва, Ю. Трунцевський та ін.

Виклад основного матеріалу
Глобальна фінансова криза 2008-2009 рр. 

стала каталізатором широкого практичного 
застосування нової управлінської технології, 
що спочатку виникла як інструмент внутріш-
ньо-корпоративного контролю. Йдеться про 
комплаєнс-контроль. У перекладі з англій-
ської compliance – відповідність (дотриман-
ня) правилам, стандартам, законам [2].

 Згідно з визначенням Міжнародної асо-
ціації комплаєнса (International Compliance 
Association), під комлаєнсом розуміється 
здатність організації діяти відповідно до 
встановлених для неї зовнішніх та внутріш-
ніх правил, стандартів та вимог [3]. Але фак-
тичне значення терміна «комплаєнс» набага-
то ширше цього визначення, а саме:

- у вузькому сенсі – створення умов, при 
яких на будь-якому рівні діяльності суб’єкта 
господарювання неможливо порушення ан-
тикорупційного законодавства, корпоратив-
ного кодексу;

- у широкому сенсі – стан організації, при 
якому її діяльність відповідає сучасним пра-
вовим нормам, стандартам менеджменту та 
виробництва;

- періодична системна перевірка діяль-
ності організації на предмет її відповідності 
зовнішнім і внутрішнім нормам, стандартам, 
правилам (комплаєнс-аудит). 
Комплаєнс – це «невід’ємна частина кор-

поративної культури компанії, при якій ви-
конання кожним співробітником своїх по-
садових обов’язків, включаючи прийняття 

рішень на всіх рівнях, має відповідати стан-
дартам законності та сумлінності, встановле-
ним компанією для ведення своєї діяльнос-
ті» [4, с. 29].
Виникнення комплаєнсу у світі пов’язано 

з глобалізацією і інтернаціоналізацією світо-
вої фінансової системи. Якщо врахувати між-
народний і транстериторіальний характер 
багатьох фінансових операцій, то можна ска-
зати, що рівень нефінансових ризиків зна-
чно виріс за останні десять років. 
У наявній літературі [5; 6; 7] вказують-

ся основні причини фінансово-економічних 
криз, до яких слід віднести найбільш істотні:

- великі обсяги неконтрольованих або 
недостатньо контрольованих грошей;

- відсутність перспективного мислення 
щодо розвитку негативних процесів у наці-
ональній економіці;

- розвиток корупції на всіх рівнях;
- глобалізація економіки.
Тому не дивно, що в другій половині 

1980-х років зазначені причини стали носи-
ти все більш виражений характер і виникла 
нагальна потреба розробки і використання 
певного захисного механізму.
Концептуальні положення цього меха-

нізму виникли у сфері англо-саксонського 
комплаєнсу, який спочатку був призначений 
для запобігання (зменшення, оптимізації) 
потенційних комплаєнс-ризиків, для змен-
шення та мінімізації матеріальних втрат. 
Ідеологія «комплаєнс» закликає відпо-

відати внутрішнім політикам і процедурам 
компанії та реалізується шляхом створення 
умов, у яких особи, що представляють орга-
нізацію, мають діяти відповідно до високих 
професійних і етичних стандартів.
На сьогодні у західних країнах комплаєнс 

присутній у фінансових організаціях, вироб-
ничих підприємствах, у медицині, торгівлі 
та інших галузях. У переважній більшості 
компаній існують і виконуються норми на-
ступних документів:

- кодекс корпоративної етики;
- політика повідомлень про порушення 

етичних стандартів;
- політика «Китайської стіни» (для розме-

жування інформаційного поля в діяльності ор-
ганізації з метою запобігання конфліктів інте-
ресів і створення умов для чесної конкуренції);
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- політика прийняття та дарування пода-
рунків, запрошень на заходи; 

- політика з протидії відмиванню дохо-
дів, одержаних злочинним шляхом, і фінан-
суванню тероризму;

- політика про взаємодію з регулюючими 
органами;

- політика про конфіденційність інфор-
мації.
На заході регулювання у сфері компла-

єнс формувалося під впливом гучних скан-
далів та в умовах кризи довіри на ринку.
У формах, близьких до сьогоднішньо-

го виду, у світовій практиці комплаєнс ви-
ник ще на самому початку 20 століття, коли 
в США було створено FDА (Fооd аnd Drug 
Аdministrаtiоn) – управління по санітарному 
нагляду за якістю харчових продуктів і ме-
дикаментів. Це агентство входило до складу 
Міністерства охорони здоров’я і соціальних 
служб США як один з федеральних виконав-
чих департаментів. Управління займається 
контролем якості харчових продуктів, лі-
карських препаратів, косметичних засобів, 
тютюнових виробів і деяких інших катего-
рій товарів, а також здійснює контроль за 
дотриманням законодавства та стандартів у 
цій галузі. Управління було створено в 1906 
році відповідно до Закону про харчові про-
дукти та ліки, спочатку мало назву Burеаu 
оf Сhеmistry [8]. Під справжньою назвою 
працює з 1931 року. Агентство стало регуля-
тором у галузі фармацевтичної та харчової 
промисловості та створювало правила, яким 
учасники ринку були зобов’язані слідувати.
Своєрідною точкою відліку в історії 

комплаєнсу (здатність діяти відповідно до 
інструкцій, правил і спеціальних вимог) став 
1963 р., коли Верховний суд штату Делавер 
(США) у рішенні по справі Grаhаm проти 
Аllis-Сhаlmеrs Mаnufасturing Со. скасував 
принцип, згідно з яким директори компа-
ній були відповідальні за створення струк-
тури, яка забезпечувала б виконання вимог 
законодавства: «Немає причин для підозр, 
директори не несуть відповідальності за 
установку та експлуатацію корпоративної 
системи розвідки правопорушень, існуван-
ня яких вони не мають ніяких підстав пі-
дозрювати» [9]. Таким чином, у США на той 
момент сформувалася думка і з’явилося його 

законодавче оформлення, згідно з яким ди-
ректори та посадові особи могли не побою-
ватися того, що законодавчі органи або суди 
розглядатимуть, а тим більше втручатимуть-
ся в обрані компаніями внутрішні системи 
моніторингу для забезпечення дотримання 
вимог законів. Слід зауважити, що в подаль-
шому це положення піддавалося змінам та 
уточненням.
Так, у 1996 р. Канцлерський суд штату 

Делавер ухвалив рішення про те, що обста-
вини змінилися і тепер керівництво корпо-
рацій має нести певну відповідальність за 
те, що відбувається всередині їх компаній. 
Це рішення було схвалено Верховним судом 
лише в 2006 р., що стало важливим етапом 
на шляху від повної неуваги до внутрішньо-
го комплаєнсу до вимоги, щоб він був в ком-
паніях на місцях.
Більш сильним поштовхом бурхливого 

розвитку комплаєнс у США стали скандали 
60-70 рр. ХХ століття. Першою ластівкою 
стали результати розслідування Комісії з 
цінних паперів США в середині 1970-х рр., 
згідно з якими понад 400 американських 
компаній визнали, що здійснили спірні або 
незаконні виплати іноземним державним 
службовцям, політикам і політичним парті-
ям у розмірі понад 300 млн. дол. Був виявле-
ний весь спектр порушень: від хабарів висо-
копоставленим іноземним посадовим особам 
з метою забезпечення сприятливих для ком-
паній дій з боку іноземних держорганів до 
так званих «стимулюючих виплат», які були 
зроблені, щоб іноземні держслужбовці вико-
нали певні міністерські або технічні функції.
Важливою віхою в розвитку комплаєнсу 

став також і Вотергейтський скандал, який 
відкрив численні випадки корупції, у тому 
числі і в приватних компаніях [10]. Результа-
том усіх цих скандалів стало прийняття Акту 
про корупцію за кордоном 1977 року (FСPА 
— Fоrеign Соrrupt Prасtiсеs Асt) [11]. FСPА 
встановив жорсткі правила контролю, ввів 
вимоги до бухгалтерської та фінансової доку-
ментації, встановив правила взаємин з дер-
жавними чиновниками. Разом з прийнят-
тям FСPА в кінці 70 років 20 століття в США 
створюється цілий ряд регуляторів в інших 
галузях. Ряд корупційних скандалів 80 років 
в США, і, зокрема, скандал, пов’язаний із за-
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купівлями зброї для американської армії на-
правив вектор розвитку комплаєнсу не тіль-
ки в галузь дотримання імперативних норм 
права, а й етичних правил ведення бізнесу 
[12]. 
На початку 90-х років приймаються 

Fеdеrаl Sеntеnсing Guidеlinеs (роз’яснення 
про порядок застосування кримінального 
покарання для організацій), які містять у 
собі чіткі інструкції по створенню ефектив-
ної програми в області комплаєнс, і, в тому 
числі, правил етичного регулювання, а в 
2004 році вони були доповнені положення-
ми про необхідність знання менеджментом 
основних умов комплаєнс програм [13].
Початок 2000 років запам’ятався низкою 

масштабних корпоративних скандалів. Так, 
у 2001 році збанкрутувала компанія Еnrоn 
(найбільша енергетична компанія в США) 
[14]. Причиною банкрутства стали серйоз-
ні внутрішні порушення діяльності, велика 
кількість офшорів, у які виводилися активи 
компанії. Крім того, мала місце масштабна 
фальсифікація звітності, і, зокрема, завищен-
ня розміру збитків. За Еnrоn збанкрутувала 
і компанія Аrthur Аndеrsеn – аудитор Еnrоn, 
яка брала участь у підготовці документації. 
Аналізуючи причини кризи Еnrоn, більшість 
аналітиків сходиться на думці, що причиною 
цього були відсутність ефективної системи 
зовнішнього та внутрішнього контролю, 
протиріччя між інтересами менеджерів ви-
щої ланки та інтересами корпорації в цілому 
[15].
Після скандалу 2001 року увага амери-

канських контролюючих органів посили-
лась, а це призвело до перегляду багатьма 
компаніями своєї бізнес-стратегії та створен-
ня спеціальних служб, які відстежували до-
тримання норм закону та етичних правил, 
контролювали внутрішню фінансову доку-
ментацію.
Скандал з Еnrоn привів до іншої знако-

вої події в історії комплаєнс – до прийнят-
тя Закону Сарбейнза-Окслі (Sаrbаnеs-Оxlеy 
Асt, SОX), який серйозно посилив вимоги до 
фінансової звітності компаній і до процесу її 
підготовки, що стало результатом численних 
корпоративних скандалів, пов’язаних з не-
добросовісними менеджерами великих кор-
порацій [16]. 

Відповідно до закону, для акціонерних 
товариств відкритого типу затверджений 
новий режим контролю та регулювання фі-
нансової діяльності, а також внесені істотні 
зміни в галузі управління та вимог до роз-
криття інформації. Зокрема, введено сут-
тєвий захист корпоративних інформаторів 
(співробітників, які повідомляють про недо-
ліки в роботі компанії) від заходів помсти з 
боку керівництва компанії.
Надалі ці положення набули свого роз-

витку. Наприклад, згідно з прийнятим у 
липні 2010 р. закону Додда-Френка, який 
затвердив Програму щодо заохочення ін-
форматорів, майже будь-який співробітник 
компанії, що володіє інформацією про будь-
які фінансові порушення свого роботодавця, 
може розраховувати на винагороду в розмірі 
до 30% від штрафу, який  внаслідок їх доносу 
буде змушена заплатити компанія [17].

2006 рік відзначився серйозним коруп-
ційним скандалом – справою Siеmеns. У 
результаті розслідування з’ясувалося, що 
зазначена компанія виплачувала величезні 
хабарі в ряді держав, де вона працювала в 
цілях «покупки бізнесу», тобто отримання 
замовлень, у тому числі і від державних ор-
ганів. Відомі випадки хабарництва в таких 
країнах, як Греція, Китай, Росія, Єгипет і 
інших, причому хабар передавалися за пря-
мою вказівкою вищого менеджменту компа-
нії з «чорної каси» [18]. Після справи Siеmеns 
наявність комплаєнс-служби в трансна-
ціональних корпораціях стає, безумовно, 
обов’язковою, та навіть не настільки великі 
компанії, що працюють на ринку однієї кра-
їни, починають серйозно ставитися до комп-
лаєнс-питань.
Останнім часом Dеutsсhе Bаnk (DB), ко-

лись – символ німецької фінансової надій-
ності, став стабільним джерелом поганих 
новин: скандал за скандалом, постійні судо-
ві розборки, регулярні штрафні санкції на 
астрономічні суми, чехарда в керівництві. З 
середини 1999 року ціна однієї акції банку 
зі 100 євро впала нижче 10, і поповзли чут-
ки про швидке банкрутство. Найбільший 
німецький банк заплатив позов на 95 міль-
йонів доларів до федерального суду Ман-
хеттена за податкове шахрайство. Банк був 
звинувачений у використанні «порожніх» 
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компаній, які намагаються піти від податку 
на приріст капіталу, який був пов’язаний з 
акціями фармацевтичної компанії Bristоl-
Myеrs Squibb. Ця угода була одним з остан-
ніх кроків у цьому процесі. DB хотів виріши-
ти правові питання, які все більше турбує 
інвесторів. Раніше DB погодився виплатити 
штраф у розмірі $ 7,2 млрд. дол. в Департа-
мент юстиції США в ході розгляду, розпоча-
того проти нього на основі «брудних» цінних 
паперів [19].
У вересні 2015 року агентство з охорони 

навколишнього середовища США (US ЕPА, 
US Еnvirоnmеntаl Prоtесtiоn Аgеnсy) заяви-
ло, що 2-літрові дизельні мотори VW серії 
АЕ 189 не відповідають заявленому рівню 
викидів вихлопних газів. Залежно від умов 
руху, моделі автомобіля, тощо, розбіжність 
заявлених і реальних результатів по чистоті 
вихлопу могло досягати 10-40 разів! І про-
блема виявилася дуже великою, оскільки, 
по-перше, кількість проданих у США авто-
мобілів з таким мотором становила близько 
500 тис. примірників, а в усьому світі загаль-
ний тираж автомобілів з мотором АЕ 189 
становив уже близько 11 млн. примірників. 
А проблема таки загрожує стати світовою: 
через кілька днів після заяви ЕРА про по-
дібні розслідування та тести на токсичність 
заявили Франція та Південна Корея; в кін-
ці вересня Швейцарія просто заборонила 
продаж автомобілів групи VW з дизельни-
ми моторами об’ємом 1,2 л., 1,6 л., 2,0 л. і з 
нормою токсичності «Євро-5». Vоlkswаgеn 
визнав обман, показуючи готовність випра-
вити недоліки. Сума компенсації, що підля-
гає виплаті за Vоlkswаgеn (14,7 млрд. дола-
рів власникам машин) і додатково 4,7 млрд. 
задля пом’якшення шкоди навколишньому 
середовищу та екологічних проектів [20].
Корупційний скандал у ФІФА ( «ФІФА-

гейт») – найбільший в історії ФІФА корупцій-
ний скандал. Вибухнув у кінці травня 2015 
року, коли швейцарська влада заарештува-
ла кількох високопоставлених чиновників 
ФІФА за звинуваченням у корупції. Арешт 
відбувся за два дні до виборів нового голо-
ви ФІФА. У Цюріху були арештовані кіль-
ка високопоставлених чиновників ФІФА. 
Звинувачення на їхню адресу включають у 
себе корупцію, у тому числі у зв’язку зі схва-

ленням організацією заявок країн на про-
ведення чемпіонатів світу, шахрайство із 
застосуванням електронних засобів комуні-
кації та відмивання грошей. Через скандал 
новообраний президент ФІФА Йозеф Блат-
тер 2 червня 2015 року оголосив про своє 
рішення піти у відставку. У рамках скандалу 
8 жовтня 2015 року Арбітражна палата ко-
мітету з етики ФІФА відсторонила Йозефа 
Блаттера та Мішеля Платіні від своїх посад 
на 90 днів. Поліція швейцарського Цюріха 
заарештувала кількох провідних чиновників 
Міжнародної федерації футболу (ФІФА) для 
екстрадиції їх у США, де їм пред’являють 
звинувачення в корупції. Відзначається, що 
звинувачення чиновників ФІФА стосуються 
відмивання грошей, рекету і різних випад-
ків шахрайства протягом останніх 20 років. 
У Цюріху в травні 2015 року в Міжнародній 
федерації футболу (ФІФА) дев’ять старших 
відповідних посадових осіб були затримані, 
за підозрою отримання 150 млн. долр. у ви-
гляді хабарів від засобів масової інформації 
та маркетингу спортивних компаній, які, у 
свою чергу, отримали права на трансляцію 
різних турнірів [21].
Важливим в історії комплаєнс є 2010 

рік, коли Великобританія після довгих об-
говорень приймає Закон Великобританії 
про боротьбу з хабарництвом (UK Bribеry 
Асt) [22], положення якого, по суті, роблять 
обов’язковим створення комплаєнс-служб, 
для тих компаній, які підпадають під його 
екстериторіальне дію. Метою прийняття за-
кону про боротьбу з хабарництвом була за-
міна та принципова зміна дійсного закону 
Великобританії про боротьбу з корупцією, 
який представляв собою сукупність склад-
них і не відповідних сучасним вимогам норм 
і правил, що встановлюють відповідальність 
за правопорушення за загальним правом. 
Слід зазначити, що, набувши чинності, За-
кон Великобританії про боротьбу з хабарни-
цтвом вводить суворіший режим контролю 
за діяльністю компаній і їх відповідальністю, 
ніж закон США про корупцію за кордоном-
( «FCPA»). На відміну від FCPA, дія закону 
поширюється не тільки на посадових, а й на 
приватних осіб, передбачає відповідальність 
компаній і забороняє будь-які, без винятків 
стимулюючі платежі. Таким чином, навіть 
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для компаній, що вже впровадили процеду-
ри забезпечення дотримання FCPA, набуття 
чинності закону Великобританії про хабар-
ництво означає, що їм доведеться провести 
перевірки та упевнитися в тому, що ці про-
цедури є відповідними його вимогам.
Багато з наведених вище Законів і до-

кументів містять рекомендації з побудови 
ефективної функції комплаєнс, включаючи 
повноваження, місце в організації, вимоги 
до комплаєнс-менеджера, взаємодія з інши-
ми підрозділами, зв’язок з корпоративним 
управлінням, ризик-менеджментом, вну-
трішнім контролем.

Висновки
Таким чином, ключові міжнародні стан-

дарти в області комплаєнс закладені наступ-
ними документами:

 - рекомендації Базельського комітету з 
банківського нагляду «Комплаєнс і компла-
єнс-функція в банках»;

- закон США «Про корупційні практики 
за кордоном»;

- закон Великобританії «Про хабарни-
цтво»;

- закон США «Про податкову дисципліну 
щодо іноземних рахунків»;

- стандарт з автоматичного обміну інфор-
мацією про рахунки для податкових цілей 
Організації економічного співробітництва і 
розвитку;

- міжнародні санкції;
- інші екстериторіальні закони.
Усезростаюче динамічне міжнародне 

співробітництво в галузі комплаєнс дозволяє 
зробити висновок про те, що в найближчі 
роки зовнішнє середовище стане більш вре-
гульованим, що обумовлено необхідністю 
вироблення загальних правил, які є ключем 
до економічної інтеграції.
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Mykyta Mozharovskyi
HISTORICAL RETROSPECTION OF 

THE EMERGENCE OF COMPLIANCE IN 
THE WORLD

The article outlines the preconditions for the emer-
gence of compliance in the world, highlights the his-
torical aspects of its legal regulation and features of 
sources.

Following modern American and Western Euro-
pean legal theory and practice, the compliance system 
is actively used by many foreign companies operating 
in the Ukrainian market. Thus, most of the Ukrainian 
subsidiaries of large foreign companies have already 
implemented structural units that are exclusively en-
gaged in ensuring compliance.

 This relatively new concept for modern Ukraini-
an law has been studied to a certain extent by foreign 
colleagues and is refl ected in foreign legal practice. At 
the same time, it should be borne in mind that com-
pliance as a concept is under development abroad as 
well, and some of its aspects remain controversial.

 Compliance is developing as a purely utilitarian 
mechanism for monitoring the degree of compliance of 
an organization with regulatory requirements, which 
have become more and more complicated and tough-
ened in the context of the rapidly globalizing world 
of transnational corporations and the rapid interpen-
etration of the legal systems of various countries and 
international organizations. But the progress of the 
compliance methodology leads to the fact that it is no 
longer necessary to study and monitor not just norms 
and regulatory requirements, but also the institutions 
that generate them, in all their diversity, which in-
cludes both formal and informal institutions.

 The central aspect of compliance is the need to 
carefully assess and compare the regulatory impacts 
that certain norms have on certain areas of organiza-
tions’ activities.

So, the purpose of the article is to highlight the 
formation and development of compliance in business 
activities in economically developed countries.

The provisions under consideration can be taken 
as a basis by Ukrainian experts in the fi eld of law and 
used for the further development of this topic, taking 
into account national characteristics.

Keywords: compliance, compliance system, com-
pliance functions, compliance risks, compliance re-
quirements, compliance control, compliance programs, 
business entities
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У юриспруденції юридична відповідаль-
ність розглядається як одна з форм соціальної 
відповідальності, один з основних елементів 
правового забезпечення охорони і захисту прав 
фізичних та юридичних осіб. 
Більшість авторів розглядає юридичну 

відповідальність у негативному значенні – як 
негативні наслідки (кару) за правопорушення. 
Таку відповідальність називають негативною 
(ретроспективною). Щодо господарських пра-
вовідносин, то негативна відповідальність 
виникає, по-перше, перед самими суб’єктами 
відносно один до одного. По-друге, вона визна-
чається відповідно до зазначених правових 
приписів і, по-третє, контролюється суспіль-
ством за допомогою спеціально створюваних 
механізмів та інститутів. 
З позицій господарсько-правової теорії і 

практики (тобто, з позицій господарського 
законодавства) - юридична відповідальність у 
негативному значенні - це ті (негативні) на-
слідки, що настають за його порушення. 
Виокремлюється позитивна відповідаль-

ність. Її відмінність від негативної полягає в 
тому, що суб’єкт є партнером за відносинами 
(іншим суб’єктом), а й перед суспільством у 
цілому. Цю відповідальність називають со-
ціальною, оскільки невиконання окремим 
суб’єктом своєї функції у повному обсязі пору-
шує нормальне функціонування всього суспіль-
ства як цілого. 
Вирізняється корпоративна соціальна 

відповідальність (КСВ). КСВ вимагає від кож-
ного бізнесу поводитися етично та покращува-
ти якість життя суспільства. Кожен бізнес 

повинен добровільно ухвалити рішення – зро-
бити свій внесок у краще суспільство і більш 
чисте довкілля або не робити цього. КСВ – це 
концепція, яка встановлює вдалий баланс між 
економічними, екологічними, етичними і со-
ціальними проблемами бізнесу. 
Для забезпечення повноти юридичної від-

повідальності суб’єктів господарювання мож-
на використати прийом класифікації та по-
дальшої структуризації напрямів, що мають 
становити зміст цієї відповідальності. 
Ключові слова. Юридична відповідаль-

ність, соціальна відповідальність, негативна 
відповідальність, ретроспективна відпові-
дальність, повнота юридичної відповідальнос-
ті, контроль суспільства, напрями відпові-
дальності.

Вступ
Проблема правопорушень в економіці та 

юридичної відповідальності суб’єктів госпо-
дарювання за них посідає одне із провідних 
місць у правовій науці. Особливо великої ува-
ги вимагають такі питання в сучасних умо-
вах, коли в економіці процвітає монополізм, 
розкрадання державного бюджету, коруп-
ція, виведення коштів у офшори тощо. Але, 
незважаючи на розуміння цих проблем чин-
ною владою, прийняття антикорупційного 
законодавства, заснування спеціальних (до-
даткових) органів з боротьби із зазначеними 
негативними явищами, допомоги в рефор-
муванні з боку наших зарубіжних партнерів 
– тенденцій до подолання вищеперерахо-
ваних правопорушень – не спостерігається. 
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Навпаки, монополізм, корупція, порушення 
конкуренції, обсяги монополізації ринку – не 
зменшуються, а навпаки – збільшуються. У 
зв’язку з цим важливими є подальші дослі-
дження юридичної відповідальності суб’єктів 
господарювання, виокремлення так званої 
позитивної, соціальної відповідальності. Її 
відмінність від більш звичної негативної від-
повідальності полягає в тому, що суб’єкти 
господарювання несуть відповідальність не 
тільки перед конкретним партнером, а й пе-
ред суспільством у цілому. 

Огляд праць з даної проблематики
Теоретичні питання, пов’язані з юридич-

ною, господарсько-правовою відповідаль-
ністю суб’єктів господарювання, розглядали 
відомі фахівці господарського права а саме: 
О.М. Вінник, Д.В. Задихайло, О.Р. Зель-
дина, Я. Петруненко, О.П. Подцерков-
ний, В.А. Устименко, О.О. Шаповалова, 
С.Н. Шишкин, В.С. Щербини тощо.
У той же час питанням соціальної від-

повідальності бізнесу приділяється, на наш 
погляд, недостатньо уваги. Доцільно погли-
блювати дослідження відповідних проблем, 
особливо у підприємницьких відношеннях.

 
Виклад основного матеріалу                           

дослідження
У юриспруденції юридична відповідаль-

ність розглядається як одна з форм соціаль-
ної відповідальності, один з основних еле-
ментів правового забезпечення охорони і за-
хисту прав фізичних та юридичних осіб. 
Більшість авторів розглядає юридич-

ну відповідальність у негативному значенні 
– як негативні наслідки (кару) за правопо-
рушення. Таку відповідальність називають 
негативною (ретроспективною). Щодо гос-
подарських правовідносин, то негативна 
відповідальність виникає, по-перше, перед 
самими суб’єктами відносно один до одно-
го. По-друге, вона визначається відповідно 
до зазначених правових приписів і, по-третє, 
контролюється суспільством за допомогою 
спеціально створюваних механізмів та інсти-
тутів. 
З позицій господарсько-правової теорії 

і практики (тобто з позицій господарського 
законодавства) - юридична відповідальність 

у негативному значенні - це ті (негативні) 
наслідки, що настають за його порушення. 
Наприклад, відповідальність суб’єктів госпо-
дарювання або органів державної влади чи 
органів місцевого самоврядування за пору-
шення антимонопольно-конкурентного за-
конодавства. Цій відповідальності присвяче-
но главу 28 Господарського кодексу України 
(ГКУ). Відповідна теоретична інтерпретація 
такого розуміння юридичної відповідальнос-
ті полягає у визначенні її як цілеспрямовано-
го впливу на поведінку учасників правовід-
носин – порушників за допомогою юридич-
них засобів.
Розрізняють юридичну відповідальність 

за порушення у сфері господарювання і гос-
подарсько-правову відповідальність. Остан-
ня розглядається багатьма авторами як 
більш вузьке поняття [1]. 
Юридична відповідальність за пору-

шення у сфері господарювання звично по-
діляють за галузевою ознакою і характером 
санкцій. За галузевою ознакою виділяють 
такі види юридичної відповідальності, як 
кримінальна, адміністративна, цивільно-пра-
вова, господарсько-правова, дисциплінарна, 
конституційна, міжнародно-правова та ін. У 
літературі називаються також такі види юри-
дичної відповідальності, як майнова, адміні-
стративно-господарська тощо.
Щодо господарсько-правової відпові-

дальності, то це відповідальність суб’єктів 
господарювання. за Господарським кодек-
сом України і іншими актами господарського 
права. Юридична відповідальність у негатив-
ному значенні встановлюється у загальному 
значенні і за видами об’єктів правопорушень. 
Щодо останніх (об’єктів правопорушень), то 
найбільше уваги господарське законодавство 
приділяє саме промисловій власності. Так, 
окрім вищезгаданої глави 28 «Відповідаль-
ність суб’єктів господарювання за порушен-
ня антимонопольно-конкурентного законо-
давства» Господарського кодексу, яка (глава 
28) входить до розділу V «Відповідальність за 
правопорушення у сфері господарювання», 
це також і глава 3 «Обмеження монополізму 
та захист суб’єктів господарювання і спожи-
вачів від недобросовісної конкуренції» ГКУ. 
Зокрема, у п. 2 ст. 25 «Конкуренція у сфері 
господарювання» зазначається, що «…ор-
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ганам державної влади і органам місцевого 
самоврядування, що регулюють відносини у 
сфері господарювання, забороняється при-
ймати акти або вчиняти дії, що визначають 
привілейоване становище суб’єктів господа-
рювання тієї чи іншої форми власності, або 
ставлять у нерівне становище окремі катего-
рії суб’єктів господарювання чи іншим спо-
собом порушують правила конкуренції. У 
разі порушення цієї вимоги органи держав-
ної влади, до повноважень яких належить 
контроль та нагляд за додержанням анти-
монопольно-конкурентного законодавства, 
а також суб’єкти господарювання можуть 
оспорювати такі акти в установленому зако-
ном порядку». Фактично, йдеться про юри-
дичну відповідальність органів державної 
влади і органів місцевого самоврядування, 
що регулюють відносини, пов’язані з промис-
ловою власністю у сфері господарювання пе-
ред суб’єктами господарювання. У п. 5 ст. 27-
«Обмеження монополізму в економіці» цьо-
го ж Кодексу також наголошується, що «ор-
ганам державної влади та органам місцевого 
самоврядування забороняється приймати 
акти або вчиняти дії, спрямовані на еконо-
мічне посилення існуючих суб’єктів господа-
рювання - монополістів та утворення без до-
статніх підстав нових монопольних утворень, 
а також приймати рішення про виключно 
централізований розподіл товарів». 
Статтею 32 «Недобросовісна конкурен-

ція» ГКУ (п. 3) передбачено, що «недобросо-
вісна конкуренція тягне за собою юридичну 
відповідальність осіб, якщо їх дії мають не-
гативний вплив на конкуренцію на території 
України, незалежно від того, де вчинено такі 
дії»; ст. 37 «Відповідальність за недобросовіс-
ну конкуренцію» встановлює, що «вчинення 
дій, визначених як недобросовісна конкурен-
ція, тягне за собою відповідальність суб’єкта 
господарювання згідно з цим Кодексом або 
адміністративну, цивільну чи кримінальну 
відповідальність винних осіб у випадках, пе-
редбачених законом» тощо. 
З промисловою власністю (нехай і опо-

середковано) пов’язані й інші норми госпо-
дарського законодавства, що встановлюють 
відповідальність суб’єктів підприємництва. 
Так, у ст. 49 «Відповідальність суб’єктів під-
приємництва» ГКУ зазначається, що під-

приємці зобов’язані не завдавати шкоди до-
вкіллю, не порушувати права та законні інте-
реси громадян і їх об’єднань, інших суб’єктів 
господарювання, установ, організацій, права 
місцевого самоврядування і держави. Маєть-
ся на увазі, що до законних прав та інтересів 
суб’єктів господарювання відносяться, перш 
за все, права на економічну конкуренцію, ви-
находи, корисні моделі, промислові зразки 
тощо. Це також відповідальність за ті резуль-
тати інтелектуальної діяльності, які пов’язані 
із винахідництвом та раціоналізаторською 
справою і не належать до об’єктів авторсько-
го права, що охороняються, як відомо, ци-
вільним та господарським законодавством. 
Щодо останнього, то це ст. 154 «Регулювання 
відносин щодо використання у господарській 
діяльності прав інтелектуальної власності» (1. 
Відносини, пов’язані з використанням у гос-
подарській діяльності та охороною прав інте-
лектуальної власності, регулюються цим Ко-
дексом та іншими законами. 2. До відносин, 
пов’язаних з використанням у господарській 
діяльності прав інтелектуальної власності, 
застосовуються положення Цивільного ко-
дексу України з урахуванням особливостей, 
передбачених цим Кодексом та іншими зако-
нами), а також ст. ст. 155 – 162. 
Ст.  155 визначає об’єкти прав інтелекту-

альної власності. До них віднесено винаходи 
та корисні моделі; промислові зразки; сорти 
рослин та  породи тварин; торговельні марки 
(знаки для товарів і послуг); комерційне (фір-
мове) найменування; географічне зазначен-
ня; комерційна таємниця; комп’ютерні про-
грами; інші об’єкти, передбачені законом. 
А ст. ст. 156 позначені правомочності щодо 
використа ння винаходу, корисної моделі та 
промислового зразка, торговельної марки (у 
т. ч. щодо використання торговельної мар-
ки, право на яку належить кільком особам), 
комерційного найменування та комерційної 
таємниці.
За завдані шкоду і збитки підприємець, як 

вказується у ст. 49 «Відповідальність суб’єктів 
підприємництва» ГКУ, несе майнову та іншу 
встановлену законом відповідальність.
Господарсько-правова відповідальність 

виражається у формі відшкодування за-
вданих збитків (глава 25 «Відшкодування 
збитків у сфері господарювання» ГКУ) або у 
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сплаті штрафів чи у піддаванні оперативно-
господарським або адміністративно-госпо-
дарським санкціям. 
Адміністративно-господарська відпові-

дальність настає за вчинення адміністратив-
но-господарських правопорушень і у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності. Ця відпо-
відальність базується на застосуванні норм 
Господарського кодексу, Кодексу України 
про адміністративні правопорушення, Мит-
ного кодексу України, інших законодавчих 
актів України, у т.ч. і Закону України від 16 
квітня 1991 року № 959-XII «Про зовнішньо-
економічну діяльність» [12]. Статтею 31 «За-
ходи проти недобросовісної конкуренції та 
зростаючого імпорту при здійсненні зовніш-
ньоекономічної діяльності» передбачено зу-
пинку (на строк до закінчення застосування 
антидемпінгових, компенсаційних або спеці-
альних заходів) використання режимів віль-
ної торгівлі, преференцій, спеціальних піль-
гових режимів, податкових, митних та інших 
пільг (ст. 31 Закону). Зазначеним Законом 
(Законом № 959) передбачено також застосу-
вання до порушників спеціальної санкції — 
тимчасове зупинення зовнішньоекономічної 
діяльності (ст. 37 Закону). 
Сказане вище стосується, як ми зазнача-

ли, юридичної відповідальності у негативно-
му значенні – негативної відповідальності. 
Виокремлюється також позитивна відпові-
дальність. Її відмінність від негативної поля-
гає в тому, суб’єкт партнером за відносинами 
(іншим суб’єктом), а й перед суспільством у 
цілому. Тому цю відповідальність називають 
соціальною, оскільки невиконання окремим 
суб’єктом своєї функції у повному обсязі по-
рушує нормальне функціонування всього 
суспільства як цілого [3]. Мова не тільки про 
вимоги щодо поведінки суб’єктів відносин, 
які внормовані встановленими або санкціо-
нованими приписами. Важливими також є і 
інші соціальні регулятори: ділові звичаї, най-
краща практика провідних підприємств і т.д. 
Вирізняється корпоративна соціальна 

відповідальність (КСВ). КСВ вимагає від 
кожного бізнесу поводитися етично та покра-
щувати якість життя суспільства. Кожен біз-
нес повинен добровільно прийняти рішення 
— зробити свій внесок у краще суспільство 
і більш чисте довкілля або не робити цього. 

КСВ – це концепція, яка встановлює вдалий 
баланс між економічними, екологічними, 
етичними і соціальними проблемами бізнесу. 
Для забезпечення повноти юридичної 

відповідальності суб’єктів господарювання 
можна використати прийом класифікації та 
подальшої структуризації напрямів, що ма-
ють становити зміст цієї відповідальності. 
Це: 1. Сумлінна ділова практика (стосується 
якісних аспектів продуктів, наприклад, їх 
корисності, довговічності, безпеки та зруч-
ності обслуговування, а також їх впливу на 
забруднення. Сумлінна ділова практика 
– це створення (зміцнення) репутації ком-
панії, її бренду та продуктів. Крім того, до 
сумлінної ділової практики слід віднести за-
доволеність клієнтів, правдивість у рекламі, 
повноту і чіткість маркування, а також відпо-
відність праву інтелектуальної власності); 2. 
Людський ресурс. Ця сфера стосується впливу 
організаційної діяльності на людей, які скла-
дають людські ресурси організації. Це захо-
ди, пов’язані зі здоров’ям, освітою, а також 
іншими заходами, які допомагають розкрити 
потенціал працівників. Це вдосконалення 
практики найму, політики просування, без-
пеки роботи, а також навчальні програми, 
рівень заробітної плати, плани додаткових 
пільг і бонусів, , стабільність робочої сили, 
порядок звільнень тощо; 3. Навколишнє сере-
довище. Суб’єкти господарювання мають від-
повідально враховувати екологічні аспекти 
виробництва, що охоплюють контроль за-
бруднення при виробництві, переробленні 
природних ресурсів, утилізації відходів, тощо; 
4. Енергозбереження. Ця сфера охоплює збере-
ження енергії при веденні бізнесу і підвищен-
ня енергоефективності продукції компанії; 5. 
Участь спільноти. Це відносини компанії зі 
спеціальними групами інтересів, зокрема це 
стосується зайнятості та поліпшення станови-
ща меншин, жінок, представників груп з об-
меженими можливостями, а також співпраця 
з правозахисними організаціями тощо. 
Чому це важливо і для чого потрібно 

впроваджувати у світі та Україні? Усе більше 
фактів свідчить про те, що позитивна юри-
дична відповідальність є чинником підви-
щення прибутковості, іміджу компанії, підви-
щення її привабливості, лояльності клієнтів, 
а також інших переваг. В Україні, у топ ком-
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паній з корпоративною соціальною відпові-
дальністю входить «WOG», яка реалізує про-
єкт «Дорога до серця» і забезпечує покупку 
устаткування в лікувальні заклади України, 
«D. TEK», яка допомагає в навчанні та під-
вищенні кваліфікації співробітників держав-
них органів і установ України, а також «Київ-
стар», яка проводить освітні мовні програми 
та надає своїм абонентам не тарифікований 
доступ до додатка Prometheus — платформи 
відкритих онлайн-курсів, пропонує безко-
штовну добірку освітніх програм від кращих 
українських та закордонних викладачів [4]. 
Для забезпечення повноти юридичної 

відповідальності суб’єктів господарювання 
потрібно, використовуючи прийом класифі-
кації, провести подальшу структуризацію по-
значених вище напрямів, що мають станови-
ти зміст цієї відповідальності.

Висновки
Узагальнюючи наведені підходи до ро-

зуміння поняття соціальна відповідальність, 
можна виокремити такі її види, як негативну 
(ретроспективну) та позитивну (перспективну). 
Негативна (ретроспективна) відповідаль-

ність виражається в реакції суспільства на по-
рушення суб’єктом господарювання соціаль-
них норм і застосуванні до нього визначених 
заходів суспільного та (або) державного при-
мусу. Позитивна (перспективна) відповідаль-
ність полягає у виявленні її повного обсягу 
та в забезпеченні виконання та дотримання 
вимог соціальних норм. 
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Labor Law IAPM
ON THE APPROACH TO ENSURING 

THE COMPLETENESS OF LEGAL RESPON-
SIBILITY OF BUSINESS ENTITIES 

In jurisprudence, legal liability is considered 
as one of the forms of social responsibility, one 
of the main elements of legal support and pro-
tection of the rights of individuals and legal en-
tities. Most authors consider legal liability in a 
negative sense - as a negative consequence (pun-
ishment) for the offense. Such responsibility is 
called negative (retrospective). With regard to 
economic relations, the negative responsibility 
arises, fi rst, to the subjects themselves in rela-
tion to each other. Secondly - it is determined in 
accordance with these legal requirements and, 
thirdly - controlled by society through specially 
created mechanisms and institutions. From the 
standpoint of economic and legal theory and 
practice (ie, from the standpoint of economic 
legislation) - legal liability in a negative sense - 
these are the (negative) consequences that occur 
for its violation. There is a positive responsibil-
ity. Its difference from the negative is that the 
subject is a partner in the relationship (another 
subject), but also in front of society as a whole. 
This responsibility is called social, because the 
failure of a single subject to perform its function 
in full disrupts the normal functioning of soci-
ety as a whole. Corporate social responsibility 
(CSR) is distinguished. CSR requires every busi-
ness to behave ethically and improve the qual-
ity of life in society. Every business must make 
a voluntary decision - to contribute to a better 
society and a cleaner environment or not. CSR 
is a concept that strikes a good balance between 
the economic, environmental, ethical and social 
challenges of business. To ensure the complete-
ness of the legal responsibility of business enti-
ties, you can use the method of classifi cation and 
further structuring of areas that should consti-
tute the content of this responsibility. Keywords. 
Legal responsibility, social responsibility, nega-
tive responsibility, retrospective responsibility, 
completeness of legal responsibility, control of 
society, directions of responsibility. 
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Статья посвящена исследованию со-
отношения правовых категории «ответ-
ственности» и «санкций» в юридической 
литературе. Значительное внимание уделе-
но анализу внешнего проявления каждой из 
вышеприведенных категорий. Обосновано 
концепции соотношения категорий «ответ-
ственности» и «санкций» в хозяйственном 
праве, имеет свои особенности по сравнению 
с другими отраслями права, а также и об-
щетеоретическим их соотношением.  Отме-
чается целесообразность совершенствования 
институтов хозяйственно-правовой ответ-
ственности и хозяйственно-правовых санк-
ции, которые не являются тождественными 
правовыми категориями, однако отрицать 
их взаимосвязь также не стоит. Счита-
ем мнение о том, что категория санкции 
является уже, чем категория юридической 
ответственности, при этом в процессе при-
менения правовых санкций в большинстве 
случаев находит реализацию ретроспектив-
ная юридическая ответственность, а потому 
последние соотносятся именно как форма и 
содержание. Хозяйственно-правовые санкции 
и хозяйственно-правовая ответственность 
не являются тождественными правовыми 
категориями, однако не следует отрицать их 
взаимосвязь.
Ключевые слова: ответственность, санк-

ции, хозяйственное право.

ції» у юридичних джерелах потребує на-
укового дискусу, оскільки з цього питання 
відсутня єдина думка, що обумовлено окре-
мими теоретичними та практичними роз-
біжностями між науковцями та практиками.

Аналіз останніх досліджень
Відсутність належного наукового дис-

курсу навколо означеної проблематики, дає 
підстави констатувати, що у вітчизняному 
науковому просторі тематика правової 
генези співвідношення понять «відпові-
дальність» та «санкції» у господарському 
праві ще потребує глибокого наукового 
дослідження. Проблемним питанням приді-
лили увагу Г.С. Гуревич, Ю.А. Венедиктов, 
О.М. Вінник, В.К. Мамутов, В.Г. Пронська, 
В.Н. Хоменко, Н.М. Шевченко, В.С. Щерби-
на та інші науковці.

Метою цієї статті є дослідження дійсних 
у науці підходів щодо визначення категорій 
«відповідальність» та «санкції» у господар-
ському праві, їх співвідношення, формуван-
ня власної дефініції та розробка пропозицій 
щодо їх удосконалення. 
Предметом цього дослідження виступа-

ють господарсько-правові санкції та госпо-
дарсько-правова відповідальність як науко-
ві категорії у механізмі правового регулю-
вання. 

Викладення основного матеріалу
О.С. Іоффе зазначає, що відповідаль-

ність слід розуміти тільки як реалізацію 

Постановка проблеми
Питання співвідношення таких право-

вих категорії, як «відповідальності» та «санк-
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частин санкцій, саме тих, котрі містяться у 
вказівці не на заходи державного примусу, 
що застосовуються в примусовому виконан-
ні обов’язку, невиконаного правопорушни-
ком, а на несприятливі наслідки для право-
порушника [1; с.14]. Згодом О.С. Іоффе змі-
нює свою думку, ототожнюючи відповідаль-
ність з санкцією. [2; с. 97].
Щодо господарсько – правової відпові-

дальності та господарсько –правових санк-
цій, то одні автори визначають санкції як 
захід відповідальності [3; с.515], а другі – 
як обов’язкову частину логічної структури 
правової норми [4; с.67], треті - як атрибут 
у правовій нормі [5; с.12, 21], четверті - як 
правовий засіб відповідальності, форму ре-
алізації відповідальності й одночасно захід 
відповідальності [6; с.280].

 Складність питання полягає також у 
тому, що у ГК України від 16 січня 2003 р. на 
законодавчому рівні було прийняте норма-
тивне визначення господарсько-правових 
санкцій які визначені як заходи впливу на 
правопорушника у сфері господарювання, у 
результаті застосування яких для нього на-
стають несприятливі економічні та/або пра-
вові наслідки [7]. 
В.Н. Хоменко визначає господарсько-

правову санкцію як необхідний елемент в 
структурі правової норми чи наслідок неви-
конання обов’язку, котрий має обов’язкову 
силу для господарського органу, дотриман-
ня котрого приписано державою, що за-
бороняє ухилення від певного правила по-
ведінки. Він зазначає, що не слід розуміти 
під санкцією передбачені нормами права 
наслідки тих чи інших дій чи бездіяльності 
господарського органу, які не є протиправ-
ними, хоча б ці наслідки і були «несприят-
ливими» для господарського органу, на ко-
трий вони покладаються [8; с.50].
Ю.А. Венедиктов визначає господар-

сько-правові санкції як захід економічного 
впливу на господарську ланку за порушен-
ня договірних зобов’язань, розрахункової, 
кредитної, бюджетної дисципліни, порядку 
застосування цін, режиму використання ре-
сурсів чи інші порушення [9; с.5]. 
В.Г. Пронська вважає, що господарсько-

правова відповідальність – це економічні 
за змістом та юридичні за формою методи 

впливу на економічні інтереси суб’єкта гос-
подарювання [10; c.50]. 
Як зазначає В.С. Щербина, відповідаль-

ністю в господарському праві є застосуван-
ня до порушника встановлених договором 
чи законом санкцій, внаслідок чого він за-
знає майнових втрат, відтак господарсько-
правова відповідальність включає в себе 
майнові наслідки застосування санкцій. У 
свою чергу, господарсько-правова санкція 
складає визначену безпосередньо законом 
або договором міру, саме масштаб чи вели-
чину відповідальності правопорушника [6; 
c.280-281].
Н.М. Шевченко, зазначаючи, що склад-

ність аналізу цієї проблеми полягає в тому, 
що сам термін «санкція» є багатозначним 
[11; c.506]. На її думку, господарсько-пра-
вову відповідальність слід визначити, як 
застосування господарських санкцій, яке 
здійснюється за допомогою державного 
примусу та виражається у суспільному осуді 
винного правопорушника та покладанні на 
нього додаткових обтяжень майнового ха-
рактеру чи позбавленні його суб’єктивного 
права [12; c.179].
У свою чергу, на думку В.С. Щербини, 

господарсько-правовій відповідальності 
притаманні особливі ознаки. З точки зору 
форми ця відповідальність юридична. 
Юридична природа такої відповідальності 
полягає саме в негативній оцінці поведінки 
правопорушника з боку держави та в 
прямій вимозі або санкції закону застосува-
ти заходи матеріального впливу у вигляді 
відшкодування збитків, штрафу, сплати не-
устойки, пені тощо [13].
Так, на думку О.М. Вінника, господар-

сько-правовій відповідальності притаманні 
як родові, так і видові риси. До загальних 
ознак О.М. Вінник відносить: юридична 
підстава - закон; фактична підстава - право-
порушення; зміст – негативні наслідки, що 
зазнає порушник; можливість застосуван-
ня державного примусу для покладення 
на порушника господарсько-правової від-
повідальності. Видовими ознаками госпо-
дарсько-правової відповідальності, у свою 
чергу, є: сфера застосування - господарські 
правовідносини; юридична підстава - акти 
господарського законодавства та господар-
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ські договори, фактичні підстави - господар-
ське правопорушення; презумпція вини по-
рушника тощо [14].
Так, Г.С. Гуревич вважає, що найбільш 

загальна функція господарсько-правових 
санкцій базується на недопущенні пору-
шення суб’єктивних прав і невиконання 
юридичних обов’язків сторін, себто в по-
передженні господарських правопорушень. 
Конкретизуючи цю тезу та враховуючи 
суб’єктний склад і зміст господарських пра-
вовідносин, науковець зазначає, що основні 
цілі господарсько-правових санкцій поля-
гають, у забезпеченні: захисту суб’єктивних 
прав кредитора, тобто в забезпеченні мож-
ливості їх здійснення; примушення боржни-
ка до виконання юридичних обов’язків, які 
на нього покладені законом чи договором, 
і тим самим – покарання боржника; понов-
лення порушеного суб’єктивного права спе-
цифічними для господарського права спо-
собами – застосуванням заходів майнового, 
оперативного чи адміністративного харак-
теру. Реалізація цих цілей проявляється у 
функціях господарсько-правової відпові-
дальності, що настає в результаті застосу-
вання санкцій. Тому, на думку Г.С. Гуреви-
ча, основні функції господарсько-правової 
відповідальності та санкцій співпадають [15; 
c.15].
Згідно з позицією інших учених-право-

знавців, господарсько-правовій відповідаль-
ності притаманні наступні функції: стимулю-
вання до належного виконання договірних 
обов’язків учасників господарських право-
відносин; компенсація (поновлення) пору-
шених майнових прав; покарання з метою 
попередження порушення зобов’язань у 
майбутньому; виховання учасників договір-
них зобов’язань у дусі неухильного дотри-
мання вимог закону й договору, повага ін-
тересів держави і взаємних інтересів сторін 
[16, с.226-230; 1, с.17].

Висновки
У зв’язку із вищезазначеним доцільною 

підкреслити думку про те, що категорія 
санкції є вужчою, аніж категорія юридичної 
відповідальності, проте в процесі застосу-
вання правових санкцій у більшості випад-
ків знаходить реалізацію ретроспективна 

юридична відповідальність, а тому останні 
співвідносяться саме як форма та зміст. 
Отже, господарсько-правова відпові-

дальність та господарсько-правові санкції не 
є тотожними правовими категоріями, але не 
треба заперечувати їх взаємозв’язок. 
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена дослідженню спів-

відношення правових категорії «відповідаль-
ності» та «санкцій» у юридичній літературі. 
Значна увага приділена аналізу зовнішнього 
вияву кожної із вищенаведених категорій. Об-
ґрунтовано концепції співвідношення катего-
рій «відповідальності» та «санкцій» у госпо-
дарському праві, що має свої особливості по-
рівняно із іншими галузями права, а також 
і загальнотеоретичним їх співвідношенням. 
Наголошується на доцільності удосконалення 
інститутів господарсько-правової відповідаль-
ності та господарсько-правових санкції, які не 
є тотожними правовими категоріями, про-
те заперечувати їх взаємозв’язок також не 
варто. Вважаємо думку про те, що категорія 
санкції є вужчою, аніж категорія юридичної 
відповідальності, при цьому в процесі застосу-
вання правових санкцій у більшості випадків 
знаходить реалізацію ретроспективна юри-
дична відповідальність, а тому останні спів-
відносяться саме як форма та зміст. Госпо-
дарсько-правові санкції та господарсько-пра-
вова відповідальність не є тотожними право-
вими категоріями, проте не слід заперечувати 
їх взаємозв’язок.
Ключові слова: відповідальність, санкції, 

господарське право.
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LEGAL GENESIS OF THE RELATION-
SHIP BETWEEN THE CONCEPTS OF “RE-
SPONSIBILITY” AND “SANCTIONS” IN 

COMMERCIAL LAW
The article is devoted to the study of the 

relationship between the legal categories of 
“responsibility” and “sanctions” in the legal 
literature. Considerable attention is paid to 
the analysis of the external manifestation of 
each of the above categories. The concepts 
of the ratio of the categories of “responsibil-
ity” and “sanctions” in commercial law are 
substantiated, which has its features in com-
parison with other branches of law, as well as 
their general theoretical relationship. Em-
phasis is placed on the expediency of improv-
ing the institutions of economic and legal 
responsibility and economic and legal sanc-
tions, which are not identical legal categories, 
but their relationship should not be denied. 
We consider it appropriate that the category 
of sanctions is narrower than the category 
of legal responsibility, and in the process of 
applying legal sanctions in most cases retro-
spective legal responsibility is implemented, 
and therefore they are related as form and 
content. Economic and legal sanctions, and 
economic and legal responsibility are not 
identical legal categories, but their relation-
ship should not be denied.

Keywords: responsibility, sanctions, com-
mercial law.
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Ступінь наукової розробки проблеми
Дослідженням творчості Платона та 

Арістотеля займався цілий ряд видатних 
учених-філософів, правознавців, політоло-
гів. У процесі написання статті використо-
вувалися твори М.Я.Грота [2], С.В.Пролєєва 
[7], К.Форлендера [12], Е.Д.Фролова [13], 
В.С.Нерсесянца [6], М.Н.Разумовича [8], 
Б.Рассела [9], В.В.Соколова [10], С.Я.Лурьє 
[5], В.Ф.Асмуса [1], М.С.Трубецького [11], 
А.Ф.Лосєва [4], А.А.Тахо-Годі [4] та ін.

Основною метою дослідження є праг-
нення на основі філософсько-правового аналі-
зу світоглядних поглядів на державу і право, 
сформульованих Платоном па Арістотелем, 
дослідити вплив їхньої творчості на процеси 
формування філософсько-правової складової 
формування правосуддя як однієї із основних 
складових функціонування державного утво-
рення зокрема та соціуму загалом.

Виклад основного матеріалу
Розгляд зазначеної проблематики розпо-

чнемо з аналізу аксіологічних складових зміс-
ту легендарного твору Платона «Закони». 
Уже з перших рядків діалогу, який відбу-
вався між Афінянином, Мегілом та Клінієм і 
яким фактично розпочинається платонівська 
праця «Закони», перед нами постають образи 
героїв давньогрецької міфології, такі, як Мі-
нос та Радамант, які були рідними братами і 
дітьми Зевса та Європи. Зокрема, Міносу мі-
фологією приписується факт царювання на 
Криті, а також те, що він кожні дев’ять років 

Постановка проблеми
Досліджуючи творчу спадщину таких ви-

датних давньогрецьких мислителів, як Пла-
тон та Арістотель, можна побачити існування 
певних закономірностей філософсько-право-
вого характеру. Зокрема, обидва мислителі, 
будучи, загалом, продовжувачами та подаль-
шими розробниками філософських світо-
глядних ідей та поглядів, які були першопо-
чатково згенеровані Сократом і саме тому ми 
можемо з упевненістю стверджувати, що, не 
звертаючи уваги на певні  світоглядні позиції, 
як Платон, так і Арістотель знаходилися, так 
би мовити, в «сократівській філософсько-пра-
вовій площині». Хоча у розрізі зазначеного 
слід вказати на те, що проблематику право-
суддя як Платон, так і Арістотель розглядали 
у своїй творчості через призму побудови та 
функціонування державного механізму. І вже 
з цих позицій між світоглядними поглядами 
вказаних двох мислителів спостерігається іс-
нування досить суттєвих розбіжностей, адже 
для Платона саме держава була первинною, 
домінантною категорією, а окремий інди-
від – лише вторинною, тоді як, у свою чергу, 
Арістотелем саме окремий індивід сприймав-
ся у якості первинної, домінуючої категорії 
у порівнянні з державним механізмом. Таке 
світосприйняття не могло не вплинути й на 
розуміння мислителями самого ідеолого-
онтологічного феномену правосуддя, і саме 
вказана проблематика виступатиме у якості 
основного предмета дослідження цієї статті.
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йшов до печер, де мав зустріч зі своїм батьком 
Зевсом, який йому щоразу при зустрічі вручав 
нові закони, які цар робив обов’язковими до 
виконання на теренах своєї держави. Інший 
брат – Радамант – фактично займався, згідно 
з міфологічними даними, втіленням наданих 
Зевсом вказівок у життя. І обоє братів, після 
своєї смерті, знову ж таки згідно з міфологією, 
посіли посади суддів у Аїді, де вершать чесне 
божественне правосуддя над душами помер-
лих еллінів.
Повертаючись до змісту платонівських 

«Законів», вкажемо на те, що у зазначеному 
діалозі не лише вказується на факт відвідин 
Міносом свого батька Зевса у печерах з метою 
отримання нових законів, але також прямо 
говориться про те, що брат Міноса – Рада-
мант був надзвичайно справедливим, і він за-
значену похвалу заслужив справедливим від-
правленням правосуддя (Закони, 624b, 625a). 
У цьому випадку, на нашу думку, мислитель 
прагнув провести певну паралель між боже-
ственним походженням законів – адже вони 
отримані сином Бога від самого Бога, а та-
кож звернути увагу на існування божествен-
ної складової у самому провадженні процесу 
правосуддя, адже виконання, реалізація за-
конних, тобто божественних приписів від-
бувається під безпосереднім патронатом ще 
одного божого сина, а значить, якщо закони 
та правосуддя містять у своєму змісті боже-
ственну складову, вони, апріорі, не можуть 
бути несправедливими, а фактично виступа-
ють у якості квінтесенції справедливості, ма-
ючи не лише божественне походження, а й 
також, фактично, виступаючи у ролі виразни-
ків, методу реалізації на землі безпосередньої 
волі Зевса. Саме божественна воля знаходить 
власне втілення, послуговуючись законами, 
які виступають у ролі не лише універсаль-
ного божественного регулятора суспільних 
відносин, але й покликані внести порядок та 
справедливість у досить специфічну соціаль-
ну сферу, де, за твердженням філософа, усе 
знаходиться у стані війни з усім, як у публіч-
ному, так і в приватному житті, навіть більше 
того – кожного із самим собою (Закони, 626d). 
Тобто до сфери суцільного та всепоглинаю-
чого хаосу Божественне провидіння за допо-
могою певного алгоритму, у ролі якого ви-
ступає саме право, намагається внести скла-

дову порядку та справедливості, надаючи їй 
предикати не лише божественності, але й 
домінантності. Фактично можна спостерігати 
досить специфічну ситуацію, коли саме пра-
во виступає у ролі того, єдино можливого фе-
номену, за допомогою якого стає можливим 
подолання соціального хаосу, встановлення 
примату справедливості та всеосяжності. І 
якщо навіть найвища, за переконанням дав-
ніх греків, божественна сила у якості єдино 
можливого феномену застосовує саме право 
у зазначеному процесі, то й такій недоско-
налій та фізично і морально слабкій істоті, 
як людина, навіть не слід намагатися шука-
ти інших засобів досягнення справедливості. 
Людина у своїй діяльності повинна існувати 
у рамках визначених правових принципів, 
адже таким чином вона не лише перетворю-
ється на безпосереднього учасника процесу 
становлення всеохоплюючої справедливос-
ті, але й стає виконавцем волі Бога. У свою 
чергу від фактора становлення справедливос-
ті на теренах тієї чи іншої держави, на дум-
ку Платона, можна сформувати й судження 
з приводу того хороше те чи інше державне 
утворення чи ні. Адже мислитель безпосеред-
ньо вказував на те, що там, де несправедливі 
терплять поразку, там держава є сильнішою 
та кращою (Закони, 627b). Тобто послуго-
вуючись мірилом справедливості, а відтак і 
рівнем дотримання та виконання правових 
божественних приписів, на думку філософа, 
можна сформувати певну систему координат, 
за якою можна визначити ступінь соціальної 
якості та привабливості, а відтак і сталості та 
сили того чи іншого державного утворення. 
Тобто у цьому випадку ми можемо спостері-
гати існування певного вектора, за яким до-
тримання правових приписів божественного 
походження призводить не лише до встанов-
лення всеохоплюючої справедливості, але й 
безпосередньо впливає на якість держави, а 
відтак, і на рівень достатку та задоволеність 
власним життям її населення. Тобто катего-
рії права, справедливості, якості держави та 
якості життя соціуму безпосередньо пов’язані 
та є невід’ємними частинами божественного 
плану побудови справедливого соціального 
середовища та держави.
Але сам фактор дотримання божествен-

них приписів, тобто права, а відтак, і встанов-
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лення справедливості та побудова сильного 
та хорошого державного утворення є надзви-
чайно складним та довготривалим процесом. 
Адже соціальна сфера ніколи не вирізнялася 
однорідністю, а однією із найбільш вагомих 
ідентифікуючих ознак, які їй притаманні, є 
неоднорідність, багатоплановість та, певним 
чином, досить слабка прогнозованість. Зви-
чайно, встановлення справедливості на осно-
ві права у такому багатоманітному середови-
щі є вкрай складним процесом, який набуває 
ознак уможливлення лише за допомогою 
такого надзвичайно впливового державного 
інституту, як правосуддя. На зазначену осо-
бливість безпосередньо і звертав власну увагу 
Платон, вказуючи на те, що навіть на рівні од-
нієї сім’ї, від одного батька і матері можуть на-
родитися сини, які, будучи братами, можуть 
поділятися як на справедливих так і на не-
справедливих. У випадку, коли у сім’ї беруть 
гору несправедливі люди, – то таку сім’ю слід 
вважати переможеною, а у випадку, коли до-
мінантними стають справедливі члени роди-
ни, – переможницею (Закони, 627с). Також 
не є новиною, що і у першому й у другому ви-
падках навіть у межах однієї сім’ї не вдасться 
уникнути різноманітних конфліктних ситу-
ацій, які можуть набирати найрізноманітні-
ших форм, у тому числі й досить складних, 
важко передбачуваних та небезпечних. 
На нашу думку, природним видається 

те, що виникнення зазначених конфліктних 
ситуацій вимагає також і їхнього певного, ба-
жано максимально ефективного вирішення. 
Цікавим є те, що Платон зауважував, що з 
метою владнання конфліктних ситуацій між 
хорошими та поганими (з точки зору філосо-
фа) членами сім’ї, обидві ці сторони змуше-
ні будуть звернутися до третьої, незалежної 
сторони, яка володіє змогою справедливого 
вирішення наявного сімейного конфлікту 
(Закони, 627d). І, дійсно, заради досягнення 
справедливості жодна зі сторін конфлікту не 
може виступати у якості певного арбітра, суд-
ді. Адже будь-яка сторона протистояння при-
родно буде намагатися довести факт власної 
правоти, що, у свою чергу, призведе до ви-
користання нею власних повноважень для 
досягнення своїх цілей. У свою чергу, слід 
зазначити, що ця третя особа, яку буде наді-
лено судовими повноваженнями у сфері ви-

рішення того чи іншого сімейного конфлікту, 
повинна володіти й певними необхідними 
навичками, які нададуть їй можливостей не 
просто судити, а вершити правосуддя, яке 
обов’язково повинне вирізнятися справедли-
вістю.
На вказаних професійних якостях судді 

Платон наголошував тоді, коли зазначав, що 
будь-який суддя може вирішити ту чи іншу 
справу, і у підсумку може досягти досить різ-
номанітних результатів, які будуть свідчен-
ням його рівня професіоналізму та дотри-
мання постулатів справедливості. Зокрема, 
як зазначав філософ, суддя під час вирішення 
конфліктної ситуації у сім’ї може її вирішити 
за допомогою наступних варіантів:

1) Згубить поганих та постановить, щоб 
хороші владарювали над собою;

2) Хороших примусить владарювати, а 
поганих, залишивши їм життя, добровільно 
підпорядковуватись;

3) Нікого не згубивши, примирить чле-
нів сім’ї, установивши їм на майбутнє такі 
закони їхніх взаємовідносин, щоб вони були 
друзями (Закони, 627d-628a). 
На нашу думку, у цьому випадку, Платон 

вказував на те, що функції судді, навіть у ца-
рині вирішення конфліктної ситуації у межах 
однієї сім’ї, є як надзвичайно складними, так 
і містять певну кількість варіантів вирішення 
тієї чи іншої конфліктної ситуації. Цікавим є 
також те, що Платон у цьому випадку наді-
ляв особу судді досить широким спектром 
повноважень, які навіть можуть включати 
винесення смертних вироків, і це не в межах 
реалізації державних повноважень, а під час 
вирішення конфліктної ситуації  в межах од-
нієї сім’ї. Тобто суддя, на переконання філо-
софа, повинен володіти не лише досить ши-
рокими повноваженнями, але й необхідними 
особистими якостями морально-етичного ха-
рактеру, які не дозволять йому вийти за межі 
справедливості. Адже у цьому випадку жодної 
мови не йде про закон. На підставі наведено-
го, можна сформулювати припущення, що 
для судді, для процесу вершення правосуд-
дя, домінантним феноменологічним явищем 
виступає саме досягнення справедливості. А 
виходячи із всеохоплюючих постулат спра-
ведливості, філософ зазначає, що саме третій 
із наведених варіантів постановлення рішен-
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ня по справі буде найсправедливішим, адже 
у його змісті не передбачається застосування 
насилля, але, в свою чергу, ним вже актуалі-
зується присутність такого складового елемен-
та, як закон, певного загальнообов’язкового 
правила, яке виступає у ролі якісного гаранта 
не- повторюваності цієї конфліктної ситуації 
у майбутньому. Тобто, за Платоном, саме за-
кон виступає у якості актуального та онтоло-
гічно-необхідного мірила справедливості, яке 
приносить не війну, а мир (Закони, 628а).-
У такому випадку зазначена прихильність 
мислителя саме до закону слугує доказом 
дотримання Платоном позицій, яких з цьо-
го приводу дотримувався Сократ. Як відо-
мо, вказана особливість розуміння Сократом 
справедливості знайшла власний вираз у про-
цесі винесення йому судом смертного вироку 
та реальне сприйняття його філософом.
Досить цікавим є продовження вищезаз-

наченого діалогу, у якому Платон уже сумі-
щав особу судді, який справедливо вирішив 
сімейний конфлікт із особою, яка облаштовує 
державу. У цьому випадку, на наш погляд, фі-
лософ постає перед певною дилемою, адже, у 
випадку державотворця, перед ним постають 
завдання нового, вищого порядку, пов’язані 
із зовнішньополітичним та внутрішньополі-
тичним векторами функціонування держав-
ного утворення. А саме – необхідністю ве-
дення військових дій проти інших держав та 
подолання проявів протистоянь міжусобного 
характеру (Закони, 628b). У цьому випадку 
Платон застосував методологію, притаманну 
маєвтиці, яку, свого часу, було сформульовано 
Сократом. Зокрема, філософ підводив читача 
до глибокого переконання з приводу того, що 
подолання протиріч міжусобного характеру 
повинне відбуватися у державі не завдяки за-
гибелі одних та перемоги інших, а внаслідок 
примирення конфліктуючих сторін, а всю 
агресивну складову конфлікту слід спрямо-
вувати на адресу зовнішніх ворогів держави 
(Закони, 628b). Тобто мислитель не лише, так 
би мовити, «переносить лекала» конфліктної 
ситуації з окремої сім’ї на державне утворен-
ня, вказавши на однаковий вектор вирішен-
ня конфліктних ситуацій, але й показав, що 
феномен справедливості є сталим як відносно 
окремо узятої сім’ї, так і стосовно державного 
утворення у цілому. Ще однією вкрай важли-

вою складовою вчення Платона є те, що від-
повідальний та кваліфікований державний 
правитель, перш за все, повинен бути спра-
ведливим суддею. І що саме здатність верши-
ти правосуддя є домінантною ознакою спра-
ведливого правителя держави. У свою чергу, 
сам феномен справедливості є конче необхід-
ним фактором ефективного функціонування 
держави, яка встановлює та врегульовує його 
за допомогою власних нормативних припи-
сів (Закони, 628d).

 У свою чергу, учень Платона  Арістотель 
підходив до розгляду проблематики право-
суддя (правосудності), на нашу думку, з дещо 
творчої сторони, вважаючи, що наука про 
державу вміщує у своєму змісті два основних 
поняття – прекрасного та правосудного (Ні-
комахова етика, 1094 b15). На нашу думку, 
філософ, у цьому випадку, прагнув зробити 
наголос на тому факті, що правосуддя (право-
судність) є нічим іншим, як виразом прекрас-
ного, його матеріальним проявом. І саме тому 
можна сформулювати припущення з приводу 
того, що й сам мислитель до питань стосовно 
правосуддя (правосудності) ставився досить 
виважено, вказуючи на те, що навіть особи, 
які можуть допускатися у якості слухачів до 
процесів обговорення таких філософських 
категорій, як прекрасне та правосудне, та 
навіть стосовно будь-якого предмета науки 
про державу вже повинні вирізнятися хоро-
шим моральним вихованням (Нікомахова 
етика, 1095 b5). На наш погляд, правосуддя 
(правосудність) для філософа виступала у ролі 
певної вищої онтологічної категорії пізнан-
ня навколишньої дійсності, зрозуміти, а тим 
більше пояснити аксіологічну сутність якої 
можуть лише високоморальні особистості, які 
вирізняються чистотою власних думок та во-
лодіють певним необхідним багажем знань. 
У свою чергу, правосудність є тим відправ-
ним пунктом, від якого починає відрахову-
ватись процес формування певної системи 
координат та векторальних особливостей 
становлення справедливості, яка так само, 
на нашу думку, як і категоричний імператив 
Канта, знаходить власне відтворення у духо-
вній сутності кожного індивіда. Більше того, 
кожна людина здатна розуміти та розглядати 
феномен справедливості, виходячи із прита-
манних їй певних особливостей індивідуаль-
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ного характеру, що призводить до появи ці-
лого ряду непорозумінь та неузгодженостей у 
процесі аксіологічно-онтологічного пізнання 
справедливості. Й саме тому, на нашу думку, 
правосуддя (правосудність) покликане ви-
значити та встановити ті загальносоціальні, 
спільні джерела та основи справедливості, 
які є зрозумілими та сприйнятними, якщо не 
виключно для всіх членів суспільства, то для 
переважнобільшої частини соціуму.
Саме визначення та аналіз феномену 

правосудності (правосуддя) Арістотелем про-
водилося завдяки застосуванню методології 
порівняльного аналізу, вихідними елемента-
ми якого мислителем було визначено «право-
судність» та «неправосудність». І вже у визна-
ченні певних вихідних моментів зазначеного 
аналізу філософом вказувалося на особливі 
характеристики, які є притаманними фено-
мену правосудності (правосуддя), зокрема 
мислитель зазначав, що правосудність є пев-
ною серединною категорією, якій притаман-
ні виражені ідентифікуючі ознаки (Нікома-
хова етика, 1129 а5). Також у цьому випадку 
мислителем констатується існування факту 
стосовно того, що будь-якому членові соціу-
му притаманним є називати правосудністю 
такий стан людської душі, за якого члени со-
ціуму проявляють схильність до вчинення 
правосудних діянь, а також виявляють ба-
жання стосовно досягнення правосудного, а 
саме – справедливо врегульованого стану тих 
чи інших суспільних відносин (Нікомахова 
етика, 1129 а10). Адже Арістотелем безпосе-
редньо зазначалося, що правосудною є зако-
нослухняна та справедлива людина. Беручи 
за основу аксіологічну складову зазначеного, 
мислитель виводить логічну модель, яка по-
лягала у тому, що правосуддя (або право) є 
феноменом законності та справедливості.-
У свою чергу, неправосуддя (або не правове) 
– є безпосереднім виразом протизаконного та 
несправедливого (Нікомахова етика, 1129 b1). 
Виходячи із аксіологічно-онтологічного зміс-
ту наведеної сентенції, ми можемо сформулю-
вати власне припущення з приводу того, що 
саме правосуддя, правосудність мислитель 
вважав найвищим проявом справедливості, 
адже саме за його допомогою стає можливим 
сам факт та механізм встановлення справед-
ливості у соціумі. З іншого боку, у якості ан-

тагонізму справедливості, на думку філософа, 
виступає ніщо інше як неправосудність, яка 
є безпосереднім виразом і провідником не-
справедливості та знаходиться на абсолютно 
протилежних, антагоністичних позиціях як 
стосовно правосудності (правосуддя), так і 
справедливості загалом.
Зауважимо, що Арістотелем зазначалося, 

що той, хто порушує закони – є неправосуд-
ним, а у свою чергу, законослухняний інди-
від є правосудним і, виходячи зі змісту зазна-
ченої логічної конструкції, мислитель вка-
зував на те, що все законне, певною мірою, 
є і справедливим. І справді, продовжував 
Арістотель, те, що знайшло власний вираз 
завдяки мистецтву законотворчості, є закон-
ним, і кожне із цих визначень ми визнаємо 
справедливим (Нікомахова етика, 1129 b10). 
На перший погляд, мислителем сформульо-
вано певну логічну сентенцію, зміст якої по-
лягає у тому, що усе, що прописане в законі 
є законним, а звідси і справедливим (право-
судним). Але, на наш погляд, філософом у 
цьому випадку було зроблено певне застере-
ження, адже те, що є законним, є справед-
ливим (правосудним) лише за умови певно-
го суб’єктивного визнання, тобто правовим 
лише у суб’єктивному, а не об’єктивному 
змісті. Тобто сформульоване Арістотелем 
логічне правило не є абсолютним, а лише 
частково істинним, адже мислитель у ньому 
посіяв деяку долю сумніву, що, у свою чергу, 
надає певні підстави вважати, що не все, що 
є створеним завдяки законотворчому мисте-
цтву (законне), є правосудним (правовим).-
І дійсно, хіба можуть диктаторські норматив-
ні приписи, прийняті завдяки законотвор-
чому мистецтву, бути правосудними (право-
вими)? З великою долею впевненості можна 
стверджувати, що ні. Саме цю особливість, 
на наш погляд, мав на увазі філософ, коли до 
змісту власного правила увів певні застере-
ження суб’єктивного характеру. Означеною 
дією мислитель не лише прагнув вказати на 
те, що правило «все, що законне, є правовим» 
не є абсолютним, але також і намагався звер-
нути увагу на надзвичайно складну та широ-
комасштабну природу феномену правосуд-
ності (права) та справедливості.
Розвиваючи аксіологічну складову сфор-

мульованого, Арістотель наголошував на 
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тому, що в законах мова йде про все разом, 
причому мається на увазі або користь усіх, або 
найкращих, або тих, хто має владу, або якось 
ще інакше, так що у широкому змісті ми на-
зиваємо правосудним те, що для взаємовід-
носин у державі створює та зберігає щастя, і 
все, що входить до його складу (Нікомахова 
етика, 1129 b15). Тобто ми можемо зробити 
припущення, що завдяки правосудності (пра-
ву), за Арістотелем, досягається не лише спра-
ведливість, але й всеосяжне щастя для насе-
лення державного утворення. Більше того, 
мислителем було зроблено наголос на тому, 
що правосудність є нічим іншим як чеснόтою 
стосовно іншої особи. Саме тому правосуд-
ність досить часто виступає у якості чи не 
найважливішої із чеснот, і вона викликає по-
див більший, аніж «світло вечірньої чи вра-
нішньої зорі» (Нікомахова етика, 1129 b25). 
Зазначимо, що, на глибоке переконання мис-
лителя, у випадках виникнення суперечок, 
сторони, які задіяні у конфлікті, вдаються до 
безпосереднього посередництва судді, адже 
вказане звернення, на переконання Арістоте-
ля, – є зверненням до правосуддя, так як і сам 
суддя прагне бути натхненним правосуддям. 
Саме тому знаходять суддю, який посідає се-
рединні позиції між сторонами спору. Також 
мислитель зазначав, що дехто називає суддів 
«посередниками», вважаючи, що знайшовши 
посередника, знаходять і правосуддя. Звідси 
виходить, що правосуддя є певною середи-
ною, адже самого суддю сприймають у якості 
посередника (Нікомахова етика, 1132 а15-20). 
Таким чином, на наш погляд, філософ вказу-
вав на нейтральність, «серединність» судді 
стосовно сторін спору, адже лише за вказа-
ної умови уможливлюється визначення та 
встановлення справедливості, а також досяг-
нення подолання факту існування конфлікту 
між сторонами спору. Ось чому суддя пови-
нен бути рівновіддаленим стосовно конфлік-
туючих сторін та послуговуватися у власній 
діяльності лише правом, задля досягнення 
справедливості, що, у свою чергу, є резуль-
татом чинення правосуддя. Фактично суддя 
урівнює позиції сторін спору, що, на думку 
Арістотеля, і є встановленням справедливості 
(Нікомахова етика, 1132 а25).

Висновки
Підсумовуючи викладене вище можна 

прийти до висновку, що Арістотель наділяв 
суддю предикатами стосовно встановлення 
справедливості під час вирішення спору, на-
голошуючи при цьому, що сам суддя повинен 
зберігати нейтралітет відносно сторін кон-
флікту, знаходити певну «золоту середину», 
встановлюючи таким чином справедливість 
не лише між сторонами конфлікту, але і в 
соціумі загалом. Але у цьому випадку також 
слід вказати на те, що мислитель стосовно 
проблематики обсягу суддівських повнова-
жень сформулював цілком логічну та кон-
структивну думку, яка не втратила власної 
актуальності й у наш час. Зокрема, філософ 
зазначав, що владою повинен наділятися не 
член суду (суддя одноособово), а суд загалом, 
суддя (у суб’єктивному значенні) не виступає 
у ролі складової частини такого державно-
го органу, як суд. Суддя, на думку мислите-
ля, є фактичним «провідником» волі народу, 
чим насправді й забезпечується дотримання 
принципу народовладдя у сфері правосуддя 
(Політика,1282 а30-40). У цьому випадку, на 
наш погляд, Арістотель зробив наголос на 
тому факті, що у своїй діяльності суддя по-
слуговується не лише правом та законами з 
метою встановлення справедливості, але й 
виступає не від свого власного імені, а від іме-
ні держави, виступаючи не лише виразником 
волі соціуму, але і провідником волі держави 
у цілому. Стосовно надання повноважень та 
ефективного функціонування судових орга-
нів у державі, мислитель виходив зі змісту 
трьох наступних положень: 

1) хто призначається на посаду судді; 
2) які функції належать до обсягу суддів-

ських повноважень;
3) яким чином проводиться процедура 

призначення на посаду судді (Політика,1300 
b15).
Серед усього розмаїття судів, які, на думку 

філософа, повинні функціонувати в державі, 
Арістотель особливу увагу звертав на суди, до 
повноважень яких належав розгляд справ, 
які стосувалися злочинів вчинених проти 
держави. Адже, на думку мислителя, погане 
влаштування цих судів може мати за наслі-
док виникнення міжусобиць та навіть може 
призвести до загибелі держави (Політика, 
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1300 b35). Тобто, на нашу думку, мислитель, 
переймаючись запровадженням різноманіт-
них судових установ у державі, які б володі-
ли різними обсягами повноважень, з метою 
встановлення справедливості в соціумі, був 
прихильником того, що однією із основних 
соціальних цінностей є справедлива держа-
ва, адже саме завдяки їй стає можливим до-
сягнення соціальної справедливості, шляхом 
результативного функціонування на її тере-
нах органів правосуддя. Саме тому філософом 
органи правосуддя не лише виокремлюються 
до окремої ланки, із усього переліку дійсних 
державних інституцій, але й досить ретельно 
та виважено прописуються процедури при-
значення суддів на посади, а також обсяг їх 
повноважень та процес прийняття ними рі-
шень по справах. Також мислителем робився 
наголос на тому, що особливістю демократич-
ного ладу є те, що всі представники держав-
ної влади, у тому числі й судді, повинні отри-
мувати відповідну винагороду за свою працю 
за рахунок держави (Політика, 1317 b35). На 
наш погляд, сформульоване філософом пра-
вило стосовно виплати суддям винагороди за 
працю за рахунок державних коштів покли-
кане унеможливити прояви корупції в орга-
нах правосуддя, що, у свою чергу, може при-
зводити до прийняття неправосудних рішень 
та попрання справедливості, як найвищої со-
ціальної цінності загалом. Також слід наголо-
сити на тому, що з метою боротьби з проява-
ми корупційних діянь у суддівському серед-
овищі, Арістотель відстоював позиції, згідно 
з якими судові рішення не повинні були ви-
носитися суддею одноособово. Прийняття 
рішень, на його переконання, повинно було 
покладатися на судову палату в складі декіль-
кох суддів, що у свою чергу значно усклад-
нювало винесення завідомо несправедливо-
го, неправосудного рішення по тій чи іншій 
справі (Політика, 1322 а5-10). У свою чергу, 
Платон наголошував на тому, що саме закон 
виступає у якості актуального та онтологічно 
необхідного мірила справедливості, яке при-
носить не війну, а мир (Закони, 628а). У цьо-
му випадку зазначена прихильність мислите-
ля саме до закону слугує доказом дотримання 
Платоном позицій, яких з цього приводу до-
тримувався Сократ. 
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ÊÎÍÖÅÏÒÓÀËÜÍ² ÇÀÑÀÄÈ ÐÎÇÐÎÁÊÈ 
ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÎ-ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß 

ÎÁÌÅÆÅÍÍß ÌÎÍÎÏÎË²ÇÌÓ

Економічна конкуренція забезпечує станов-
лення і функціонування здорового ринкового се-
редовища. Запровадження і захист конкурент-
них відносин є одним з державних пріоритетів. 
Господарсько-правове забезпечення в сфері 
економіки має бути спрямоване, як прави-
ло, не проти олігархів чи великих монополій 
взагалі, а проти монопольного захоплення 
ними ринку певного товару, реалізації послуг. 
Це забезпечення повинне також вирішувати 
проблеми монопольної змови, монополії 
цін, проблеми поглинання монополістами 
слабших конкурентів. Правове забезпечен-
ня обмеження монополізму має бути систе-
матизованим, достатнім та внутрішньо уз-
годженим. Метою визначення монопольного 
(домінуючого) становища суб’єктів господа-
рювання на ринку є отримання необхідної 
інформації для прийняття рішень з питань 
розвитку і захисту економічної конкуренції, 
зокрема, демонополізації економіки, анти-
монопольного регулювання, контролю за уз-
годженими діями, концентрацією; контролю 
за дотриманням законодавства про захист 
економічної конкуренції; захисту інтересів 
суб’єктів господарювання, груп суб’єктів госпо-
дарювання та споживачів від його порушень. 
Механізм правового забезпечення обмежен-
ня монополізму включає відповідні правові 
акти, які створюють так звану нормативну 
модель. Неодмінною її складовою є визначен-
ня юридичної відповідальності за відповідні 
діяння. Окрім нормативної моделі обмеження 
монополізму згаданий механізм має включа-
ти модель процесу визначення монопольного 
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Актуальність проблеми
На сьогодні розвиток економіки немож-

ливо уявити собі без існування конкуренції, 
яка забезпечує становлення і функціонуван-
ня здорового ринкового середовища. Запро-
вадження і захист конкурентних відносин є 
одним з державних пріоритетів.
Господарсько-правове забезпечення в 

сфері економіки має бути спрямоване, як 
правило, не проти олігархів чи великих мо-
нополій взагалі, а проти монопольного захо-
плення ними ринку певного товару, реаліза-
ції послуг. Це забезпечення повинне також 
вирішувати проблеми монопольної змови, 
монополії цін, проблеми поглинання моно-
полістами слабших конкурентів. Крім того (і 

становища. Механізм правового забезпечен-
ня обмеження монополізму повинен включа-
ти також і організаційно-структурні засоби 
реалізації вищезгаданої нормативної моделі. 
Розгляд зазначених складових механізму пра-
вового забезпечення обмеження монополізму 
дозволяє їх не тільки систематизувати, а 
й виявити достатність правового регулю-
вання їх діяльності, пов’язати положення 
відповідних нормативно-правових актів з ме-
тою підвищення рівня їх узгодженості, а отже 
і ефективності. 
Ключові слова: економічна конкуренція, 

здорове ринкове середовище, захист конкурент-
них відносин, господарсько-правове забезпечен-
ня, механізм правового забезпечення обмежен-
ня монополізму, організаційно-структурні 
засоби реалізації нормативної моделі.
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це також важливо), правове забезпечення об-
меження монополізму має бути систематизо-
ваним, достатнім та внутрішньо узгодженим. 
Невирішеність зазначених проблем і обу-

мовлює актуальність дослідження, результа-
ти якого викладено у даній статті.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Питання правового забезпечення захисту 
економічної конкуренції, юридичної відпо-
відальності за її порушення, поширення мо-
нополістичної діяльності в тій чи іншій мірі 
порушувалися в працях таких вчених як: 
А.Ю. Атаманова, А. Г. Бобкова, Б.В. Деревян-
ко, Г.Д. Джумагельдієва, Р. А. Джабраілов, 
Д. В. Задихайло, О.Р. Зельдіна, П. С. Мат-
вєєв, В. С. Мілаш, А. О. Олефір, О. П. Под-
церковний, В. А. Устименко, Б.В. Шуба, 
В.С. Щербина та ін. 
Значно менше уваги приділяється питан-

ням організаційно-правового забезпечення, 
правовому регулюванню діяльності органів, 
що мають захищати економічну конкурен-
цію, за її порушення, здійснення монополіс-
тичної діяльності. Ще менше авторів систем-
но підходять до досліджень як сукупності і 
нормативної моделі і організаційно-право-
вих засобів її реалізації. Між тим саме у цих 
напрямках ми вбачаємо резерви підвищення 
якості правового регулювання і ефективності 
його застосування, а отже і вирішення про-
блеми обмеження монополізму суб’єктів гос-
подарювання. 

Мета статті
Мета статті полягає у висвітленні пробле-

ми обмеження монополізму суб’єктів госпо-
дарювання, його небезпеки для суспільства, 
ви  значенні порушень законодавства про за-
хис т економічної конкуренції та викладенні 
пропозицій щодо вирішення цієї проблеми. 

Основні результати дослідження
Україна з перших кроків незалежності 

розглядає підтримку економічної конкурен-
ції та  боротьбу з монополізмом як найважли-
віші шляхи побудови розвиненої ринкової 
економіки. Господарсько-правові засади за-
безпече ння захисту економічної конкуренції 
закладені в таких нормативно-правових ак-

тах, як Конституція України, Господарський 
кодекс та закони  України «Про Антимоно-
польний комітет України», «Про захист від 
недобросовісної конкуренції», «Про захист 
економічної конкуренції». 
Згідно статті 42 Конституції України не 

допускаються зловживання монопольним 
становищем на ринку, неправомірне обме-
ження конкуренції та недобросовісна конку-
ренція. Види і межі монополії визначаються 
законом. Статтею 92 Основного Закону пе-
редбачено, що виключно законами України 
визначаються правила конкуренції та норми 
антимонопольного регулювання. 
Господарсько-правові засади підтримки 

та захисту економічної конкуренції, обме-
ження монополізму в господарській діяль-
ності містяться у Господарському кодексі та 
вищезазначених законах. Зокрема, у Госпо-
дарському кодексі України питанням обме-
ження монополізму присвячені полож ення 
ст. ст. 25 -29 глави  3 «Обмеження монополіз-
му та захист суб’єктів господарювання і спо-
живачів від недобросовісної конкуренції». 
Згідно ст. 27 «Обмеження монополізму в еко-
номіці» «Монопольним визнається доміную-
 че становище суб’єкта господарювання, яке 
дає йому можливість самостійно або разом з 
іншими суб’єктами обмежувати конкуренцію 
на ринку певного товару (робі т, послуг)» (п. 
1). Монопольним є становище суб’єкта гос-
подарювання, частка якого на ринку певно-
го то вару перевищує розмір, встановлений 
законом. Монопольним може бути визнано 
також становище суб’єктів господарювання 
на ринку товару за наявності інших умов, ви-
з начених законом (п. 2, 3). У разі суспільної 
необхідності та з метою усунення негативно-
го впливу на конкуренцію, сказано у п. 4 цієї 
статті, органи державної влади здійснюють 
стосовно існуючих монопольних утворень за-
ходи антимонопольного регулювання відпо-
відно до вимог законодавства та заходи демо-
нополізації економіки, передбачені відповід-
ними державними програмами, за винятком 
природних монополій. П. 5 ст. 27 органам 
державної влади та органам місцевого само-
врядування забороняється приймати акти 
або вчиняти дії, спрямовані на економічне 
посилення існуючих суб’єктів господарюван-
ня-монополістів та утворення без достатніх 
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підстав нових монопольних утворень, а та-
кож приймати рішення про виключно цен-
тралізований розподіл товарів. 
Згідно ст. 29 «Зловживання монополь-

ним становищем на ринку» таким зловжи-
ванням вважаються: «нав’язування таких 
умов договору, які ставлять контрагентів у 
нерівне становище, або додаткових умов, що 
не стосуються предмета договору, включаю-
чи нав’язування товару, не потрібного контр-
агенту; обмеження або припинення вироб-
ництва, а також вилучення товарів з обороту 
з метою створення або підтримки дефіциту 
на ринку чи встановлення монопольних цін; 
інші дії, вчинені з метою створення перешкод 
доступу на ринок (виходу з ринку) суб’єктів 
господарювання; встановлення монопольно 
високих або дискримінаційних цін (тарифів) 
на свої товари, що призводить до порушення 
прав споживачів або обмежує права окремих 
споживачів; встановлення монопольно низь-
ких цін (тарифів) на свої товари, що призво-
дить до обмеження конкуренції.
Закон України «Про захист економічної 

конкуренції» визначає економічну конку-
ренцію як змагання між суб’єктами господа-
рювання з метою здобуття завдяки власним 
досягненням переваг над іншими суб’єктами 
господарювання, внаслідок чого споживачі, 
суб’єкти господарювання мають можливість 
вибирати між кількома продавцями, покуп-
цями, а окремий суб’єкт господарювання не 
може визначати умови обороту товарів на 
ринку. конкуренція виступає фундаменталь-
ним елементом ринку, завдяки якому дося-
гається збалансованість між попитом і про-
позицією. Суб’єкти господарювання, органи 
влади, органи місцевого самоврядування, 
а також органи адміністративно-господар-
ського управління та контролю зобов’язані 
сприяти розвитку конкуренції та не вчиня-
ти будь-яких неправомірних дій, які можуть 
мати негативний вплив на конкуренцію. 
Згідно з законом України «Про Антимо-

нопольний комітет України», основним за-
вданням цього органу є участь у формуванні 
та реалізації конкурентної політики в частині 
здійснення державного контролю за дотри-
манням законодавства про захист економіч-
ної конкуренції. Цей захист має здійснюва-
тися на засадах рівності суб’єктів господа-

рювання перед законом та пріоритету прав 
споживачів, запобігання, виявлення і припи-
нення порушень законодавства про захист 
економічної конкуренції. 
Визначено порушення законодавства 

про захист економічної конкуренції. Такими 
порушеннями, зокрема, є: 

- зловживання монопольним (доміную-
чим) становищем;

- антиконкурентні дії органів влади, ор-
ганів місцевого самоврядування, органів ад-
міністративно-господарського управління та 
контролю. 

- антиконкурентні узгоджені дії; концен-
трація без отримання відповідного дозволу 
органів Антимонопольного комітету України 
у разі, якщо наявність такого дозволу необ-
хідна. 
Зупинемось на першому виді порушень 

- зловживанні монопольним (домінуючим) 
становищем. Монопольним (домінуючим) 
вважається становище суб’єкта господарю-
вання, частка якого на ринку товару пере-
вищує 35 відсотків, якщо він не доведе, що 
зазнає значної конкуренції. 
Монопольним (домінуючим) також може 

бути визнане становище суб’єкта господарю-
вання, якщо його частка на ринку товару ста-
новить 35 або менше відсотків, але він не за-
знає значної конкуренції, зокрема внаслідок 
порівняно невеликого розміру часток ринку, 
які належать конкурентам. 
Визначається, що кожен із двох чи біль-

ше суб’єктів господарювання займає моно-
польне (домінуюче) становище на ринку 
товару, якщо стосовно певного виду товару 
між ними немає конкуренції або є незначна 
конкуренція і щодо них, разом узятих, вико-
нується одна з таких умов: на цьому ринку у 
нього немає жодного конкурента; не зазнає 
значної конкуренції внаслідок обмеженості 
можливостей доступу інших суб’єктів гос-
подарювання щодо закупівлі сировини, ма-
теріалів та збуту товарів, наявності бар’єрів 
для доступу на ринок інших суб’єктів госпо-
дарювання, наявності пільг чи інших обста-
вин. 
Монопольним (домінуючим) вважається 

також становище кожного з кількох суб’єктів 
господарювання, якщо стосовно них викону-
ються такі умови: сукупна частка не більше 
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ніж трьох суб’єктів господарювання, яким 
на одному ринку належать найбільші частки, 
перевищує 50 відсотків; сукупна частка не 
більше ніж п’яти суб’єктів господарювання, 
яким на одному ринку належать найбільші 
частки, перевищує 70 відсотків і при цьому 
вони не доведуть, що між ними є конкурен-
ція. 
З точки зору законодавства про захист 

економічної конкуренції суб’єктом господа-
рювання є як окрема юридична чи фізична 
особа, що займається господарською діяль-
ністю, так і група суб’єктів господарювання, 
якщо один або декілька з них здійснюють 
контроль над іншими. 
Монопольне (домінуюче) становище 

суб’єктів господарювання на ринку визнача-
ється Антимонопольним комітетом України 
відповідно до Методики визначення моно-
польного (домінуючого) становища суб’єктів 
господарювання на ринку. 
Метою визначення монопольного (до-

мінуючого) становища суб’єктів господа-
рювання на ринку є отримання необхідної 
інформації для прийняття рішень з питань 
розвитку і захисту економічної конкуренції, 
зокрема демонополізації економіки, антимо-
нопольного регулювання, контролю за узго-
дженими діями, концентрацією; контролю 
за дотриманням законодавства про захист 
економічної конкуренції; захисту інтересів 
суб’єктів господарювання, груп суб’єктів гос-
подарювання та споживачів від його пору-
шень. 
Саме по собі монопольне становище за-

коном не забороняється, забороняється зло-
вживання монопольним (домінуючим) стано-
вищем на ринку, яке і тягне за собою відпо-
відальність. 
Як зловживання монопольним (доміную-

чим) становищем на ринку розглядаються дії 
чи бездіяльність суб’єкта господарювання, 
який займає монопольне (домінуюче) ста-
новище на ринку, що призвели або можуть 
призвести до недопущення, усунення чи об-
меження конкуренції, зокрема обмеження 
конкурентоспроможності інших суб’єктів 
господарювання, або ущемлення інтересів 
інших суб’єктів господарювання чи спожива-
чів, які були б неможливими за умов існуван-
ня значної конкуренції на ринку. 

Зловживанням монопольним (доміную-
чим) становищем на ринку, зокрема, визна-
ється: 1) встановлення таких цін чи інших 
умов придбання або реалізації товару, які не-
можливо було б встановити за умов існування 
з начної конкуренції на ринку; 2) застосуван-
ня різних цін чи різних інших умов до рівно-
значних угод з суб’єктами господарювання, 
продавцями чи покупцями без об’єктивно 
виправданих на те причин; 3) обумовлення 
укладання угод прийняттям суб’єктом гос-
подарювання додаткових зобов’язань, які за 
своєю природою або згідно з торговими та 
іншими чесними звичаями у підприємниць-
кій діяльності не стосуються предмета дого-
вору; 4) обмеження виробництва, ринків або 
технічного розвитку, що завдало чи може 
завдати шкоди іншим суб’єктам господарю-
вання, покупцям, продавцям; 5) часткова або 
повна відмова від придбання або реалізації 
товару за відсутності альтер  нативних джерел 
реалізації чи придбання; 6) суттєве обмежен-
ня конкурентоспроможності інших суб’єктів 
господарювання на ринку без об’єктивно ви-
правданих на те причин; 7) створення пере-
шкод доступу на ринок (виходу з ринку) чи 
усунення з ринку продавців, покупців, інших 
суб’єктів господарювання. 
Зазначені правові акти створюють так 

звану нормативну модель механізму право-
вого забезпечення обмеження монополізму. 
Неодмінною її складовою є визначення юри-
дичної відповідальності за відповідні діяння. 
Окрім нормативної моделі обмеження мо-
нополізму згаданий механізм має включати 
модель процесу визначення монопольного 
становища. 
Визначення монопольного становища 

регулюються Методикою визначення моно-
польного (домінуючого) становища суб’єктів 
господарювання на ринку від 5 березня 2002 
р. No 49-р [1]. Ця Методика передбачає здій-
снення певної спеціальної процедури, після 
проведення якої має робитися, як зазначає 
Т. Швидка, висновок про наявність чи від-
сутність монопольного (домінуючого) стано-
вища підприємства на ринку [2, с. 3]. 
Механізм правового забезпечення об-

меження монополізму повинен включати 
також і організаційно-структурні засоби реа-
лізації вищезгаданої нормативної моделі. Це, 
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перш за все, органи Антимонопольного ко-
мітету України. Саме ці органи визначають 
монопольне (домінуюче) становище суб’єктів 
господарювання на ринку відповідно до Ме-
тодики визначення монопольного (доміну-
ючого) становища суб’єктів господарювання 
на ринку. 
Розгляд зазначених складових механізму 

правового забезпечення обмеження монопо-
лізму дозволяє їх не тільки систематизувати, 
а й виявити достатність правового регулю-
вання їх діяльності, пов’язати положення 
відповідних нормативно-правових актів з 
метою підвищення рівня їх узгодженості, а 
отже і ефективності. 

Висновки
Перехід до конкурентних засад в еконо-

міці, забезпечення становлення і функціо-
нування здорового ринкового середовища, 
запровадження і захист конкурентних від-
носин - є одним з державних пріоритетів. 
Доцільно системно підходити до правового 
забезпечення обмеження монополізму, виді-
ляючи, в його складі, складі механізму пра-
вового забезпечення - нормативну модель і 
організаційно-правові засоби її реалізації.
Обмеження монополізму дозволяє їх не 

тільки систематизувати, а й оцінити правове 
регулювання їх діяльності на предмет його 
достатності, пов’язати положення відповід-
них нормативно-правових актів з метою під-
вищення рівня їх узгодженості, а отже і ефек-
тивності.

Література
1. Методика визначення монопольного 

(домінуючого) становища суб’єктів господа-
рювання, затв. розпорядженням Антимо-
нопольного комітету України від 5 березня 
2002 р. No 49-р. Офіційний вісник України. 
2002. No 14

2. Швидка Т. Кваліфікація монопольно-
го становища на ринках та підстави притяг-
нення до відповідальності за зловживання 
ним. Теорія і практика правознавства. 2018 
р. Вип. 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/
tipp_2018_2_11.

Ozeranska Svitlana Ivanivna,
applicant of the Department of Economic 

and Labor Law MAUP
CONCEPTUAL PRINCIPLES OF 

DEVELOPMENT OF ECONOMIC AND 
LEGAL SUPPORT OF LIMITATION OF 

MONOPOLISM
Economic competition ensures the 

formation and functioning of a healthy market 
environment. Introduction and protection of 
competitive relations is one of the state priorities. 
Economic and legal support in the economic 
sphere should be directed, as a rule, not against 
the oligarchs or large monopolies in general, but 
against their monopolistic capture of the market 
of a particular product, the sale of services. 
This provision should also solve the problems 
of monopoly conspiracy, price monopoly, the 
problem of monopolists absorbing weaker 
competitors. Legal support for the restriction 
of monopoly must be systematized, suffi cient 
and internally consistent. The purpose of 
determining the monopoly (dominant) position 
of economic entities in the market is to obtain 
the necessary information to make decisions on 
the development and protection of economic 
competition, in particular, demonopolization 
of the economy, antitrust regulation, control 
over concerted actions, concentration; control 
over observance of the legislation on protection 
of economic competition; protection of the 
interests of economic entities, groups of 
economic entities and consumers from its 
violations. The mechanism of legal support 
for the restriction of monopoly includes the 
relevant legal acts that create the so-called 
regulatory model. An essential component is the 
defi nition of legal responsibility for the relevant 
acts. In addition to the normative model of 
monopoly restriction, this mechanism should 
include a model of the process of determining 
the monopoly position. The mechanism of legal 
support for the restriction of monopoly should 
also include organizational and structural means 
of implementing the above regulatory model. 
Consideration of these components of the 
mechanism of legal support to limit monopoly 
allows them not only to systematize, but also 
to identify the adequacy of legal regulation of 
their activities, to link the provisions of relevant 
regulations in order to increase their consistency 
and hence effectiveness.

Key words: economic competition, healthy 
market environment, protection of competitive 
relations, economic and legal support, 
mechanism of legal support for restriction of 
monopoly, organizational and structural means 
of realization of normative model.
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У статті, спираючись на аналіз наукових 
поглядів вчених, запропоновано авторське виз-
начення поняття компетенція та повнова-
ження Державної митної служби як суб’єкта 
запобігання та протидії злочинності. На 
основі аналізу норм чинного законодавства 
надано характеристику компетенції дано-
го центрального органу виконавчої влади у 
досліджуваній сфері.
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ження, компетенція, Державна митна служ-
ба, запобігання та протидія злочинності.
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їни неодноразово була предметом досліджен-
ня багатьох науковців. Зокрема, цій про-
блематиці приділяли увагу: В.Д. Бондарчук, 
Л.М. Гогіна, О.В. Джафаров, Ю.М. Козлова, 
Л.Л. Попова, О.Ю. Оболенський, О.О. Пано-
ва, В.Б. Пчелін Ф.В. Шаріпов та багато інших. 
Втім, незважаючи на чималу кількість науко-
вих здобутків, в юридичній літературі мало-
дослідженим є питання компетенції та повно-
важень Державної митної служби як суб’єкта 
запобігання та протидії злочинності.

Мета і завдання дослідження
Мета представленого наукового дослі-

дження полягає у тому, щоб надати характе-
ристику компетенції та повноваженням Дер-
жавної митної служби як суб’єкта запобігання 
та протидії злочинності. Задля досягнення 
вказаної мети необхідно вирішити такі за-
вдання: з’ясувати сутність та зміст понять по-
вноваження та компетенція; здійснити аналіз 
норм чинного законодавства, в нормах якого 
закріплюються компетенція та повноваження 
Державної митної служби як суб’єкта запобі-
гання та протидії злочинності.

Наукова новизна дослідження
Наукова новизна статті полягає у тому, що 

в робота є однією із перших спроб комплек-
сно, спираючись на аналіз наукових поглядів 
вчених та норм чинного законодавства, роз-
крити компетенцію та повноваження Дер-
жавної митної служби як суб’єкта запобігання 
та протидії злочинності.

Постановка проблеми
Державна митна служба в процесі здій-

снення своєї діяльності виконує низку важли-
вих завдань та функцій, виконання яких за-
безпечує ефективну протидію та запобігання 
злочинності. При цьому відзначимо, що без-
заперечно, функції та завдання митних орга-
нів становлять лише базис їх ролі у досліджу-
ваній сфері. Адже якщо наведені аспекти да-
ють уявлення про загальну направленість ді-
яльності Держмитслужби України, то систему 
практичних інструментів реалізації цілей та 
напрямів характеризують категорії компетен-
ція та повноваження. Саме вказані категорії, 
на нашу думку, більш змістовно та конкретно 
вказують на те, як саме та в яких межах ДМС 
реалізує свою діяльність як суб’єкт запобіган-
ня та протидії злочинності.

Стан дослідження
Характеристика адміністративно-право-

вого статусу Державної митної служби Укра-
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Виклад основного матеріалу
Необхідно зауважити, що понят-

тя «компетенція» та «повноваження» є 
взаємопов’язаними, як частина та ціле. На 
доведення цієї позиції, в першу чергу, звер-
немось до етимологічних наукових джерел. 
Відповідно до положень останніх термін 
«компетенція» походить від латинського 
«competentia» (досягати, відповідати, прагну-
ти) та характеризується, як: обізнаність із чим-
небудь, коло повноважень якої-небудь органі-
зації, установи або особи; коло питань, в яких 
хто-небудь добре обізнаний; коло чиїхось по-
вноважень, прав; коло повноважень, наданих 
законом, статутом або іншим актом конкрет-
ному органу або посадовій особі; знання і до-
свід у певній галузі; сукупність повноважень 
певної юридичної особи і таке інше [1, с.289]. 
Аналіз наукових підходів до тлумачення 

категорії «компетенція» в галузі права, управ-
ління та державного управління показує, 
що його використовують не тільки по від-
ношенню до людини, але й юридичних осіб, 
органів державної влади. В другому випадку 
компетенція також характеризує комплекс 
факторів, які визначають можливості відпо-
відної юридичної особи у певній сфері, тобто, 
наявність в неї правомочностей реалізовува-
ти ту чи іншу діяльність. Водночас, в даному 
разі буде відрізнятись структура категорії, 
яка включатиме в себе вже не знання, досвід, 
навички, тобто, характеристики «людські», а 
повноваження, права та обов’язки, які визна-
чатимуться завданнями, функціями та регу-
лятивними правовими основами діяльності 
організації. 
Враховуючи викладене, компетенція Дер-

жавної митної служби як суб’єкта запобігання 
та протидії злочинності – це сукупність по-
хідних від покладених на митні органи за-
вдань та функцій, регламентованих правови-
ми засадами їх діяльності повноважень, прав 
і обов’язків Держмитслужби та її посадових 
осіб за вектором роботи відомства із запобі-
гання та протидії злочинності. 
Система складових елементів компетенції 

Держмитслужби України є розгалуженою. 
Так, основний комплекс повноважень та прав 
відомства, у тому числі як суб’єкта запобігання 
та протидії злочинності наведено у Положен-
ні про Державну митну службу затверджено-

го постановою КМУ від 06.03.2019 №227. У 
документі вказано, що служба, відповідно до 
покладених на неї завдань: 

- узагальнює практику застосування за-
конодавства з питань, що належать до ком-
петенції Держмитслужби; розробляє про-
екти законів, актів Президента України та 
Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну 
з питань, що належать до компетенції Держ-
митслужби, та в установленому порядку подає 
їх Міністрові фінансів; забезпечує та здійснює 
контроль за дотриманням вимог законодав-
ства з питань митної справи та в межах повно-
важень, визначених законом, законодавства 
з інших питань, контроль за дотриманням 
якого покладено на Держмитслужбу, під час 
переміщення товарів через митний кордон 
України та після завершення операцій з мит-
ного контролю та митного оформлення; забез-
печує та здійснює контроль за дотриманням 
вимог законодавства з питань митної справи 
на всій території України, у тому числі у віль-
них митних зонах, територіальному морі, 
пунктах пропуску через державний кордон, 
прикордонній смузі та контрольованих при-
кордонних районах, виключній (морській) 
економічній зоні України та прилеглій зоні 
України; забезпечує та здійснює контроль за 
дотриманням підприємствами і громадянами 
установленого законодавством порядку пере-
міщення товарів, транспортних засобів через 
митний кордон України; забезпечує та здій-
снює контроль за застосуванням митних ре-
жимів, цільовим використанням товарів, по-
міщених у відповідний митний режим; тощо 
[2].
Зазначені повноваження є загальними 

та складають лише частину всієї компетенції 
Державної митної служби України безпосе-
редньо в сфері запобігання та протидії зло-
чинності в Україні. Для виконання покладе-
них на відомство завдань і вказаних повнова-
жень, йому надаються наступні базові права: 
1) одержувати безоплатно в установленому 
порядку від державних органів та органів міс-
цевого самоврядування, підприємств, установ 
та організацій незалежно від форми власності 
та їх посадових осіб інформацію, документи і 
матеріали, що стосуються законодавства з пи-
тань митної справи; 2) проводити, зокрема у 
взаємодії з іноземними органами та держав-
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ними органами України, що мають право 
провадити оперативно-розшукову діяльність, 
спеціальні заходи, у тому числі контрольова-
ні поставки щодо виявлення, попередження, 
припинення контрабанди наркотичних засо-
бів, психотропних речовин, їх аналогів та пре-
курсорів, а також заходи з переміщення това-
рів під негласним контролем; 3) брати участь 
у перевірках та інших заходах, що здійсню-
ються державними органами; 4) залучати у 
випадках, визначених законодавством, фахів-
ців, експертів, спеціалістів центральних і міс-
цевих органів виконавчої влади, підприємств, 
установ та організацій (за погодженням з їх 
керівниками), вчених, представників інститу-
тів громадянського суспільства (за згодою) до 
розгляду питань, що належать до компетенції 
Держмитслужби; тощо [2].
Варто вказати, що наведені правомоч-

ності Державної митної служби України, як 
суб’єкта протидії та запобігання злочинності в 
нашій державі мають базовий характер, тоб-
то, основний склад юридичних можливостей 
митних органів. Наряду з ними, існують по-
вноваження, права та обов’язки спеціального 
характеру, які обумовлені функціональною 
спрямованістю діяльності Держмитслужби. 
Наприклад, здійснення митного контро-

лю передбачає реалізацію митними органами 
спеціальних процедур, через що на них по-
кладаються законодавством нашої держави, 
а саме Митним кодексом України, спеціальні 
повноваження. Зокрема, відмітити варто по-
ложення статті 334 МК де вказано наступне: 
«Митні органи вимагають від осіб, які пере-
міщують товари, транспортні засоби комер-
ційного призначення через митний кордон 
України чи провадять діяльність, контроль 
за якою цим Кодексом покладено на митні 
органи, тільки ті документи та відомості, які 
необхідні для здійснення митного контролю 
та встановлені цим Кодексом. Особи, зазна-
чені у частині першій цієї статті, зобов’язані 
надавати митним органам документи та ві-
домості, необхідні для здійснення митного 
контролю, в усній, письмовій та/або електро-
нній формі. Відомості з офіційних документів, 
наданих для митного контролю та/або мит-
ного оформлення, не потребують додатково-
го підтвердження. Правоохоронні органи, 
фінансові установи та інші контролюючі ор-

гани України відповідно до законодавства на 
письмові запити митних органів або з власної 
ініціативи інформують митні органи про на-
явні відомості, необхідні для здійснення мит-
ного контролю. З метою здійснення митного 
контролю після випуску товарів митні органи 
мають право направляти письмові запити та 
отримувати документи або їх засвідчені ко-
пії, інформацію (у тому числі в електронній 
формі), що стосуються переміщення товарів, 
транспортних засобів комерційного призна-
чення через митний кордон України, випуску 
товарів та їх використання на митній терито-
рії України або за її межами» [3].
Окремі права та обов’язки покладають-

ся на митників в процесі реалізації ними та-
кого різновиду контрольної діяльності, як 
документальні виїзді перевірки. Так, поса-
довим особам митних органів під час прове-
дення документальної виїзної перевірки для 
з’ясування питань, пов’язаних з перевіркою, 
надається право: отримувати безоплатно від 
підприємств, що перевіряються, інформацію, 
пояснення, письмові довідки з питань, що ви-
никають під час проведення перевірки, копії 
документів, засвідчені підписом керівника під-
приємства або уповноваженою ним особою та 
скріплені печаткою (за наявності); проводити 
огляд виробничих, складських, торговельних 
та інших приміщень підприємства, що переві-
ряється, з відображенням результатів такого 
огляду у відповідному акті; відбирати проби 
та/або зразки товарів, якщо є така можливість 
[3]. 
Разом з цим, в аспекті здійснення доку-

ментальних перевірок митники зобов’язані: 
проводити перевірку відповідно до її програ-
ми, що затверджується наказом відповідного 
митного органу про призначення перевірки; 
поважати права та законні інтереси праців-
ників підприємства, що перевіряється, не 
допускати заподіяння підприємству шкоди 
неправомірними рішеннями, діями або безді-
яльністю; не порушувати нормального режи-
му роботи підприємства, що перевіряється; 
використовувати будь-яку інформацію, отри-
ману під час проведення перевірки, виключ-
но у митних цілях тощо [3].
Окремий спектр повноважень, прав та 

обов’язків, Державної митної служби Украї-
ни, як суб’єкта запобігання та протидії зло-
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чинності на території нашої держави, стосу-
ється захисту прав інтелектуальної власності 
під час переміщення товарів через митний 
кордон України, відповідно до статті 397 МК, 
Митний контроль і митне оформлення това-
рів, що містять об’єкти права інтелектуаль-
ної власності, які охороняються відповідно 
до закону, та ввозяться на митну територію 
України або вивозяться з митної території 
України, здійснюються в загальному поряд-
ку з урахуванням особливостей, встановле-
них МК в питаннях системи заходів щодо 
протидії порушенням права інтелектуальної 
власності. Тобто, згідно із цим положенням 
захист прав інтелектуальної власності в ході 
здійснення митної справи дає Держмитслуж-
бі повноваження застосовувати додатковий 
спектр заходів, відмінних від інструментів 
загального митного контрю [3].
Крім того, згідно статті 501 МК в прова-

дженнях про порушення митних правил іс-
нує такий суб’єкт, як представник митного ор-
гану, посадові особи якого здійснювали про-
вадження у справі про порушення митних 
правил, котрий підтримує позицію цього ор-
гану щодо притягнення до адміністративної 
відповідальності під час розгляду зазначеної 
справи судом. Зазначений суб’єкт має право 
ознайомлюватися з документами, долучени-
ми до справи, робити з них витяги або зніма-
ти копії, одержувати копії рішень, постанов, 
ухвал суду, брати участь у судових засіданнях, 
подавати докази, брати участь у дослідженні 
доказів, ставити запитання іншим особам, які 
беруть участь у справі, заявляти клопотання 
та відводи, давати усні та письмові пояснення 
суду, подавати свої доводи, міркування щодо 
питань, які виникають під час судового роз-
гляду, і заперечення проти клопотань, дово-
дів і міркувань інших осіб, які беруть участь у 
справі, ознайомлюватися з журналом судово-
го засідання, знімати з нього копії та подавати 
письмові зауваження з приводу його непра-
вильності чи неповноти, прослуховувати за-
пис фіксування судового засідання технічни-
ми засобами, робити з нього копії, подавати 
письмові зауваження з приводу його непра-
вильності чи неповноти, оскаржувати рішен-
ня, постанови і ухвали суду, користуватися 
іншими процесуальними правами, встановле-
ними законом [3].

Окремий спектр спеціальних повнова-
жень, які покладаються на Державну митну 
службу України становлять повноваження, 
права та обов’язки, в контексті запобігання та 
протидії контрабанді. У статті 456 та 457 МК з 
цього приводу визначено, що митні органи з 
метою виявлення джерел і каналів незаконно-
го обігу наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів, осіб, які беруть участь 
у цьому, разом з іншими державними органа-
ми, що мають право здійснювати оперативно-
розшукову діяльність, можуть використовува-
ти метод контрольованої поставки зазначених 
засобів, речовин і прекурсорів. Окрім того, з 
метою виявлення та притягнення до відпові-
дальності осіб, причетних до вчинення контр-
абанди, а також з метою вилучення товарів, 
щодо яких є підозра в незаконному перемі-
щенні через митний кордон України, перемі-
щення таких товарів може здійснюватися під 
негласним контролем та оперативним нагля-
дом правоохоронних органів [3].
Останній спектр прав, обов’язків та по-

вноважень, які становлять компетенцію 
Держмитслужби, як суб’єкта протидії та запо-
бігання злочинності на території України ви-
значено інформаційно-аналітичною функцією 
відомства. В межах останньої на відомство по-
кладаються правомочності щодо використан-
ня у митній справі інформаційних технологій, 
у тому числі заснованих на інформаційних, те-
лекомунікаційних та інформаційно-телекому-
нікаційних системах, і засобів їх забезпечен-
ня, що функціонують на національному та/або 
міжнародному рівні. При цьому, можливості 
використання для здійснення митної справи 
інформаційних, телекомунікаційних та інфор-
маційно-телекомунікаційних систем і засобів 
їх забезпечення, а також порядок і умови їх 
застосування визначаються центральним ор-
ганом виконавчої влади, що забезпечує фор-
мування та реалізує державну фінансову по-
літику [3].

Висновок
Таким чином, компетенція Державної 

митної служби України, як суб’єкта протидії 
та запобігання злочинності, фактично являє 
собою сукупність повноважень даного цен-
трального органу виконавчої влади, а також 
межі та напрямки їх реалізації. А відтак, дані 
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повноваження є неоднорідними за своєю 
спрямованість, саме тому їх доцільно поділи-
ти на дві великі групи:

1) загальні повноваження, які пред-
ставлені сукупністю прав та обов’язків, які 
законодавчо закріплені на законодавчому та 
підзаконному рівнів, та котрі фактично відо-
бражають чим в цілому відомство займається 
та яким чином виконує покладені на нього 
функції та завдання; 

2) спеціальні повноваження, – це осо-
бливий набір правомочностей, які визначені 
положеннями нормативно-правових актів 
безпосередньо в галузі регулювання держав-
ної митної справи; зазначені повноваження 
показують окремі складові компетенції Держ-
митслужби України, тобто, її можливості у 
вирішенні конкретних питань пов’язаних із 
реалізацією державної митної політики у сфе-
рі запобігання та протидії злочинності. Сюди 
відносяться повноваження щодо: проведення 
державного митного контролю; протидії та 
запобігання контрабанді; захисту прав інте-
лектуальної власності; інформаційно-аналі-
тичного забезпечення і таке інше. 
Однак, незважаючи на об’єктивну зрозу-

мілість та просту, на перший погляд, струк-
тури компетенції Держмитслужби України, 
варто констатувати загальну недосконалість 
нормативно-правового регулювання повно-
важень цього відомства, як суб’єкта запобіган-
ня та протидії злочинності. Справа в тому, що 
цільовий нормативно-правовий акт, а також 
Митний кодекс, жодним чином не класифіку-
ють права, обов’язки та в цілому повноважен-
ня  цього органу, відповідно до покладених 
на нього функцій та завдань у досліджуваній 
сфері. На наш пог ляд, подібна проблема по-
требує вирішення за рахунок переосмислен-
ня тексту Положення про Державну митну 
службу затвердженого постановою КМУ від 
06.03.2019 №227 в якому  слід консолідувати 
передбачені Митним кодексом та іншими за-
конодавчими актами повноваження Держ-
митслужби та розподілити їх на групи, окре-
мо виділивши правомочності безпосередньо 
в галузі запобігання та протидії злочинності. 

Література
1. Ожегов С.І. Словник російської мови: 

70000 слів / За ред. Н.Ю.Шведової. 23-е вид., 
Випр. М.: Російська мова, 1990. 917 с.

2. Про затвердження положень про 
Державну податкову службу України та Дер-
жавну митну службу України: постанова, по-
ложення від 06.03.2019 №227 // Офіційний ві-
сник України. 2019. №26. ст.900.

3. Митний кодекс України: закон від 
13.03.2012 №4495-VI // Відомості Верховної 
Ради України. 2012. №4-45. ст.552.

АНОТАЦІЯ 
Встановлено, що компетенція Державної 

митної служби України, як суб’єкта протидії 
та запобігання злочинності, фактично пред-
ставляє собою сукупність повноважень даного 
центрального органу виконавчої влади, а та-
кож межі та напрямки їх реалізації. А відтак, 
дані повноваження є неоднорідними за своєю 
спрямованість, саме тому їх доцільно поділити 
на дві великі групи: 1) загальні повноваження, 
які представлені сукупністю прав та обов’язків, 
які законодавчо закріплені на законодавчому та 
підзаконному рівнів, та котрі фактично відо-
бражають чим в цілому відомство займаєть-
ся та яким чином виконує покладені на нього 
функції та завдання; 2) спеціальні повнова-
ження, – це особливий набір правомочностей, 
які визначені положеннями нормативно-пра-
вових актів безпосередньо в галузі регулювання 
державної митної справи. Зазначені повнова-
ження показують окремі складові компетенції 
Держмитслужби України, тобто, її можливос-
ті у вирішенні конкретних питань пов’язаних 
із реалізацією державної митної політики у 
сфері запобігання та протидії злочинності.
Констатована загальна недосконалість 

нормативно-правового регулювання повнова-
жень цього відомства, як суб’єкта запобігання 
та протидії злочинності. Зазначене обумовлю-
ється тим, що цільовий нормативно-правовий 
акт, а також Митний кодекс, жодним чином 
не класифікують права, обов’язки та в цілому 
повноваження цього органу, відповідно до по-
кладених на нього функцій та завдань у дослі-
джуваній сфері.
Ключові слова: права, обов’язки, повнова-

ження, компетенція, Державна митна служ-
ба, запобігання та протидія злочинності.
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ÇÀÕÈÑÒ ÏÐÀÂ ÑÏÎÆÈÂÀ×²Â Ô²ÍÀÍÑÎÂÈÕ ÏÎÑËÓÃ: 
Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÀÑÏÅÊÒ

Актуальність зазначеної теми дослі-
дження обумовлена, з одного боку, важли-
вістю дослідження міжнародного досвіду 
захисту прав споживачів фінансових послуг, 
а з іншого – наявністю теоретичних та 
практичних правових проблем, пов’язаних 
із організацією державного контролю у цій 
сфері.
Метою наукового дослідження є прове-

дення комплексного наукового аналізу тео-
ретичних, практичних і нормативних про-
блем міжнародно-правового забезпечення 
захисту прав споживачів фінансових послуг 
органами державної влади та розроблення 
пропозицій щодо їх удосконалення з метою 
гармонізації національного законодавства 
із законодавством Європейського Союзу 
Автор приходить до висновку, що комп-

лексним способом вирішення питань, нена-
лежного захисту прав споживачів фінансо-
вих послуг, виступає ухвалення закону про 
банкрутство, що прописує процедуру ого-
лошення неплатоспроможності фізичної 
особи. Але, як показує світова практика, 
такі процедури в окремих випадках доступ-
ні клієнтам з низькими доходами. Способи 
захисту таких споживачів, пов’язані з бан-
крутством, запровадженням інституту 
омбудсмена та процедури реструктуризації 
заборгованості після незалежного консуль-
тування, CGAP розцінює як такі, що по-
требують більш розвиненого ринку та гра-
мотніших споживачів. 

 ÎÄÈÍÀÊ Îëåêñàíäð - Òåðíîï³ëüñüêèé íàö³îíàëüíèé åêîíîì³÷íèé 
óí³âåðñèòåò

ÓÄÊ 336.763(477)

Ключові слова: фінансові послуги, права 
споживачів, захист прав споживачів, безпе-
ка споживачів фінансових послуг.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями
Найважливішою метою удосконалення 

нормативно-правового регулювання рин-
ку фінансових послуг є усунення існуючо-
го інформаційного дисбалансу між поста-
чальниками та споживачами. Наприклад, 
коли постачальники фінансових послуг 
розміщують рекламу, яка вводить в оману 
або повідомляють часткову або дезорієнту-
ючу інформацію про свій продукт, клієнти 
з більшою ймовірністю приймуть невірне 
рішення або навіть скористаються продук-
тами, які можуть завдати їм шкоди (таки-
ми, як позика, яку неможливо виплатити). 
Можливості постачальників викорис-

товувати у своїх інтересах наявну пере-
вагу у сфері інформації та ведення пере-
говорів ще більші, якщо рівень конкурен-
ції на ринку фінансових послуг низький. 
Регулювання захисту прав споживачів 
фінансових послуг також має на меті усу-
нення конкретних проблем у сфері попи-
ту. Споживачі мають право на належне 
інформування, недопущення того, щоб їх 
недостатньою обізнаністю скористалися, а 
можливість прийняття розумних рішень. 
Це може бути складно для клієнтів з низь-
ким рівнем доходів, у яких менше досвіду 
використання офіційних фінансових по-



147

Îäèíàê Î. - Çàõèñò ïðàâ ñïîæèâà÷³â ô³íàíñîâèõ ïîñëóã: ì³æíàðîäíî-ïðàâîâèé àñïåêò

слуг та менше можливостей. Як зазначає 
Клименко О.В вони можуть бути недо-
статньо обізнані, мати обмежені знання та 
навички для оцінки адекватності фінансо-
вих продуктів, а також пов’язаних з ними 
витрат і ризиків. [1, с.33] Систематична 
відсутність об’єктивності в тому, як люди 
сприймають свої можливості та прийма-
ють фінансові рішення, може ще більше 
посилити розглянуті проблеми. [2, с.28]
Проведене Крегул Ю. І.  дослідження 

у сфері поведінки показує, що споживачі 
постійно недооцінюють одні ризики (на-
приклад, їм властиві оптимістичні при-
пущення щодо своїх майбутніх доходів) 
та переоцінюють інші (наприклад, вони 
перестраховуються щодо певних можли-
вих подій). [4, с. 56] Вони надають пере-
вагу своїм поточним надходженням перед 
майбутніми. Дослідження також вказують 
на схильність споживачів переоцінювати 
професіоналізм у фінансових питаннях та 
надмірно довіряти порадам авторитетних 
осіб (наприклад, банківських працівників 
чи брокерів). Спокуса прийняти прива-
бливу пропозицію, можливо, носить за-
гальний характер, якщо судити з повідо-
млень про схеми інвестиційних пірамід, 
які періодично з’являються . 
Хоча основою досліджень на сьогодніш-

ній день є головним чином країни з розви-
неною ринковою економікою, з’являються 
нові цікаві дані про незаможних спожива-
чів у країнах з ринковою економікою, що 
розвивається. наприклад, дані наведені у 
праці Латковська Т., а також Microfi nance 
Opportunities (2018). [5, с. 45]
Продовження таких досліджень зро-

било б істотний внесок  в удосконалення 
правового статусу регулюючих та дирек-
тивних органів із захисту прав спожива-
чів: спостереження за реалізацією, моні-
торингом та забезпеченням виконання па-
кетів основних заходів, обговорення того, 
як дві інші основні опори відповідального 
фінансування – галузеві стандарти та під-
вищення фінансової стійкості споживачів 
– можуть доповнити та посилити норма-
тивно-правове регулювання. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на 
які спирається автор, виділення не 
вирішених раніше частин загальної 
проблеми, котрим присвячується 

означена стаття
Науково-теоретичною базою науково-

го дослідження стали праці таких вітчиз-
няних та зарубіжних науковців-правників, 
як Шолкова Т., Гарбінська-Руденко А., Со-
лошкіна, І. В., Кабанов В., Мацелик Т., Су-
біна Т., Кармаліта М.,Менджул М., Харабе-
рюш І., Duong T.T. Nguyen, Linh H.T. Tran, 
Nhung, Yen H. Hoang, T.H. Nguyen, Irfan, 
M., Sarwar, A. Asma, Rashid, Ngoc B. Vu. 
Akhtar, S., Q. U. A. Oleksandr O. Bryhinets, 
Oksana R. Shevchuk, Ivo Svoboda,  Yevgen V. 
Kotukh, Valentyna Yu. Radich Loukoianova, 
E., D.C. Loukoianova, E., Davidovic, S., Y. 
Yang Washington, C. Sullivan, H. Tourpe Ра-
зом з тим, висловлені ними позиції мають 
здебільшого узагальнюючий характер. Та-
ким чином, на сьогодні існує об’єктивна 
необхідність глибокого і ґрунтовного до-
слідження питання міжнародного досвіду 
правового регулювання захисту прав спо-
живачів фінансових послуг.

Формулювання цілей статті 
(постановка завдання)

Метою наукового дослідження є про-
ведення комплексного наукового аналізу 
теоретичних, практичних і нормативних 
проблем міжнародно-правового забезпе-
чення захисту прав споживачів фінансо-
вих послуг органами державної влади та 
розроблення пропозицій щодо їх удоско-
налення з метою гармонізації національ-
ного законодавства із законодавством Єв-
ропейського Союзу 

Виклад основного матеріалу 
дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів
Відповідальне фінансування – це на-

дання роздрібних фінансових послуг за 
принципами прозорості та справедливос-
ті. Стратегії стимулювання відповідально-
го фінансування включають регулювання 
захисту прав споживачів; стандарти по-
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стачальників фінансових послуг та галузе-
ві стандарти, такі як кодекси поведінки; а 
також ініціативи щодо підвищення обізна-
ності та фінансової спроможності спожива-
чів. У цій статті основна увага приділяєть-
ся міжнародному досвіду регулювання за-
хисту прав споживачів фінансових послуг, 
особливо для людей з низькими доходами. 
Правове регулювання захисту прав спо-
живачів сфокусовано головним чином на 
фінансових продуктах, а пруденційне ре-
гулювання спрямовано збереження міцно-
го фінансового становища і спроможності 
фінансових установ та, у ширшому сенсі, 
фінансової системи. Пруденційне регу-
лювання, тим не менш, також робить свій 
внесок у захист прав споживачів, прагнучи 
запобігти збиткам дрібних недосвідчених 
вкладників та заохочуючи надійних поста-
чальників, здатних запропонувати надій-
ний доступ до фінансових послуг протягом 
значного періоду часу.
Регулювання захисту прав споживачів 

у світі розцінюється як найважливіша умо-
ва розширення доступності фінансових 
послуг. Справді, якщо права споживачів 
послуг у мікрофінансових організаціях, 
права вкладників у банках та інвесторів 
на фондових ринках не будуть надійно за-
хищені, то неможливо досягти довіри та 
широкого використання людьми можли-
востей, що відкриваються фінансовою сис-
темою. 
Крім того, дослідження світової прак-

тики свідчить про наявність зв’язку між 
захистом прав споживачів фінансових по-
слуг та стабільними ефективними ринка-
ми. Соціальні аргументи на користь захис-
ту прав споживачів у всіх секторах фінан-
сової сфери базуються на єдиному постула-
ті — між знаннями споживачів та розумін-
ням фінансових продуктів кредиторами та 
позичальниками відсутній баланс. 
Захист споживачів, з позиції Є. Янг 

(Loukoianova, E., Y. Yang, and others (2018)) 
об’єднує комплекс регулятивних вимог, 
спрямованих на обмеження несумлінних 
дій з боку виробників фінансових продук-
тів, та заходів, які допомагають клієнтам 
приймати розумні фінансові рішення, зна-

ти свої права та вміти ними користуватися. 
[6]

 Підвищена увага міжнародного спів-
товариства до питань захисту у мікрофі-
нансовій сфері викликана тенденціями до 
її комерціалізації, що відкриває ринок ор-
ганізаціям, які меншою мірою цікавляться 
принципами соціальної відповідальності. 
Крім того, у мікрофінансовій сфері зазна-
чений вище дисбаланс проявляється най-
більш гостро у зв’язку з тим, що низькі 
доходи зазвичай супроводжує загальна не-
грамотність громадян. З погляду захисту 
малозабезпечені верстви населення більш 
уразливі через серйозність наслідків їх 
фінансових дій, які можуть призвести до 
втрати як доходів, та можливості спожи-
вання.
Деякі положення про захист прав спо-

живачів служать цілям як пруденційного, 
так і непруденційного регулювання (на-
приклад, положення щодо нерозумного 
кредитування, які спрямовані на запобі-
гання негативним наслідкам як для кре-
диторів, так і для позичальників). Забез-
печення дотримання інших законів та 
нормативно-правових актів (наприклад, 
законів та актів, що стосуються шахрай-
ства, фінансових злочинів та банківської 
таємниці) за допомогою цивільно-право-
вих санкцій та кримінального покарання 
може також мати значення для захисту 
прав споживачів у таких випадках, як роз-
криття та ліквідація фінансових пірамід. 

 У результаті в багатьох країнах від-
повідальність за захист прав споживачів 
фінансових послуг розділена між числен-
ними фінансовими та нефінансовими регу-
люючими органами, а також правоохорон-
ними органами. Ще один сегмент, який 
міг би бути пріоритетним для регулюючих 
органів, складають службовці нижчої лан-
ки – сегмент середнього класу, що дуже 
швидко формується у деяких країнах. На 
відміну від малозабезпечених споживачів, 
ця група вразлива саме через те, що має 
дуже великий вибір. [7, с. 58]
У таких країнах, як Росія, Бразилія, 

Південна Африка та Індія, де спостеріга-
ється різке зростання споживчого креди-
ту, таких службовців засипають пропози-
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ціями кредиту і піддають сильному тиску 
з використанням агресивних их методів 
продажів, одержуючи вигоду з обмеже-
ності їх досвід у використанні офіційних 
фінансових послуг. Споживачі в цьому 
сегменті ринку зазвичай погано підготов-
лені для того, щоб розібратися в існуючих 
можливостях, зробити правильний вибір і 
уникнути переплат. Тому при визначенні 
пріоритетного сегмента ринку регулюю-
чим органам необхідно розглянути те, як 
найкраще розробити заходи щодо захисту 
прав споживачів з урахуванням конкрет-
них умов даного сегмента, щоб забезпечи-
ти ефективність цих заходів.
Комплексним способом вирішення пи-

тань, пов’язаних із надмірною заборгова-
ністю, виступає ухвалення закону про бан-
крутство, що прописує процедуру оголо-
шення неплатоспроможності фізичної осо-
би. Але, як показує світова практика, такі 
процедури в окремих випадках доступні 
клієнтам з низькими доходами. Спосо-
би захисту таких споживачів, пов’язані з 
банкрутством, запровадженням інституту 
омбудсмена та процедури реструктуриза-
ції заборгованості після незалежного кон-
сультування, CGAP розцінює як такі, що 
потребують більш розвиненого ринку та 
грамотніших споживачів. 
До ефективної у віддаленій перспекти-

ві Д. Вашингтон (Washington, D.C. Lukonga, 
I. (2018)) відносить і повсюдне введення 
обов’язкового паспорта фінансової послу-
ги, який актуальний при готовності нагля-
дових органів перейти від контролю над 
постачальниками фінансових послуг до 
контролю якості фінансових продуктів. [8]

 Механізм захисту споживачів не буде 
працювати, якщо у ньому відсутній контр-
оль та забезпечення виконання норма-
тивно-правових актів, вкладених у захист 
прав вкладників і споживачів фінансових 
послуг. При цьому санкції щодо примусо-
вого забезпечення захисних правил пови-
нні відповідати ризикам, що походять від 
споживання різних видів послуг та про-
дуктів. Так, ризики за іпотечним кредитом 
не можна порівняти з ризиками спожив-
чих позик, а ризики банкрутства великого 
банку - з ліквідацією кредитної спілки. [9]

Нормативно-правове регулювання ді-
яльності фінансових установ, що прово-
диться в рамках пруденційного нагляду, 
як основний захист включає страхуван-
ня вкладів. Наразі на міжнародному рів-
ні відновилася дискусія щодо можливості 
страхування депозитів мікрофінансових 
організацій. У зв’язку з цим варто зверну-
ти увагу на усталену авторитетну думку, 
спрямовану проти страхування депозитів, 
останнє довело свою здатність стримувати 
«набіги» на банки. [10, с.104] Проте запро-
вадження страхування вкладів навіть для 
депозитної частини мікрофінансової галузі 
може спричинити великі проблеми.

 У зв’язку з відсутністю надійних ста-
тистичних даних за великим історичним 
періодом, важко визначити навіть розмір 
гарантійного фонду, не кажучи вже про фі-
нансове навантаження на державу та доно-
рів. Відповідальне фінансування як основа 
відповідальних ринків фінансових послуг 
не може обмежуватися лише створенням 
нормативно-наглядової системи держа-
ви та програм фінансової грамотності, які 
підтримуються також державними органа-
ми. Забезпечення відповідального фінан-
сування пов’язане ще з однією опорою — 
соціально-відповідальним бізнесом.
Основне завдання держави у справі за-

хисту прав споживачів фінансових послуг 
— створення умов, які забезпечують відпо-
відальне фінансування. Захист споживачів 
у рамках проведення пруденційного та не-
пруденційного нагляду базується на ство-
ренні комплексу норм, обов’язкових для 
дотримання фінансових організацій. Ана-
ліз, проведений фахівцями CGAP, показує, 
що поведінка постачальників фінансових 
послуг, незалежно від компетентності та 
рівня доходів клієнтів, має відповідати 
трьом основним принципам:

 - чітке розкриття ключової інформації 
до, під час та після здійснення угоди;

 - справедливе і етичне ставлення до 
клієнтів; 

- забезпечення можливості звернення 
за допомогою при вирішенні спорів. Нор-
мативно-наглядова система, побудована 
на основі цих принципів, є другим елемен-
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том захисту прав споживачів фінансових 
послуг. 
Міжнародні організації, які вивчають 

проблеми доступу громадян до якісних 
фінансових послуг, найбільше стурбовані 
тим, щоб заходи, що вживаються в її рам-
ках, не заважали розширенню доступності 
фінансових послуг і відповідали потребам 
малозабезпечених (як наслідок, малодос-
відчених) споживачів; не призводили до 
того, що відповідальні постачальники по-
слуг відмовиться працювати з цією катего-
рією. Адже центральна проблема, з якою 
стикаються такі споживачі, є обмежений 
вибір якісних фінансових послуг, необхід-
них для допомоги у важких життєвих си-
туаціях. Тому заходи захисту прав спожи-
вачів, які зумовлюють звільнення з рин-
ку безвідповідальних постачальників, не 
можна розцінювати як збитки реалізації 
цілей розширення доступу. 
З метою забезпечення відповідального 

фінансування малозабезпечених осіб сьо-
годні найбільш актуальними є два непру-
денційні положення про захист інтересів 
споживачів:

 - чесне кредитування, або надання по-
зичальникам точної, порівнянної та від-
критої інформації про вартість та умови 
позики; 

- захист позичальників від практики 
недобросовісного кредитування та повер-
нення коштів, пов’язаних із зловживан-
нями, зокрема так званого надмірного або 
хижацького кредитування. [7]

Висновки з даного дослідження і 
перспективи подальших досліджень у 

даному напрямі
Отже на основі аналізу документів ві-

дображають офіційну систему поглядів на 
міжнародно – правовий досвід забезпечен-
ня захисту прав споживачів фінансових 
послуг, можна зробити ряд висновків.
Положення про захист споживачів фі-

нансових послуг повинні захищати інтер-
еси споживачів, заохочуючи надання якіс-
них послуг та чесну конкуренцію. Відхід з 
ринку тих учасників, послуги яких мають 
низьку якість і засновані на обмані та зло-
вживаннях, або тих, хто прагне максималь-

ного збільшення прибутку в короткий тер-
мін на шкоду довготривалій цінності для 
клієнтів та акціонерів, є насправді однією 
з основних цілей такого нормативно-пра-
вового регулювання.
Комплексним способом вирішення пи-

тань, неналежного захисту прав спожива-
чів фінансових послуг, виступає ухвален-
ня закону про банкрутство, що прописує 
процедуру оголошення неплатоспромож-
ності фізичної особи. Але, як показує сві-
това практика, такі процедури в окремих 
випадках доступні клієнтам з низькими 
доходами. Способи захисту таких спожи-
вачів, пов’язані з банкрутством, запро-
вадженням інституту омбудсмена та про-
цедури реструктуризації заборгованості 
після незалежного консультування, CGAP 
розцінює як такі, що потребують більш 
розвиненого ринку та грамотніших спо-
живачів. 
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SUMMARY 
The relevance of this research topic is due, on the 

one hand, the importance of international experience 
in protecting the rights of consumers of fi nancial ser-
vices, and on the other - the presence of theoretical 
and practical legal issues related to the organization 
of state control in this area.

The purpose of the research is to conduct a com-
prehensive scientifi c analysis of theoretical, practical 
and regulatory issues of international legal protection 
of consumers of fi nancial services by public authorities 
and develop proposals for their improvement in or-
der to harmonize national legislation with European 
Union law

The author concludes that a comprehensive way 
to address issues related to excessive debt is the adop-
tion of the Bankruptcy Law, which prescribes the 
procedure for declaring insolvency of an individual. 
But, as world practice shows, such procedures are in 
some cases available to low-income clients. Ways to 
protect such consumers related to bankruptcy, the in-
troduction of the ombudsman and the debt restructur-
ing procedure after independent consultation, CGAP 
considers as those that need a more developed market 
and more literate consumers.

Key words: fi nancial services, consumer rights, 
consumer protection, consumer safety of fi nancial ser-
vices.
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Ì²ÑÖÅ ÍÎÐÌ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ 
Ó ÑÈÑÒÅÌ² ÏÐÀÂÎÂÈÕ ÇÀÑÀÄ ÂÇÀªÌÎÄ²¯ ÒÀ 
ÊÎÎÐÄÈÍÀÖ²¯ Ó ÑÔÅÐ² ÏÐÀÂÎÎÕÎÐÎÍÍÎ¯ 

Ä²ßËÜÍÎÑÒ² 

У статті, спираючись на аналіз наукових 
поглядів вчених та норм чинного законодав-
ства, надано характеристику системі право-
вих засад взаємодії та координації у сфері пра-
воохоронної діяльності. Доведено, що у системі 
відповідних правових засад ключове місце нале-
жить нормам адміністративної галузі права, 
адже саме за їх допомогою регулюються най-
більш важливі засади реалізації відповідної ді-
яльності.
Ключові слова: правові засади, взаємодія, 

координація, адміністративне право, норми 
права, правоохоронна діяльність.

 ØÊ²ÍÄÞÊ Âàñèëü ²âàíîâè÷ - çäîáóâà÷ Óí³âåðñèòåòó ñó÷àñíèõ çíàíü
ÓÄÊ 342.9

Стан дослідження
Окремі проблемні питання взаємодії 

та координації у сфері правоохоронної ді-
яльності у своїх наукових працях розгля-
дали: С. Барандич, М. Букін, Д. Кошикова, 
Л. Корж-Усенко, А. Полянський, П. Рибал-
ко, С. Россоха, А. Русецький, М. Шатерніков, 
та багато інших. Втім, незважаючи на чима-
лу кількість наукових здобутків, вчені недо-
статньо уваги приділяли питанню правових 
засад взаємодії та координації у сфері право-
охоронної діяльності.

Мета і завдання дослідження
Метою статті є встановити місце норм 

адміністративного права у системі право-
вих засад взаємодії та координації у сфері 
правоохоронної діяльності. Задля досяг-
нення вказаної мети необхідно вирішити 
такі завдання: розглянути систему чинно-
го законодавства, норми якого регулюють 
взаємодію та координацію у сфері право-
охоронної діяльності; встановити місце 
норм адміністративного права у системі 
відповідних засад.

Наукова новизна дослідження
Наукова новизна статті полягає у тому, 

що в ній дістала подальшого обґрунтуван-
ня наукова думка про те, що норми адмі-
ністративного права займають ключове 
місце в системі правових засад взаємодії 
та координації у сфері правоохоронної ді-
яльності.

Постановка проблеми
Забезпечення ефективного та стабіль-

ного розвитку держави є фактично не-
можливим без здійснення правоохоронної 
діяльності спеціально уповноваженими 
суб’єктами. Адже у результаті реалізації 
правоохоронної діяльності досягаються 
суспільна злагода і стабільність у громадян-
ському суспільстві, створюються необхідні 
умови для забезпечення гідного і безпеч-
ного існування кожної конкретної особи 
зокрема і громадянського суспільства за-
галом. У загальному вигляді метою пра-
воохоронної діяльності є забезпечення та 
підтримання правопорядку в суспільстві 
та державі, а також охорона прав, свобод і 
законних інтересів громадян. Разом із тим, 
ефективна правоохоронна діяльність вима-
гає створення належного нормативно-пра-
вового підґрунтя.
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Виклад основного матеріалу
Правові засади взаємодії та координа-

ції у сфері правоохоронної діяльності явля-
ють собою насамперед сукупність правових 
норм, що містяться у нормативно-правових 
актах, які встановлюють права та обов’язки 
суб’єктів в розглядуваній сфері. Правові за-
сади взаємодії та координації у сфері право-
охоронної діяльності містяться в різнома-
нітних за своєю юридичною силою  норма-
тивно-правових актах. Так, в першу чергу 
розглянемо основні положення Конституції, 
які встановлюють правові засади взаємодії 
та координації у сфері правоохоронної ді-
яльності. Насамперед до них відноситься 
положення ст. 3 Основного Закону, згідно 
якого людина, її життя і здоров’я, честь і гід-
ність, недоторканність і безпека визнаються 
в Україні найвищою соціальною цінністю. 
Права і свободи людини та їх гарантії визна-
чають зміст і спрямованість діяльності дер-
жави. Держава відповідає перед людиною 
за свою діяльність. Утвердження і забез-
печення прав і свобод людини є головним 
обов’язком держави [1]. Безумовно, взаємо-
дія та координація у сфері правоохоронної 
діяльності мають основним своїм завданням 
ефективну організацію діяльності право-
охоронних органів як державних інституцій 
щодо гарантування та забезпечення прав і 
свобод.
Наступна норма Конституції України, 

що безпосередньо відноситься до засад вза-
ємодії та координації в сфері правоохорон-
ної діяльності, передбачена ст. 6, згідно якої 
органи законодавчої, виконавчої та судової 
влади здійснюють свої повноваження у вста-
новлених цією Конституцією межах і відпо-
відно до законів України [1]. На підставі цієї 
норми всі підзаконні нормативно-правові 
акти, присвячені регулюванню взаємодії 
та координації у сфері правоохоронної ді-
яльності, мають відповідати в своєму змісті 
Конституції та законам України. Означене 
пов’язано із ст. 8, де зазначається про те, що 
Конституція України має найвищу юридич-
ну силу. Закони та інші нормативно-право-
ві акти приймаються на основі Конституції 
України і повинні відповідати їй [1]. Також 
ст. 19 Основного Закону країни також зосе-
реджує увагу на тому, що органи державної 

влади та органи місцевого самоврядування, 
їх посадові особи зобов’язані діяти лише на 
підставі, в межах повноважень та у спосіб, 
що передбачені Конституцією та законами 
України [1].
Закон України «Про Раду національної 

безпеки і оборони України» с еред її повно-
важень називає: координацію та контроль 
діяльності органів виконавчої влади по від-
биттю збройної агресії, організації захисту 
населення та забезпеченню його життєді-
яльності, охороні життя, здоров’я, консти-
туційних прав, свобод і законних інтересів 
громадян, підтриманню громадського по-
рядку в умовах воєнного та надзвичайного 
стану та при виникненні кризових ситуацій, 
що загрожують національній безпеці Украї-
ни; а також координація та контроль діяль-
ності органів виконавчої влади з протидії 
корупції, забезпечення громадської безпеки 
та боротьби із злочинністю з питань націо-
нальної безпеки і оборони [2]. Така коорди-
наційна діяльність Ради національної безпе-
ки і оборо  ни України у сфері правоохорон-
ної діяльності безпосередньо пов’язана із 
сферою національної безпеки і має особливе 
значення в умовах війни з державою-теро-
ристом.
Законом України «Про організаційно-

правові основи боротьби з організованою 
злочинністю» у ст. 16 прямо передбачається 
необхідність   взаємодії органів прокурату-
ри, Національної поліції, Служби безпеки 
України у питаннях боротьби з організова-
ною злочинністю. Згідно цієї статті з метою 
забезпечення взаємодії органів прокурату-
ри, Національної поліції і Служби безпеки 
України у штатних розписах центральних   
апаратів зазначених органів передбачають-
ся посади осіб, до функціональних обов’язків 
яких входить здійснення взаємодії у питан-
нях боротьби з організованою злочинністю. 
В Автономній Республіці Крим, областях і 
містах, у відповідних органах прокурату-
ри, Національної поліції і Служби безпеки 
України функції щодо забезпечення взаємо-
дії покладаються на керівників територі-
альних органів прокуратури, Національної 
поліції та Служби безпеки України. Обмін 
оперативною інформацією між підрозд  і-
лами Служби безпеки України та підроз-
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ділами органів Національної поліції щодо 
спільних заходів здійснюється за письмовим 
розпорядженням керівників відповідних 
підрозділів. Передача оперативної інформа-
ції спеціальними підрозділами по боротьбі з 
організованою злочинністю територіальним 
органам Національної поліції і Служби без-
пеки України допускається тільки за згодою 
і за пис  ьмовим розпорядженням керівника 
відповідного спеціального підрозділу. Те-
риторіальні органи Національної поліції і 
Служби безпеки України (у межах відомств) 
зобов’язані передавати відповідним спеці-
альним підрозділам оперативну інформа-
цію, документи та інші матеріали, пов’язані 
з організованою злочинністю, а також кри-
мінальні провадження через відповідного 
прокурора на письмову вимогу спеціальних 
підрозділів по боротьбі з організованою зло-
чинністю [3].
Наступний рівень правового регулю-

вання складають підзаконні нормативно-
правові акти. Так, до прикладу , Положен-
ня  Про координацію діяльності правоохо-
ронних органів по боротьбі із злочинністю 
та корупцією підкреслює, що Генеральний 
прокурор України та підпорядковані йому 
прокурори координують діяльність по бо-
ротьбі із злочинністю та корупцією орга-
нів внутрішніх справ, служби без пеки, по-
даткової міліції, митної служби, Військової 
служби правопорядку у Збройних Силах 
України, інших правоохоронних органі в. 
До основних принципів координації Поло-
женням віднесено такі: законність; рівність 
суб’єктів координаційної діяльності у визна-
ченні проблемних питань щодо запобігання 
і протидії злочинності та корупції, розробці 
пропозицій щодо заходів, спрямованих на 
їх подолання; самостійність кожного право-
охоронного органу при реалізації узгодже-
них рішень; відповідальність керівників 
правоохоронних органів, в межах їх ком-
петенції, за якісне і своєчасне виконання 
узгоджених заходів; гласність щодо прове-
дення координаційних заходів, висвітлення 
результатів проведеної роботи у засобах ма-
сової інформації в межах, які не суперечать 
вимогам законодавства про захист прав, 
свобод людини і громадянина, державної та 
іншої таємниці [4].

Конкретизація правової регламентації 
координації в сфері правоохоронної діяль-
ності відбувається на основі відомчих нор-
мативно-правових актів. Як приклад, мож-
на навести Регламент прокуратури міста Ки-
єва [5], яким визначено, що для узгодження 
діяльності правоохоронних органів по бо-
ротьбі зі злочинністю та протидії корупції 
прокурором міста проводяться координа-
ційні наради за участі керівників правоохо-
ронних органів. Ним визначаються місце, 
дата і час проведення, затверджується по-
рядок денний. У необхідних випадках скла-
дається план підготовки до проведення ко-
ординаційної наради. Матеріали (доповідні 
записки, довідки, аналізи, узагальнення, 
списки запрошених осіб, інші документи) 
та проекти постанов координаційних нарад 
готуються працівниками самостійних струк-
турних підрозділів, яких стосується винесе-
не питання. Документи, що виносяться на 
розгляд наради, візуються виконавцями, 
керівниками самостійних структурних під-
розділів та відповідними заступниками про-
курора міста [5].
За організаційне забезпечення коор-

динаційних заходів під головуванням про-
курора міста з питань протидії злочинності 
відповідає управління нагляду за додержан-
ням законів органами, які проводять опера-
тивно-розшукову діяльність, дізнання та до-
судове слідство; з питань протидії корупції 
- управління нагляду за додержанням зако-
нів спецпідрозділами та іншими установами, 
які ведуть боротьбу з організованою злочин-
ністю і корупцією, та відповідні підрозділи 
апарату. З метою підготовки матеріалів та 
проектів документів з конкретних питань, 
винесених на розгляд координаційної на-
ради, організації виконання прийнятих рі-
шень, з урахуванням пропозицій керівників 
правоохоронних органів, наказом прокуро-
ра міста створюється постійно діюча робоча 
група з представників відповідних право-
охоронних органів та начальників підроз-
ділів апарату. Відповідальний самостійний 
структурний підрозділ забезпечує участь у 
нараді запрошених осіб; після проведення 
наради, за необхідності, доопрацьовує при-
йняту постанову і передає її відповідному 
заступнику прокурора міста для підпису 
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головою та учасниками наради, після чого 
надсилає керівникам відповідних органів, 
підпорядкованим прокурорам для виконан-
ня, а також складає протокол [5].
Правові  засади взаємодії в сфері право-

охоронної діяльності містяться й у підза-
конних нормативно-правових актах, що 
регулюють правове положення органів дер-
жавної виконавчої влади у певній сфері дер-
жавної діяльності. Зокрема Положення п ро 
Державну службу України з лікарських засо-
бів та контролю за наркотиками в якості по-
вноважень названої Служби закріплено вза-
ємодію з правоохоронними органами, гро-
мадянами, громадськими та міжнародними 
організаціями у сфері протидії незаконному 
обігу наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів; здійснення згідно з 
міжнародними договорами України взаємо-
дію та обмін інформацією з відповідними 
міжнародними організаціями з питань здій-
снення контролю за обігом наркотичних за-
собів, психотропних речовин і прекурсорів, 
а саме: інформування відповідно до міжна-
родних договорів, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України, 
компетентні органи інших держав про ви-
везення з території України або транзит 
через територію України наркотичних засо-
бів, психотропних речовин і прекурсорів, а 
також повідомляє пр о виконання таких опе-
рацій Міжнародному комітетові з контролю 
за наркотиками ООН тощо [6]. Тобто цим 
Положенням встановлені конкретні прояви 
такої взаємодії.
Інструкція про взаємодії п равоохорон-

них органів у сфері боротьби з організова-
ною злочинністю [7] визначає порядок вза-
ємодії спеціальних підрозділів по боротьбі 
з організованою злочинністю Міністерства 
внутрішніх справ України та Служби безпе-
ки України під час виконання покладених 
на них законодавством завдань у сфері бо-
ротьби з організованою злочинністю. Ме-
тою такої взаємодії визначено: посилення 
протидії організованим злочинним угрупу-
ванням, у тому числі міжрегіонального та 
транснаціонального характеру, створеним 
на етнічній основі, які мають корумповані 
зв’язки, а також попередження, розкриття 
й розслідування злочинів, учинених органі-

зованими злочинними групами і злочинни-
ми організаціями. С. Шепетько та О. Кли-
менко цю Інструкцію вважають застарілою, 
оскільки вона регламентує порядок здій-
снення спецпідрозділами СБУ спільних за-
ходів із підрозділами МВС України, які на 
сьогодні ліквідовані [8, с. 19]. І ми цілком 
підтримуємо позицію вказаних вище на-
уковців.
Окремі питання засад взаємодії в сфері 

правоохоронної діяльності визначаються 
відомчими нормативно-правовими актами, 
що регулюють адміністративно-правову 
діяльність певних структурних підрозді-
лів правоохоронних органів у відповідний 
сфері. Так, наприклад, відповідно     до Поло-
ження про Управління протидії незакон-
ному обігу наркотиків Міністерства вну-
трішніх справ України на нього покладено 
обов’язки щодо взаємодії з визначеними 
законодавством центральними органами 
виконавчої влади для здійснення заходів 
щодо припинення нелегального ввезення 
в Україну, вивезення з України чи тран-
зиту через її територію наркотичних засо-
бів, психотропних речовин і прекурсорів 
та проводити у вказаній сфері міждержавні 
операції, а також у межах своєї компетен-
ції взаємодіяти з підрозділами криміналь-
ної міліції (поліції) інших країн з питань 
розкриття кримінальних правопорушень, 
розшуку і затримання наркозлочинців. Та-
кож Управління спільно з Департаментом 
інформаційно-аналітичного забезпечення 
МВС та його підрозділами на місцях орга-
нізовує і забезпечує ефективне функціону-
вання міжвідомчої автоматизованої інфор-
маційної системи, постійно поповнює бан-
ки даних оперативно-розшукового і про-
філактичного призначення, які об’єднують 
інформацію про осіб криміногенних кате-
горій, фірми та організації будь-якої фор-
ми власності, що причетні до незаконного 
обігу наркотичних засобів, психотропних 
речовин та прекурсорів або підозрюються 
в цьому. Забезпечує взаємодію з право-
охоронними органами іноземних держав у 
формуванні єдиного комп’ютерного банку 
даних з аналогічними функціями інформа-
ційної системи [9].
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Висновок
Проведений у науковій праці аналіз дає 

змогу констатувати той факт, що в системі 
правових засад взаємодії та координації у 
сфері правоохоронної діяльності ключове 
місце належить нормам адміністративного 
права. Адже саме за їх допомогою регулю-
ються найбільш важливі аспекти здійснення 
відповідної діяльності, зокрема: визнача-
ється правовий статус суб’єктів взаємодії та 
координації; закріплюється порядок реалі-
зації спільних заходів правоохоронних ор-
ганів; регулюються питання фінансового та 
матеріально-технічного забезпечення вза-
ємодії, тощо. Таким чином, правові засади 
взаємодії та координації у сфері правоохо-
ронної діяльності доцільно розглядати як 
врегульовані нормами адміністративного 
права базові основи здійснення взаємодії 
та координації як засобів підвищення рівня 
ефективності правоохоронної діяльності на 
основі оптимальної узгодженості дій упо-
вноважених суб’єктів її реалізації. 
Варто відзначити, що правові засади 

взаємодії та координації у сфері правоохо-
ронної діяльності містяться у нормативно-
правових актах різної юридичної сили. 
Так, Конституція України визначає базові 
принципи взаємодії та координації у сфе-
рі правоохоронної діяльності як різновиду 
державної діяльності, основним спряму-
ванням якої є забезпечення прав та свобод 
людини. Законодавство України в сфері 
національної безпеки та оборони визначає 
спеціальні повноваження щодо координації 
в сфері правоохоронної діяльності, яка тісно 
пов’язана зі сферою національної безпеки, 
забезпечення прав та своб од людини в осо-
бливих умовах реалізації правоохоронної 
функції держави – загрозам національної 
безпеки держави. Закон України «Про про-
куратуру» обмежується лише загальними 
правовими настановами щодо компетенції 
органів прокуратури відносно координації 
правоохоронних органів у сфері протидії 
злочинності. 
Особливе місце у системі відповідних за-

сад посідають адміністрат ивно-правові нор-
ми підзаконних нормативно-правових актів. 
Разом із ци м, якщо здійснення координації 
у сфері правоохоронної діяльності відносно 

чітко врегульовано, то питання взаємодії 
регулюється досить по верхнево. Основне 
навантаження на правове регулювання вза-
ємодії у сфері правоохоронної діяльності 
припадає на відомчі нормативно-право ві 
акти. При цьому значна кількість норм, які 
містяться у відомчих нормативно-правових 
актах, присвячених взаємодії та координації 
у сфері правоохоронної діяльності, є застарі-
лими, тому що не відповідають прийнятим 
пізніше законам та підзаконними но рматив-
но-правовим актам. 
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SUMMARY 
The article, based on the analysis of the scien-

tifi c views of scientists and the norms of the cur-
rent legislation, describes the system of legal prin-
ciples of interaction and coordination in the fi eld 
of law enforcement activities. It is proven that in 
the system of relevant legal principles, the key place 
belongs to the norms of the administrative branch 
of law, because it is with their help that the most 
important principles of the implementation of the 
relevant activity are regulated.

Key words: legal principles, interaction, coor-
dination, administrative law, legal norms, law en-
forcement activity.
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Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÅ ÒÀ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÅ 
ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß ÏÐÀÂÎÂÈÕ ÍÀÑË²ÄÊ²Â 
ÇËÎÂÆÈÂÀÍÍß Ñ²ÌÅÉÍÈÌÈ ÏÐÀÂÀÌÈ

Под злоупотреблением правом понимается 
один из видов неправомерного поведения, что свя-
зано с реализацией субъективного семейного пра-
ва, которое направлено на удовлетворение соб-
ственного интереса, но влечет причинение вреда 
охраняемым семейным законодательством 
правам и интересам других лиц. Процессуальное 
законодательство более подробно определяет со-
держание «злоупотребления процессуальными 
правами», но не дает исчерпывающего перечня 
таких действий. Официальная позиция за-
конодателя – неприемлемость каких-либо зло-
употреблений правами. Такие правовые нормы 
носят защитный (запретный) характер, одна-
ко не всегда раскрывают суть злоупотреблений.
Официальная позиция законодателя - не-

приемлемость любых злоупотреблений права-
ми. Такие правовые нормы имеют защитный 
(запретительный) характер, однако не всегда 
раскрывают сущность злоупотреблений. 
Наибольшего прогресса в области унифи-

кации семейного законодательства добились 
страны Європейського Союза. В основном євро-
пейське семейное право ориентируется на фор-
мирование единственных правил определения 
юрисдикции уполномоченных органов разных го-
сударств для решения трансграничных споров, 
усложненных європейським элементом. Одна-
ко параллельно проводится работа по созданию 
единственных процессуальных и материальных 
норм семейного права. 
Закрепленные понятия: постоянное мес-

тожительство, семейная и личная жизнь, за-
регистрированное партнерство и тому подобное 

 ÕÎÕËÎÂÀ Òåòÿíà Ñåðã³¿âíà - àñï³ðàíò êàôåäðè öèâ³ëüíîãî ïðàâà ¹2 
Íàö³îíàëüíîãî þðèäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó ßðîñëàâà Ìóäðîãî

ÓÄÊ341.96

Проблемными является и вопрос злоупотребле-
ния семейными правами и применения меро-
приятий, которые применяются в случае тако-
го злоупотребления. Юридические последствия 
злоупотребления правом нетрадиционны: здесь 
отсутствует юридическая ответственность, 
характерная для правонарушения. Лишь в 
исключительных случаях - при наличии боль-
шой степени общественной опасности злоупо-
требления правом - законодатель определяет 
его как правонарушение, устанавливая запре-
тительную норму и обеспечивая ее юридической 
санкцией.
Статья направлена на определение 

правовых последствий злоупотребления граж-
данским правом и современного общетеорети-
ческого подхода к мероприятиям предотвраще-
ния злоупотребления правом, его прекращения 
в гражданских и семейных правоотношениях. 
Автор отстаивает свою точку зрения что зло-
употребление правом в гражданских, семейных 
правоотношениях всегда является осознанным 
поведением и тянет санкции, которые могут 
быть отнесены как к мероприятиям ответ-
ственности, так и к мероприятиям защиты. 

 Ключевые слова: європейское семейное пра-
во, злоупотребление правом, правовые послед-
ствия злоупотребления гражданским правом, 
нарушения прав других лиц.

Постановка проблеми
У сучасному праві склалися тенденції за-

гальної глобалізації та інтеграції джерел ци-
вільного права, гармонізації та тотального 
оновлення норм Цивільного кодексу Укра-
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їни (далі – ЦК). Перший заступник голови 
Верховної Ради України Руслан Стефанчук, 
закликаючи до відкритого конструктивного 
обговорення змін до ЦК, зауважуючи, що 
насамперед слід здійснити розширення пе-
реліку об’єктів цивільних прав, включивши 
до нього інформаційний продукт, інформа-
ційний ресурс, інформаційні системи, права 
на об’єкти, що створюються та розміщені в 
інтернеті тощо [1]. 
Застосування диспозитивного методу 

саморегулювання як способу регулювання 
відносин між учасниками цивільного обо-
роту спричинило підстави для насичення 
сучасного цивільного законодавства оціноч-
ними нормами права. Сьогодні складним 
інтелектуальним процесом є їх тлумачення 
й конкретизація. Отже, склалася ситуація, 
коли цивільне законодавство містить дис-
позитивні оціночні правові норми, які не 
мають одностайного тлумачення й застосу-
вання на практиці. 
Основне завдання як українського, так 

і європейського сімейного права окреслити 
межі відносин, що розуміються як сімейні та 
визначити правові наслідки зловживання 
правомірними діями фізичних осіб в сімей-
ному праві

Аналіз останніх досліджень 
й публікацій

Межі здійснення суб’єктивних прав є 
правовими обмеженнями, які стримують 
неналежний варіант реалізації прав. Ця 
проблема була предметом дослідження ба-
гатьох авторів, наприкл ад C.В. Базилевсько-
го [2], О.С. Губар [3], Д.О. Тихомирова [4] 
тощо. Як нагадує С.В. Базилевський, упер-
ше термін «зловживання правом» (“abuse 
de droit”) вжито Ф. Лораном на позначення 
низки типових ситуацій, пов’язаних із не-
добросовісним здійсненням прав їх воло-
дільцем у цивільному праві Франції [2,с.13]. 
С.В.Базилевський, досліджував зловживан-
ня в межах цивільного процесу. О.С.Губар у 
своїй праці “Класифікація зловживання ци-
вільними правами за законодавством Украї-
ни” розглядає класифікацію зловживальних 
актів за видом заподіяної шкоди [3,c.93]. 
Д.О.Тихомиров і М.П.Харченко аналізують 
юридичні ознаки саме правомірного зло-

вживання правом [4,c.26,27]. М.Стефанчук 
виокремив ще дві ознаки, які мають стати 
визначальними для винесення судом рішен-
ня: вина та рівень задоволення власних по-
треб особи, яка зловживає правом[5,c.35]. 
Однак питання про те, якими є межі здій-
снення суб’єктивного права, і досі є диску-
сійним. 

 Проблемні є питання зловживання ци-
вільними правами та заходів, що застосову-
ються в разі зловживання ними. Юридичні 
наслідки зловживання правом нетрадицій-
ні: тут відсутня юридична відповідальність, 
характерна для правопорушення. Лише у 
виняткових випадках – за наявності велико-
го ступеня суспільної небезпеки зловживан-
ня правом – законодавець визначає його як 
правопорушення, встановлюючи заборонну 
норму й забезпечуючи її юридичною санкці-
єю [6, c,15].

Мета наукового дослідження полягає в 
проведенні наукового аналізу концептуаль-
них підходів щодо загального уявлення про 
заходи, що застосовуються в разі зловживан-
ня правомв ЄС та Україні, розглянувши їх 
спільну мету й функції, визначивши кожен 
з них. Для досягнення поставленої мети ви-
рішені такі задачі: розглянувши заходи, що 
застосовуються в разі зловживання правом, 
їхню спільну мету, визначити призначення 
правових наслідків зловживання цивільним 
правом; окреслити сучасний загальнотеоре-
тичний підхід до заходів запобігання зловжи-
ванню правом та його припинення.

Виклад основного матеріалу
Актуальність полягає у тому, що наразі 

існує складність, невизначеність, оціночний 
характер поняття «зловживання правом в 
цивільних та сімейних правовідносинах», 
що завжди буде привертати увагу правни-
ків щодо як змісту цього поняття, так і його 
застосування судом. Загалом зловживання 
своїми правами полягає в недобросовісно-
му їх здійсненні. Так, термін «зловживання 
правом» описується в частині третій статті 
13 ЦК як недопущення дій особи, що вчи-
няються з наміром завдати шкоди іншій 
особі, а також зловживання правом в інших 
формах [7]. 
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Не маючи право, не можливо їм зловжи-
вати. Існують випадки коли один з батьків 
зловживає своїм правом й перешкоджає поба-
ченню другого батька з дитиною. Актуальним 
на сьогодні є й визначення місця проживан-
ня дитини. Стаття 8 Конвенції про захист 
прав людини і основних свобод не передба-
чає вирішення питання про те, кому з бать-
ків буде віддана опіка над дитиною в разі 
роз’єднання сім’ї внаслідок розлучення або 
судового рішення. Даний аспект регулюєть-
ся національними законодавством на осно-
ві відповідного внутрішнього ( Application 
1449/62, X vs. the Netherlands. Yb. VI (1963). 
P. 262; Application 5486/72, X vs. Sweden. Coll. 
44 (1973). P. 128). Отже, ст. 8 Конвенції не 
встановлює пріоритетного права жодного 
з двох батьків в цьому питанні (Application 
7770/77, X vs. Federal Republic of Germany. 
Decisions and Reports, Vol. 14 (1979). P. 175). 
Як бачимо факт, що після розлучення не 
всі члени сім’ї живуть під одним дахом, 
не обов’язково призводить до закінчення 
їхнього сімейного життя або справжності 
їхнього сімейного зв’язку (Рішення від 21 
червня 1988 року по справі Berrehab. Op. 
cit. P. 14). Якщо одному з батьків не було 
присуджено опікунство над дитиною, але 
він зберіг справжню зв’язок з нею, ст. 8 Кон-
венції передбачає право на доступ до дити-
ни (Application 172/56, X vs. Sweden. Yb. I 
(1955–1957). P. 211; Application 7911/77, X vs. 
Sweden. Decisions and Reports. Vol . 12 (1978). 
P . 192; Доклад от 8 марта 1982 года по делу 
Hendriks. Decisions and Reports. Vol. 13. P. 5), 
якщо тільки державні органи не вдалися до 
однієї з підстав для обмеження такого права 
за п. 2 ст. 8 Конвенції про захист прав лю-
дини і основних свобод (Application 5608/72, 
X vs. United Kingdom. Coll. 44 (1973). P. 66) 
[11].
У правовій доктрині виділяють такі різ-

новиди зловживання правом: шикана (осо-
ба здійснює своє право винятково на шко-
ду іншим); зловживання правом в іншій 
формі. Розглянемо підхід до визначення 
зловживання, згідно з яким здійсненням 
права “щоб насолити” розуміється дія осо-
би в межах наданого їй права, але всупереч 
цільовому призначенню права, принципам 
добросовісності, розумності, а також така, 

що завдає шкоду іншим особам. Зловживан-
ня правом можна визначати також як осо-
бливий тип цивільного правопорушення, 
вчиненого уповноваженою особою при здій-
сненні нею належного їй права, пов’язаного 
з використанням недозволених конкретних 
форм у рамках дозволеного їй типу поведін-
ки. 
На наш погляд, зловживання правом 

у сімейних правовідносинах завжди є усві-
домленою неправомірною поведінкою і тяг-
не санкції, які можуть бути віднесені як до 
заходів відповідальності, так і до заходів за-
хисту. Зауважимо, що тут відсутня юридич-
на відповідальність, характерна для право-
порушення. 
І національне, і європейське право роз-

глядає батьків як основних суб’єктів, які 
мають права і обов’язок виховувати, пі-
клуватися про дитину і захищати ї інтер-
еси. Уніфіковане європейське право розуміє 
батьківську правосуб’єктність як сукупність 
прав і обов’язків, метою якої є забезпечення 
і захист благополуччя дитини.1 
Коли батьки розлучаються, вони можуть 

самостійно укласти договір про визначення 
місця проживання дитини, або звернутися 
за допомогою до адвокатів, модераторів. Од-
нак, коли батьки не можуть домовитися про 
те, хто буде мати опіку над дитиною, то пра-
вомочність по вирішенню такого виду спо-
рів надається органам держави (в більшості 
країн ЄС, як і в Україні, це будуть суди). 
Виконання рішень суду у справах, 

пов’язаних з вихованням дітей, проводиться 
в порядку, встановленому законодавством 
держави, на території якої проживає дити-
на. У країнах ЄС діє Регламент Ради Євро-
пейського Союзу Біс Брюссель II - Регла-
мент Ради Європейського Союзу 2201/2003 
від 27 листопада 2003 г. «Про юрисдикцію, 
визнання і приведення у виконання судо-
вих рішень у сімейних справах і справах про 
обов’язки батьків, який скасовує Регламент 
(EC) N 1347/2000»2

1 Principles of European Family Law Regarding 
Parental Responsibilities // Nr. 16, Intersentia, Antwerp 
(2007).
2 Переважним місцем проживання дитини є міс-
це, що відображає найвищий ступінь інтегра-
ції дитини в соціальному та сімейному довкіллі. 
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Сьогодні сформувався один із спеціаль-
них принципів національного і міжнарод-
но-правового регулювання захисту та охо-
рони прав дітей - забезпечення найкращих 
інтересів дитини (Постанова ЕСПЛ від 8 
січня 2009 р. «Куімов (Kuimov) против Рос-
сійскої Федерації»3 . Даний принцип озна-
чає, що держава, приватні особи повинні 
здійснювати фактичні і юридичні дії щодо 
дитини тільки в її інтересі.4. При прийнят-
ті рішення про батьківську опіку та спілку-
ванні, суд в країнах ЄС за загальним пра-
вилом також розглядає: погляди і уявлен-
ня батьків про світ, суспільство; здатність 
батьків співпрацювати з питань виховання 
дитини і спілкування з нею; здатність і го-
товність особи піклуватися про дитину і 
задовольняти її потреби, а також спілкува-
тися і співпрацювати з іншим одним з бать-
ків чи іншими особами з питань виховання 
та спілкування з дитиною. Зауважимо, що 
Комітет ООН з прав дитини неодноразо-
во наголошував, що будь-яке трактування 
«найкращих інтересів дитини» повинно 
відповідати Конвенції про права дитини в 
цілому, без суперечностей духу міжнарод-
ного договору. 
Вважаємо, що існують такі способи про-

тидії зловживанню правом: дозволи, забо-
рони та обов’язок у зобов’язанні. Дозволи 
забезпечують соціальну свободу людини; за-
борони встановлюють певну міру поведінки, 
покладаючи на особу обов’язок утримува-
тись від учинення певних дій; зобов’язання 
закріплюють за особою обов’язок вчиняти 
певні дії в інтересах суб’єкта права шляхом 
дотримання правових норм.

При цьому необхідно враховувати: тривалість, 
регулярність; b) умови перебування та причини, 
через які сім’я переїхала на територію держави-
члена; c) громадянство дитини; d) місце та умови 
відвідування занять у школі; e) лінгвістичні зна-
ння; f) сімейні та соціальні взаємини дитини у цій 
державі.
3 Постанова ЕСПЛ від 8 січня 2009 р. «Куімов 
(Kuimov) против Россійскої Федерації» (скарга N 
32147/04) // Бюллетень Европейского суда по пра-
вам человека. – 2009. – № 12
4 Implementation Handbook for the Convention on 
the Rights of the Child // United Nations Chidren’s 
Fund, – 2007. - P. 38.

Результати дослідження та 
обговорення способів протидії 

зловживанню правом
В результаті здійснення та захисту прав 

у сфері приватного життя особлива увага 
приділяється питанням моралі і етики. Дер-
жави-учасниці ЄСПЛ володіють, на думку 
Європейського суду, широкою свободою 
розсуду в питаннях такого роду і можуть пе-
редбачати обмеження деяких можливостей, 
наприклад, шляхом заборони застосування 
певних допоміжних репродуктивних техно-
логій, законодавчого закріплення відпові-
дальності за вчинення інцесту й інше. 
Внаслідок зловживання батьківськими 

правами Cуд може обмежити батьків в їх 
правах щодо дитини. ЄСПЛ встановлює: 
«втручання з боку держави повинно служи-
ти інтересам дитини і має грунтуватися на 
вагомих і ґрунтовних міркуваннях». Під-
ставою для розлучення дітей з батьками не 
може бути важке матеріальне становище 
батьків («Валлова і Валла проти Чеської Рес-
публіки»). Наявність шкоди здоров’ю і жит-
тю дитини; неадекватність виховання дітей 
що була пов’язана з непереборною нездат-
ністю батьків забезпечити необхідну турбо-
ту; якщо батьки не мали можливість брати 
участь в судовому процесі (праворуч «Ко-
вецці (Covezzi) і Морселлі (Morselli) проти 
Італії») – основні підстави які враховує Суд 
при обмеженні батьківських прав.
Оскільки зловживання правом є соціаль-

но небажаним типом правової поведінки, 
правові санкції, які воно тягне, завжди ви-
словлюють певний осуд уповноваженої осо-
би. Наприклад, така основна санкція за зло-
вживання правом як відмова в захисті права 
[8,c.164], вже виходячи з свого формулюван-
ня, має негативне смислове навантаження5 

5 В.А. Рясенцев виділяв наступні юридичні на-
слідки відмови в захисті права: залишення позову 
уповноваженої особи без задоволення; припинен-
ня права; визнання угод, укладених носієм права, 
недійсними; відновлення положення, що існувало 
до реалізації права; припинення дій, що супере-
чать призначенню права; зміна право відношення; 
присудження уповноваженій особі відшкодування 
шкоди, заподіяної іншим особам при здійсненні 
свого права; визнання правомірною поведінку осіб, 
які використовували за усов крайньої необхідності 
певне майно проти волі його власника і подолали 
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[9]. Водночас необхідно усвідомлювати, що 
приватному праву не притаманна каральна 
функція, тому елемент засудження не є ви-
значальним. Найістотніше значеня має за-
хисна функція. 
І заходи захисту, і заходи відповідаль-

ності спрямовані на захист прав та інтересів 
потерпілої сторони, тому є заходами захисту 
в широкому сенсі, що притаманне не тільки 
цивільному, а й сімейному праву. Поняття 
«заходи захисту» в сімейному праві значно 
ширше, ніж поняття «міри відповідальнос-
ті», тому що не кожна міра захисту є мірою 
відповідальності в разі невинного невико-
нання сімейних обов’язків.
У сімейних відносинах підлягають захис-

ту не тільки права й обов’язки учасників, а 
й їх родинні стани, зокрема й стан в шлюбі. 
У разі захисту станів за рахунок обмеження 
прав і інтересів одних членів сім’ї відбувається 
посилений захист прав та інтересів інших її 
членів. У сімейному праві існують такі стани: 
спорідненість, шлюб, вагітність, непрацез-
датність, потреба в матеріальній допомозі 
тощо. Як елементи фактичного складу роз-
глядає факти-стани О.А. Явор, яка вважає, 
що перебування в певному стані як таке не 
є самостійною підставою для виникнення, 
зміни або припинення правовідносин, але 
за умови наявності іншого юридичного фак-
ту здобуває юридичне значення [10, с. 87] .
Зловживаючи правомірною поведінкою, 

особа у визначених законом випадках може 
нести відповідальність. Ця відповідальність 
може втілюватися не тільки у відшкодуванні 
заподіяної шкоди, а й в обов’язку усунути за 
власний кошт збитки, заподіяні зловживан-
ням правом. На цьому законодавчо визна-
чені наслідки можуть бути вичерпними, але 
ЦК не закриває цей перелік: у ч. 6 ст. 13 ЦК 
він є відкритим: „суд може застосувати інші 
наслідки, встановлені законом”. Наприклад, 
у Швейцарському цивільному праві правові 
наслідки порушення швейцарського прин-
ципу неприпустимості зловживання правом 
і виконання обов’язків полягають у відмові 
винній особі в захисті права та зобов’язанні 

його протидію (Рясенцев В.А. Условия и юридичес-
кие последствия отказа в защите гражданских прав 
/ В.А. Рясенцев // Советская юстиция. - 1962. - № 9. 
- С. 10)

правопорушника відшкодувати заподіяну шко-
ду відповідно до статей 41 і 66 ШЦУ.
Необхідно зауважити, що санкції, які за 

своєю природою є проявом часткової від-
мови в захисті права, містяться у сімейному 
законодавстві. Так, можливим правовим на-
слідком зловживання чоловіком аліментни-
ми правами 76 СК України називає обмежен-
ня аліментних зобов’язань одного з подружжя 
певним строком, як у період шлюбу, так і 
після його розірвання. Тут законодавець не 
говорить прямо про відмову в захисті права, 
а йде іншим шляхом, що приводить, однак, 
до того ж правового ефекту.

Висновки
Зважаючи на їх функції, всі заходи за-

хисту від зловживання правом доцільно 
розділити на дві групи: заходи превенції та 
припинення та заходи відновлювального 
характеру. До першої групи належать такі 
правові наслідки: відшкодування майнової 
та компенсація моральної шкоди; віднов-
лення становища, яке існувало до пору-
шення; визнання недійсним акту уповно-
важеної особи. До другої групи – відмова 
в захисті права та її різновиди; припинен-
ня дій, що порушують право або створю-
ють загрозу його порушення; позбавлення 
суб’єктивного права.
Заходи превентивного характеру застосову-

ються тоді, коли зловживання правом ще не 
заподіяло шкоду правам та інтересам іншої 
особи, але створило реальну загрозу її на-
стання, і спрямовані на недопущення такої 
шкоди. Заходи припинення мають на меті по-
класти край зловживанню правом, яку вже 
фактично заподіює шкоду іншій особі. У ба-
гатьох випадках застосування цих заходів 
буває достатньо, щоб припинити порушен-
ня права й відповідний юридичний кон-
флікт. Однак коли припинення дій щодо 
зловживання правом не здатне усунути по-
рушення права, слід застосовувати заходи 
відновлювального характеру. Такі заходи 
можуть застосовуватися як самостійно, так і 
в сукупності із заходами запобігання та при-
пинення.
На сьогодні існує нагальна потреба 

у перегляді концептуальних положень 
щодо підходу до категорії зловживання 
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правом в частині визначенні його форм. 
Тому ми підтримуємо пропозицію викла-
сти ч. 3. ст. 13 ЦК України в такій редакції: 
«При здійсненні суб’єктивних прав слід 
не допускати поведінку особи, що спря-
мована на завдання шкоди іншій особі. 
Умисно завдана шкода, при здійсненні 
суб’єктивних цивільних прав, підлягає 
відшкодуванню у повному обсязі. Шкода, 
завдана зловживанням правом в інших 
формах, може бути відшкодована за 
рішенням суду» [13, с. 16].
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Khokhlova Tatiana Sergeevna
INTERNATIONAL LEGAL AND 

NATIONAL REGULATION OF THE 
LEGAL CONSEQUENCES OF ABUSE OF 

FAMILY LAW
 Abuse of the right is understood as one of 

the types of unlawful behavior, which is asso-
ciated with the implementation of subjective 
family law, which is aimed at satisfying one’s 
own interest, but entails harm to the rights and 
interests of other persons protected by family 
law. The procedural legislation defi nes the con-
tent of “abuse of procedural rights” in more de-
tail, but does not provide an exhaustive list of 
such actions. The offi cial position of the legisla-
tor is the unacceptability of any abuse of rights. 
Such legal norms are protective (forbidden) in 
nature, but do not always reveal the essence of 
abuse.

 The offi cial position of the legislator is that 
any abuse of rights is unacceptable. Such legal 
norms are of a protective (prohibitive) nature, 
but they do not always reveal the essence of 
abuse.

 The countries of the European Union have 
made the most signifi cant progress in the area 
of   family law harmonization. Basically, European 
family law focuses on the formation of uniform 
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rules for determining the jurisdiction of the 
authorized bodies of various states to resolve 
cross-border disputes complicated by the 
European element. However, in parallel, work 
is underway to create uniform procedural and 
substantive norms of family law. The concepts 
are fi xed: permanent residence, family and 
personal life, registered partnership too

 Issues of abuse of civil rights and the 
application of measures applied in the event 
of such abuse are also problematic. The legal 
consequences of abuse of the right are non-
traditional: there is no legal responsibility 
typical for an offense. Only in exceptional cases 
- in the presence of a high degree of public 
danger of abuse of the right - the legislator 
defi nes it as an offense, establishing a forbidden 
norm and providing it with legal sanction

 The article is aimed at defi ning the purpose 
of the legal consequences of abuse of civil law 
and a modern general theoretical approach 
to measures to prevent abuse of law, its 
termination in civil and family legal relations. 
The author defends his point of view that abuse 
of law in civil, family legal relations is always 
deliberate behavior and entails sanctions, which 
can be attributed to both liability measures and 
protection measures.

Keywords: European family law, abuse of 
law, legal consequences of abuse of civil law, 
violation of the rights of other persons

АНОТАЦІЯ 
Під зловживанням правом розуміється один 

з видів неправомірної поведінки, що є пов’язаною 
з реалізацією суб’єктивного сімейного права, яке 
спрямоване на задоволення власного інтересу, але 
має наслідком заподіянням шкоди охоронюваним 
сімейним законодавством правам та інтересам 
інших осіб. Процесуальне законодавство більш 
детально визначає зміст «зловживання процесу-
альними правами», але не дає вичерпного переліку 
таких діянь. 

Офіційна позиція законодавця – неприйнят-
ність будь-яких зловживань правами. Такі право-
ві норми мають захисний (заборонний) характер, 
однак не завжди розкривають сутність зловжи-
вань. 

Найбільшого прогресу в області уніфікації сі-
мейного законодавства добилися країни Європей-
ського Союзу. В основному європейське сімейне 
право орієнтується на формування єдиних правил 
визначення юрисдикції уповноважених органів 
різних держав для розв’язання транскордонних 
спорів,ускладнених європейським елементом. Од-
нак паралельно проводиться робота по створенню 
єдиних процесуальних і матеріальних норм сімей-
ного права. Закріплені поняття: постійне місце 
проживання, сімейне й особисте життя, зареє-
строване партнерство тощо 

Проблемними є й питання зловживання сі-
мейними правами та застосування заходів, що 
застосовуються в разі такого зловживання. Юри-
дичні наслідки зловживання правом нетради-
ційні: тут відсутня юридична відповідальність, 
характерна для правопорушення. Лише у винят-
кових випадках – за наявності великого ступеня 
суспільної небезпеки зловживання правом – зако-
нодавець визначає його як правопорушення, уста-
новлюючи заборонну норму й забезпечуючи її юри-
дичною санкцією

Стаття спрямована на визначення право-
вих наслідків зловживання цивільним правом та 
сучасного загальнотеоретичного підходу до заходів 
запобігання зловживанню правом, його припи-
ненню в цивільних та сімейних правовідносинах. 
Автор відстоює свою точку зору що зловживання 
правом у цивільних, сімейних правовідносинах за-
вжди є усвідомленою неправомірною поведінкою 
і тягне санкції, які можуть бути віднесені як до 
заходів відповідальності, так і до заходів захисту.

Ключові слова: європейське сімейне право, зло-
вживання правом, правові наслідки зловживання 
цивільним правом, порушення прав інших осіб
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ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ

У статті розглянуто базові міжнародно-
правові стандарти забезпечення та реалізації 
принципу незалежності прокуратури. 
Встановлено, що міжнародні стандарти 

забезпечення принципу незалежності проку-
ратури, є дуже суперечливими, як за ступенем 
конкретизації, так і за характером юридичної 
значущості. Враховуючи дані фактори, а та-
кож і те, що в різних державах навіть, незва-
жаючи на віднесення їх до однорідних правових 
сімей, є дуже серйозні відмінності в характері 
правової регламентації, є цікавим проаналізу-
вати окремі підходи в національному законо-
давстві деяких країн щодо існуючих варіантів 
у втіленні міжнародних стандартів, і з виді-
ленню окремих інститутів адміністративного 
права, що відбивають певний інтерес, як у пла-
ні розвитку та формування нових міжнарод-
них стандартів, і подальшого якісного розвитку 
вітчизняного законодавства, здійснюваного з 
урахуванням гуманістичних начал.
Обґрунтовано, що інтеграція української 

прокуратури в систему судової влади стане 
основоположним і фундаментальним кроком 
на шляху її реформування, що дасть змогу за-
безпечити неупередженість, незалежність і 
деполітизованість її діяльності та відповіда-
тиме встановленим сучасним тенденції про-
куратури в демократичній ролі держави. Не 
лише такі європейські демократії, як Бельгія, 
Іспанія, Італія, Нідерланди, Греція, Порту-
галія, Франція, Фінляндія, а й Азербайджан, 
Вірменія, Грузія, Казахстан, Молдова, Росія, 
Латвія, Литва, Болгарія та Румунія. 
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Автор приходить до висновку, що для на-
шої країни важливим завданням є не тільки 
реалізація основних європейських стандартів і 
принципів, а і вироблення ефективних засобів 
і заходів, необхідних саме для реформування 
прокуратури України. На конституційному 
рівні необхідно визначити, що прокуратура є 
незалежною інституцією у системі державної 
влади, вдосконалити законодавчі гарантії за-
безпечення незалежності прокурорів, опти-
мізувати її функції, порядок призначення 
прокурорів, підстави та порядок звільнення 
Генерального прокурора, розробити вимоги до 
особи, яка може зайняти цю посаду.
Ключові слова: прокуратура, розподіл дер-

жавно-владних повноважень, міжнародні 
стандарти, Рада Європи

Постановка проблеми у загальному 
вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями
Нині вплив міжнародного права зна-

чною мірою торкнувся сфери адміністра-
тивного законодавства України, вислов-
люючись, зокрема, у вигляді відповідних 
змін при регламентації порядку здійснення 
прокурорського нагляду, а також у поміт-
ному посиленні уваги вітчизняних юрис-
тів правоохоронних органів до проблеми 
застосування та дотримання міжнародних 
норм з прав людини в нашій країні.
Міжнародні стандарти забезпечення 

принципу незалежності прокуратури, є 
дуже суперечливими, як за ступенем кон-
кретизації, так і за характером юридичної 
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значущості. Враховуючи дані фактори, а 
також і те, що в різних державах навіть, не-
зважаючи на віднесення їх до однорідних 
правових сімей, є дуже серйозні відмін-
ності в характері правової регламентації, 
є цікавим проаналізувати окремі підходи в 
національному законодавстві деяких країн 
щодо існуючих варіантів у втіленні міжна-
родних стандартів, і з виділенню окремих 
інститутів адміністративного права, що 
відбивають певний інтерес, як у плані роз-
витку та формування нових міжнародних 
стандартів, і подальшого якісного розвитку 
вітчизняного законодавства, здійснювано-
го з урахуванням гуманістичних начал.
Європейські стандарти прав і свобод 

людини, по суті, - це та нормативна основа, 
на яку мають орієнтуватися держави при 
визнанні та забезпеченні проголошуваних 
прав своїх громадян.
Вони поєднують у собі фундаментальні 

права особистості, які мають визначаль-
не значення для захисту прав людини від 
невиправданого кримінального пересліду-
вання (право на життя, заборона тортур, 
право на свободу та особисту недоторкан-
ність, право на справедливе судове розгляд 
тощо).

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на 
які спирається автор, виділення не 
вирішених раніше частин загальної 
проблеми, котрим присвячується 

означена стаття
Поняття «стандарт», «європейський 

стандарт» стосовно юриспруденції та соці-
альних вимірів цієї категорії у вітчизняній 
юридичній літературі практично не до-
сліджувалося. Найчастіше проблему стан-
дартів вчені-юристи розглядали у зв’язку з 
класифікацією норм Європейської конвен-
ції 1950. Побічно питання про роль євро-
пейських стандартів забезпечення прин-
ципу незалежності торкалося дослідження 
проблем компетенції Європейського суду 
з прав людини, системи та класифікації 
прав людини і громадянина, а також спів-
відношення вітчизняного та міжнародного 
права такими авторами, як І.О. Билиця, 

Д.М. Добровольський, В.В. Завальнюк, 
О.М. Литвак, В.І. Малюга, П.М. Каркач, 
С.В. Ківалов, І.О. Кісліцина, М.І. Козюбра.

Формулювання цілей статті
Метою статті є дослідження змісту між-

народно-правових стандартів забезпечен-
ня та реалізації принципу незалежності 
прокуратури у сучасній правовій державі, 
з метою формування пропозицій щодо удо-
сконалення діючого законодавства.

Виклад основного матеріалу 
дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів
Закономірним відображенням сучасної 

тенденції у напрямі посилення гарантій 
незалежності працівників прокуратури, 
стала підвищена увага до існуючих міжна-
родних стандартів у галузі прав людини, 
які акумулюють у собі найбільш передові 
правові концепції, що визначають правове 
становище особи. Адже саме від ставлення 
держави до посадової особи, її гідності, ін-
тересів, прав залежить механізм побудови 
процесуальних правовідносин. 
Виходячи з положень міжнародного за-

конодавства, у багатьох країнах спостеріга-
ється сплеск реформаторської активності, 
що ґрунтується як на обліку міжнародного 
права, так і на прагнення створити щось 
нове натомість міжнародно-правове регу-
лювання. 
Як зазначає Невзоров О.Б., активно 

проводяться наукові пошуки ефективних 
моделей прокурорського нагляду, відпо-
відних динамічним соціальним умовам.[1, 
с. 114] Однак шляхи до цього різні - одні 
намагаються вирішити проблему шляхом 
запозичень чужих процесуальних форм, 
серед яких популярністю користується 
англійський тип судочинства, інші розви-
вають у світлі нових ідей власні традиції, 
наприклад, континентального права. Гово-
рять також про формування конвергентної 
загальноєвропейської форми прокурор-
ського нагляду. Вивчення вищезазначених 
процесів становить безперечну цінність, 
зважаючи на те, що і Україна дотримується 
реформаційних процесів, тому в подібній 
ситуації, як зазначає Плахіна І.В., важливо 
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знайти точні орієнтири у розвиток вітчиз-
няної юридичної науки. [2, с.38]
Враховуючи дані положення, вивчення 

існуючої інтерпретації міжнародних стан-
дартів у цих країнах, а також створених 
на їх основі правових інститутів представ-
ляє вагомий інтерес для юридичної на-
уки, як у гносеологічному контексті, так і 
як визначальний напрям можливих пере-
творень у кримінально-правовій політиці. 
Існуючі механізми забезпечення принци-
пу незалежності прокуратури, що діють у 
більшості країн світу, мало чим нагадують 
вітчизняну правову дійсність, що цілком 
закономірно, як і присутня неоднорідність 
у праві країн, які традиційно належать до 
однієї й тієї ж політико-правової сім’ї через 
наявність , насамперед, власної самостійної 
внутрішньої політики. 
Як уже зазначалося раніше, міжнарод-

ним співтовариством з моменту створення 
Організації Об’єднаних Націй, спираючись 
на принципи, сформульовані у Статуті та 
Міжнародному біллі про права людини, 
були розроблені документи, що охоплюють 
ключові питання правовий статус право-
охоронних органів та формують їх міжна-
родні стандарти.
Слід зазначити, що правовий статус 

таких стандартів та норм неоднаковий, 
оскільки декларації, принципи, керівні 
вказівки, правила, плани дій, типові дого-
вори та рекомендації не мають обов’язкової 
юридичної сили. Тим не менше, володію-
чи міжнародною значимістю, є продуктом 
міжнародних переговорів і наслідком до-
сягнутої згоди, такі документи мають не-
заперечний моральний авторитет і віді-
грають роль практичного керівництва для 
держав. Їхня цінність полягає у визнанні та 
прийнятті великою кількістю держав, і на-
віть, незважаючи на те, що вони не мають 
у своїй більшості обов’язкової юридичної 
сили, вони розглядаються як документи, 
що закріплюють цілі, практику та страте-
гії, що користуються широким визнанням 
у міжнародного співтовариства.
Враховуючи той факт, що міжнародні 

документи в галузі прав людини, являючи 
собою загальнолюдські стандарти, перед-
бачають у собі заходи щодо забезпечення 

прав і свобод та захисту їх від посягань, а 
також надають самій особи юридичні мож-
ливості реалізувати та захищати визнані 
права та свободи, необхідно акцентувати 
увагу з їх вивчення та детального аналізу.
Якщо проаналізувати наявні міжна-

родні документи, можна дійти невтішного 
висновку у тому, що міжнародна громад-
ськість, передусім, прагнула виробити стан-
дарти у найуразливіших сферах правовід-
носин. Причому, якщо у початковий період 
становлення прав особистості акцент ро-
бився на проголошення невід’ємних прав і 
свобод особистості, які на сьогодні склада-
ють принципові правові категорії, то на по-
дальшому етапі розвитку світової спільноти 
увага приділяється переважно спеціалізації 
правових положень щодо окремого учасни-
ка кримінального судочинства і, зрештою, 
процесу демократизації процесуальних 
правовідносин.
На підставі вищевикладеного можна 

провести класифікацію існуючих міжнарод-
них стандартів у сфері захисту незалежнос-
ті прокуратури де на перше місце будуть 
поставлені стандарти, що мають узагальне-
ний характер та містяться в документах, які 
мають загальновизнаний статус.
Загальна декларація прав людини, при-

йнята та проголошена резолюцією 217 А 
(III) Генеральною Асамблеєю ООН від 10. 
12. 1948 р., яка, по суті, стала одним із пер-
ших документів ООН, які встановлюють 
єдині стандарти яких необхідно прагнути 
державам, і як зазначив Холодницький 
Н. - це стало одним з перших ефективних 
кроків, зроблених ООН з міжнародно-пра-
вового закріплення основних прав і сво-
бод людини. [3, с.145] У стандартах, які у 
Декларації, за висловом Реховського Б. 
(Djumanazarova, & Rekhovsky (2017)), втілені 
ті загальнолюдські цінності, які необхідні 
гідного розвитку кожної людини, забезпе-
чення її правий і законних інтересів. Вони 
виражають досвід, накопичений світовою 
спільнотою, і визначають ту планку, нижче 
якої держави, які вважають себе цивілізо-
ваними, не можуть опускатися. [4, с.80]
Слід також наголосити, що прийнята в 

1948 р. Генеральною Асамблеєю ООН як 
«стандарт, до досягнення якого повинні 
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прагнути всі народи і всі держави», Загаль-
на, декларація прав людини є не просто ре-
комендаційним документом. Це одне з про-
відних джерел міжнародного права, так як 
більшість держав розглядає її як документ, 
що містить звичайні норми міжнародного 
права, майже всі з яких відтворені в націо-
нальних конституціях і внутрішньодержав-
них законах.
Положення, встановлені в преамбу-

лі Декларації, якнайкраще відображають 
тенденцію властиву характеру міжнарод-
них стандартів, а саме процесу гармоніза-
ції законодавства держ ав. Декларація, яка 
мала статус рекомендаційного міжнародно-
го акту, завдяки успішному виконанню по-
ставленого в ньому завдання — щоб кожна 
людина і кожен орган суспільства, постійно 
маючи на увазі цю Декларацію, прагнули 
шляхом освіти та освіти сприяти повазі цих 
прав та свобод та забезпеченню шляхом 
прогресивних національних та міжнарод-
них. заходів, загального та ефективного 
їх визнання та здійснення - набула стату-
су загальновизнаної норми міжнародно-
го права, у зв’язку з чим нам залишається 
сподіватися, що така ж доля очікує й інші 
міжнародні норми - стандарти в галузі прав 
людини, оскільки повага до прав і свобод 
людини є пряма обов’язок держави та всіх 
її установ.
У червні 1995 року при Представництві 

ООН у Відні була створена Міжнародна 
асоціація прокурорі в (МАП). Офіційно 
розпочала свою діяльність у вересні 1996 
року під час Конгресу в Будапешті. MAP 
визначив своїм пріоритетом широку 
міжнародну співпрацю між прокурорами з 
метою забезпечення більшої ефективності 
та результативності кримінальних 
розслідувань та впровадження інших 
заходів міжнародного співробітництва. 
Міжнародна асоціація прокурорів є не-

урядовою та неполітичною організацією 
та єдиною асоціацією прокурорів у всьому 
світі. Асоціація нараховує понад 130 ко-
лективних членів, у тому числі Асоціацію 
прокурорів та Асоціацію працівників пра-
воохоронних органів. 23 квітня 1999 року.

 Міжнародна асоціація прокурорів 
прийняла Стандарти професійної 

відповідальності відповідно до Керівних 
принципів щодо попередження 
злочинності та поводження з правопоруш-
никами, прийнятих Восьмим об’єднаним 
комітетом з питань відповідальності. [6, 
с.40].
Інтеграція української прокуратури в 

систему судової влади стане основополож-
ним і фундаментальним кроком на шляху її 
реформування, що дасть змогу забезпечити 
неупередженість, незалежність і деполіти-
зованість її діяльності та відповідатиме вста-
новленим сучасним тенденції прокуратури 
в демократичній ролі держави. Не лише 
такі європейські демократії, як Бел ьгія, Іс-
панія, Італія, Нідерланди, Греція, Португа-
лія, Франція, Фінляндія, а й Азербайджан, 
Вірменія, Грузія, Казахстан, Молдова, Ро-
сія, Латвія, Литва, Болгарія та Румунія. 
Навпаки, передача виконавчих повно-

важень прокуратурі, особливо її підпоряд-
кування Міністерству юстиції, призводить 
до її втручання в компетенцію виконавчої 
влади, європейським застереженням, про-
ти якого виступає Стаття 12 Рекомендації 
Ради Міністрів, і може призвести до політи-
зації прокуратури, яка спирається на пар-
ламентські фракції та парламентські альян-
си певних політичних сил. [7, с. 174].
Незалежність української прокурату-

ри у здійсненні своїх повноважень є ви-
значальним принципом її діяльності та 
повністю відповідає міжнародним стан-
дартам. Прокурори здійснюють свої по-
вноваження лише на підставі дотримання 
Конституції України та чинних на її тери-
торії законів, незалежно від рішень будь-
яких органів державної влади, посадових 
осіб, політичних організацій, громадських 
об’єднань.
Порядок призначення на поса-

ду Генерального прокурора України та 
підпорядкованих йому прокурорів, поря-
док їх звільнення, організаційну структуру 
прокуратури, порядок їх фінансування та 
рівень матеріального і соціального забезпе-
чення працівників прокуратури. Для цього 
необхідно на законодавчому рівні набли-
зити посаду прокурорів до посади суддів, 
інкорпорація прокуратури в судову систе-
му влади має призвести до поступового на-
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ближення правового статусу прокурора до 
судді.
Незалежність прокуратури у здійсненні 

своїх повноважень гарантується Зако-
ном України «Про прокуратуру», який, 
на наш погляд, формально відповідає 
міжнародним стандартам прокурорської 
діяльності. Йдеться про заборону органам 
державної влади та місцевого самовряду-
вання, посадовим особам, засобам масової 
інформації, громадсько-політичним 
організаціям та їх представникам втруча-
тися в діяльність прокуратури. Скарги до 
прокурора представників влади та інших 
посадових осіб щодо конкретних справ і 
матеріалів, які перебувають у провадженні 
прокуратури, не повинні містити вказівок 
чи вимог щодо результатів їх рішень.
Перебування на посаді Генерально-

го прокурора є важливим захистом від 
свавілля та тиску. (У Німеччині, наприклад, 
генеральний прокурор призначається 
довічно.) 
Вважаємо за доцільне звернути ува-

гу на пункт 5 згаданої вище рекомендації 
Комітету міністрів Ради Європи, який 
визначає найважливіші елементи, які ма-
ють забезпечити незалежність прокурорів 
у всіх правови х системах. Зокрема, включа-
ють: процес відбору, призначення та просу-
вання по службі прокурорів, дисциплінарну 
відповідальність прокурорів та захист 
особистої безпеки прокурорів та їхніх сімей.
Питання кадрового підбору є не лише 

одним із найважливіших питань для 
української прокуратури. Приклад: в Японії 
випускники юридичних шкіл, які виявили 
бажання працювати в прокуратурі, повинні 
скласти іспит Міністерства юстиції. Крім 
того, іспит здають лише 2-3% абітурієнтів. 
Особи, які склали іспит, повинні прой-

ти дворічні курси у Верховному суді Японії 
перед призначенням на посаду проку-
рора. Конституція України має чітко га-
рантувати незалежність прокурорів, а 
також незалежність суддів. Коли проку-
рор користується такими ж гарантіями 
правової незалежності, як і суддя, він буде 
ефективно захищений. 
Якщо українську прокуратуру віднести 

до органів судової влади, то необхідно, вра-

ховуючи досвід більшості європейських 
країн, закріпити прокурорів за певними 
судами, зробивши останніх незалежними 
від інших прокурорів (на зразок діючих 
суддів).
У параграфі 36 (a) Рекомендації Комітету 

міністрів Ради Європи щодо ролі прокура-
тури в системі кримінального правосуд-
дя йдеться про необхідність забезпечен-
ня неупередженості в рішеннях, які при-
ймаються прокурорами. Тому необхідно 
вдатися до прийнятої Конференцією 
Європейської директиви з етики та 
поведінки прокурорів, яка визначає основні 
обов’язки прокурорів, кодекс професійної 
поведінки в рамках кримінального провад-
ження та особисті обов’язки прокурорів 24 
-26 січня 2005 р. 

Висновки
Реформування правового статусу про-

куратури в Україні на основі зобов’язань 
перед Радою Європи потрібно розпочати 
із поетапного забезпечення відповідності 
діяльності прокуратури міжнародним стан-
дартам. Для нашої країни важливим за-
вданням є не тільки реалізація основних 
європейських стандартів і принципів, а і 
вироблення ефективних засобів і заходів, 
необхідних саме для реформування проку-
ратури України. На конституційному рівні 
необхідно визначити, що прокуратура є не-
залежною інституцією у системі державної 
влади, вдосконалити законодавчі гарантії 
забезпечення незалежності прокурорів, 
оптимізувати її функції, порядок призна-
чення прокурорів, підстави та порядок 
звільнення Генерального прокурора, роз-
робити вимоги до особи, яка може зайняти 
цю посаду.
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SUMMARY 
The article examines the basic international legal 

standards for ensuring and implementing the prin-
ciple of independence of the prosecutor’s offi ce.

It was established that the international stan-
dards for ensuring the principle of independence of 
the prosecutor’s offi ce are very contradictory, both in 
terms of the degree of specifi cation and the nature of 
legal signifi cance. Taking into account these factors, 
as well as the fact that in different states, even despite 
their classifi cation into homogeneous legal families, 
there are very serious differences in the nature of legal 
regulations, it is interesting to analyze individual ap-
proaches in the national legislation of some countries 
regarding the existing options in the implementation 
of international standards , and with the selection of 
separate institutes of administrative law that refl ect 
a certain interest, both in terms of the development 
and formation of new international standards, and 
the further qualitative development of domestic leg-
islation, carried out taking into account humanistic 
principles.

It is substantiated that the integration of the 
Ukrainian prosecutor’s offi ce into the judicial system 
will be a fundamental and fundamental step on the 
way to its reform, which will make it possible to ensure 
the impartiality, independence and depoliticization 
of its activities and will correspond to the established 
modern trends of the prosecutor’s offi ce in the demo-
cratic role of the state. Not only such European de-
mocracies as Belgium, Spain, Italy, the Netherlands, 
Greece, Portugal, France, Finland, but also Azerbai-
jan, Armenia, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Rus-
sia, Latvi a, Lithuania, Bulgaria and Romania.

The author comes to the conclusion that an im-
portant task for our country is not only the implemen-
tation of the main European standards and princi-
ples, but also the development of effective means and 
measures necessary for reforming the prosecutor’s of-
fi ce of Ukraine. At the constitutional level, it is nec-
essary to determine that the prosecutor’s offi ce is an 
independent institution in the system of state power, 
to improve legislative guarantees for ensuring the in-
dependence of prosecutors, to optimize its functions, 
the procedure for appointing prosecutors, the grounds 
and procedure for dismissing the Prosecutor General, 
and developing requirements for a person who can 
occupy this position.

Key words: prosecutor’s offi ce, distribution of state 
powers, international standards, Council of Europe

3.  Холодницький Н. Зародження єв-
ропейської концепції прокуратури та її 
рецепція у Сполучених Штатах Америки. 
Вісник Львівського університету. Серія 
«Юридична». 2014. Випуск 59. С. 141–147. 

4. Джуманазарова, & Реховский,. 
(2017). International standards activities of 
the Prosecutor´s offi ce. Advances in Law 
Studies. 5. 78-87. 10.12737/19404.

5. E. Gonzalez, Crim. Justice 34(3), 9-14 
(2015). Available: https://search.proquest.com/
openview/eef0a26f19f99d58b0681ae8222387
3b/1?pqorigsite=gscholar&cbl=35991 

6. G. Michelini, M. Cadelli, Le juge 
d’instruction est inutile lorsque le parquet est 
indépendant: l’exemple italien, in La fi gure 
du juge d’instruction: réformer ou supprimer? 
37-55 (Anthémis, Limal, 2017)

7. Shandula O. O. Features of legal status 
of prosecutors of military prose cutor’s offi ces. 
Bulletin of the National Academy of Law. 
2017. № 1 (88). P. 173–181.



171

Êîçà÷åíêî Ñ.Â. - Äîêàçóâàííÿ ó êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ ïðî çëî÷èíè...

ÄÎÊÀÇÓÂÀÍÍß Ó ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÈÕ ÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍßÕ 
ÏÐÎ ÇËÎ×ÈÍÈ, ÏÎÂ’ßÇÀÍ² ²Ç ÍÅÇÀÊÎÍÍÈÌ ÎÁ²ÃÎÌ 

ÂÎÃÍÅÏÀËÜÍÎ¯ ÇÁÐÎ¯ ÀÁÎ ÁÎªÏÐÈÏÀÑ²Â

З’ясовано, що доказування є основною 
складовою, яка складає зміст, кримінальної 
процесуальної діяльності. Підкреслено, що без 
доказування неможливо реалізувати кримі-
нальну процесуальну діяльність й вирішити 
поставлені перед нею завдання, а доказування 
не може існувати поза кримінальної процесу-
альної діяльності. Зазначено, що саме в цьому 
й виражається взаємозв’язок досліджуваних 
категорій і їх значення. Встановлено, що до-
казування повинно здійснюватися в порядку, 
чітко визначеному в кримінальному процесу-
альному законодавстві. Проаналізовано на-
укові підходи до визначення кримінального 
процесуального доказування. З’ясовано, що 
специфіка доказуванням у кримінальних про-
вадженнях про злочини, пов’язані з незакон-
ним обігом вогнепальної зброї або боєприпасів, 
виражається в його спрямуванні, способах 
і суб’єктах реалізації. Зазначено, що доказу-
вання є пізнавальним процесом, результати 
якого лягають в основу обвинувачення, при-
ймаються до уваги при прийнятті проміж-
них процесуальних рішень у кримінальному 
провадженні та його вирішенні по суті. Вони 
дозволяють правильно обрати напрям роз-
слідування та спланувати його; забезпечити 
виконання суб’єктами кримінального прова-
дження своїх функцій; досягти завдання кри-
мінального провадження. Запропоновано під 
доказуванням у кримінальних провадженнях 
про злочини, пов’язані з незаконним обігом 
вогнепальної зброї або боєприпасів, розуміти 
структурний елемент кримінальної процесу-
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альної діяльності, який полягає в отриманні, 
перевірці й оцінці уповноваженими суб’єктами 
допустимих, належних, достовірних і достат-
ніх доказів про обставини вчинення вказаних 
кримінальних правопорушень, обставини, що 
підлягають доказуванню і мають важливе 
значення для кримінального провадження, 
на підставі та в порядку, визначеному кримі-
нальним процесуальним законодавством.
Ключові слова: доказування, кримінальна 

процесуальна діяльність, досудове розсліду-
вання, кримінальне провадження, злочини, 
пов’язані з незаконним обігом вогнепальної 
зброї або боєприпасів, пізнання.

Постановка проблеми
«Серед суспільно-небезпечних явищ, які 

становлять загрозу нормальному розвитку 
держави, суттєво обмежують права та сво-
боди людини, значна їх кількість припадає 
на правопорушення, скоєні з використан-
ням зброї. Незаконний обіг зброї є одним з 
чинників, які негативно впливають на стан 
безпеки в країні. Незаконний обіг вогне-
пальної зброї, вибухових речовин і пристро-
їв завжди ніс серйозну загрозу суспільній 
безпеці. Збройні напади завдають непо-
правної шкоди життю і здоров’ю громадян, 
мають резонансний характер, посилюють 
страх і відчуття незахищеності в населення, 
нівелюють у суспільній свідомості зусилля 
держави, спрямовані на стабільний розви-
ток суспільства, забезпечення прав і свобод 
людини, створення гідних умов життя» [1, 
с. 62; 2]. У зв’язку з цим з боку держави й 
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відповідних органів велика увага приділя-
ється здійсненню посиленого контролю за 
обігом зброї, в тому числі вогнепальної зброї 
або боєприпасів, а також протидії та запобі-
ганню її незаконному обігу. 
Якщо було вчинено кримінальне право-

порушення, пов’язане із незаконним обігом 
вогнепальної зброї або боєприпасів, осно-
вним способом «боротьби» правоохоронних 
органів із таким протиправним проявом є 
своєчасне відкриття кримінального прова-
дження й ефективне здійснення досудового 
розслідування. З огляду на що актуальним 
є питання про процесуальні особливості до-
казування у кримінальних провадженнях 
про злочини, пов’язані з незаконним обігом 
вогнепальної зброї або боєприпасів.

Стан дослідження проблеми
Питання доказування в кримінальному 

провадженні досліджували в своїх працях 
В. Берназ, Ю. Коміссарчук, М. Михеєнко, 
Г. Ніколайчук, В. Нор, М. Погорецький, 
В. Попелюшко, О. Старенький, О. Толочко, 
В. Фаринник та інші. Проте сутність, зміст 
і особливості доказування в кримінальних 
провадженнях про злочини, пов’язані з не-
законним обігом вогнепальної зброї або бо-
єприпасів, залишилися дослідженими фраг-
ментарно, а окремі їх аспекти взагалі не ви-
вченими. 

Мета і завдання дослідження
Метою цієї статті є визначення сутності 

доказування в кримінальних провадженнях 
про злочини, пов’язані з незаконним обігом 
вогнепальної зброї або боєприпасів. Відпо-
відно до поставленої мети завданнями дослі-
дження є наступні: дослідити наукові під-
ходи до тлумачення понять кримінальної 
процесуальної діяльності та доказування; 
з’ясувати місце доказування в кримінальній 
процесуальній діяльності; визначити влас-
тивості та зміст доказування в криміналь-
ному провадженні взагалі та про злочини, 
пов’язані з незаконним обігом вогнепальної 
зброї або боєприпасів зокрема; сформулю-
вати поняття «доказування в кримінальних 
провадженнях про злочини, пов’язані з не-
законним обігом вогнепальної зброї або бо-
єприпасів». 

Наукова новизна дослідження полягає 
в тому, що визначено сутність доказування в 
кримінальних провадженнях про злочини, 
пов’язані з незаконним обігом вогнепальної 
зброї або боєприпасів, як процесу, в якому 
поєднуються властивості пізнавальної (ло-
гічної) та кримінальної процесуальної ді-
яльності. 

Виклад основного матеріалу
Доказування в кримінальному про-

вадженні – це невід’ємна складова кримі-
нальної процесуальної діяльності. Тому 
розпочнемо висвітлення питання про до-
казування у кримінальних провадженнях 
про злочини, пов’язані із незаконним обі-
гом вогнепальної зброї або боєприпасів, зі 
встановлення поняття й ознак кримінальної 
процесуальної діяльності та доказування. 
Зокрема, Г. Ніколайчук визначає кримі-

нальну процесуальну діяльність як «систему 
цілеспрямованих дій  учасників криміналь-
ного провадження, здій снюваних в межах 
наданих ї м кримінальним процесуальним 
законом прав і покладених обов’язків». При 
цьому науковець наголошує, що вказаний 
різновид юридичної діяльності характери-
зується «цілісною єдністю, функціональніс-
тю, поділом на певні елементи (слідчу, ад-
вокатську, прокурорську, судову діяльність), 
які об’єднані за допомогою внутрішніх і зо-
внішніх функціональних зв’язків» [3, с. 174].
А.Я. Хитра зазначає, що кримінальна 

процесуальна діяльність – це діяльність спе-
ціальних уповноважених державних орга-
нів та посадових осіб (слідчого, оперативних 
підрозділів, прокурора, слідчого судді, судді, 
суду), яка є видом державної діяльності, що 
полягає у розслідуванні кримінальних пра-
вопорушень, ї х судовому провадженні, а та-
кож перевірки законності й обґрунтованості 
винесених судових рішень [4, с. 12–13].
З наведеного помітно, що кримінальна 

процесуальна діяльність – це діяльність упо-
вноважених кримінальним процесуальним 
законодавством суб’єктів зі здійснення досу-
дового розслідування, судового проваджен-
ня та процесуальних дій у зв’язку із учинен-
ням діяння, передбаченого законом України 
про кримінальну відповідальність [5]. Тобто 
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це урегульована нормами кримінального 
процесуального права діяльність, яка реа-
лізується уповноваженими суб’єктами із до-
триманням установленої правової процеду-
ри. При цьому, керуючись змістом завдань 
кримінального провадження, визначеного в 
ст. 2 КПК України, можна дійти висновку, 
що одним із основних і невід’ємних елемен-
тів кримінальної процесуальної діяльності є 
доказування «з тим, щоб кожний, хто вчи-
нив кримінальне правопорушення, був при-
тягнутий до відповідальності в міру своєї 
вини, жоден невинуватий не був обвинува-
чений або засуджений, жодна особа не була 
піддана необґрунтованому процесуальному 
примусу і щоб до кожного учасника кримі-
нального провадження була застосована на-
лежна правова процедура» [5].
На тому, що доказування є змістовним 

елементом кримінальної процесуальної ді-
яльності вказував свого часу ще М.М. Мі-
хеєнко. Він стверджує, що «до змісту 
кримінально-процесуальної  діяльності на-
лежить формування (збирання і закріплен-
ня), перевірка і оцінка доказів і ї х джерел, 
обґрунтування висновків з метою встанов-
лення об’єктивної  істини і прий няття на цій  
основі правильного, законного, обґрунтова-
ного і справедливого рішення» [6, с. 4].
З наведеного помітно, що чи не осно-

вною складовою, яка складає зміст, кримі-
нальної процесуальної діяльності є доказу-
вання. Це пояснюється тим, що без доказу-
вання неможливо реалізувати кримінальну 
процесуальну діяльність й вирішити постав-
лені перед нею завдання. У той же час до-
казування не може існувати поза криміналь-
ної процесуальної діяльності. Саме в цьому 
й виражається взаємозв’язок досліджуваних 
категорій і їх значення. Зокрема, «правиль-
не здійснення доказування дає змогу забез-
печити реалізацію прав і законних інтересів 
усіх учасників кримінального процесу; всі 
питання, які виникають під час криміналь-
ного провадження, можна вирішити лише 
на підставі достовірно встановлених у про-
цесі доказування обставин; участь заінтер-
есованих суб’єктів у доказуванні є гарантією 
реалізації  засад кримінального проваджен-
ня; докази є підставою для прий няття всіх 
процесуальних рішень у кримінальному 

провадженні» [4, с. 223]. Тому при визна-
ченні поняття доказування важливо відо-
бразити його зв’язок із кримінальною про-
цесуальною діяльністю.
Щодо сутності доказування в криміналь-

них провадженнях узагалі та про злочини, 
пов’язані із незаконним обігом вогнепаль-
ної зброї або боєприпасів, зокрема, переду-
сім слід зазначити, що це різновид людської 
діяльності, якій притаманні мета, завдання, 
функції, учасники, засоби, способи, струк-
тура, форма, гарантії. Специфікою такої ді-
яльності є її спрямування, способи і суб’єкти 
реалізації. 
Так, доказування є пізнавальним проце-

сом, а значить її сутті властива гносеологіч-
на природа. Разом із тим доказування – це 
не просто пізнання заради пізнання. Його 
результати мають не теоретичне (наукове), 
а практичне значення! Адже вони лягають в 
основу обвинувачення, приймаються до ува-
ги при прийнятті проміжних процесуаль-
них рішень у кримінальному провадженні 
та його вирішенні по суті. Іншими словами, 
вони дозволяють правильно обрати напрям 
розслідування та спланувати його; забезпе-
чити виконання суб’єктами кримінально-
го провадження своїх функцій; досягти за-
вдання кримінального провадження. Тому 
доказування як різновид людської діяль-
ності взагалі та кримінальної процесуальної 
діяльності зокрема варто досліджувати та 
сприймати як різнобічну категорію, яка по-
єднує в собі низку властивостей, що в своїй 
сукупності характеризують його з різних ас-
пектів.
Як приклад, Ю.А. Коміссарчук, О.В. Ряш-

ко підкреслюють, що «за своєю гносеоло-
гічною суттю кримінальне процесуальне 
доказування є пізнавальною діяльністю, 
наслідком здій снення якої  є формування 
суб’єктивного образу об’єктивної  дій сності 
про подію минулого, а за характером стано-
вить складноструктуровану діяльність і має 
розглядатися: 

1) як встановлення та дослідження об-
ставин кримінального правопорушення, що 
входять до предмета доказування, тобто ді-
яльність відповідних державних органів і 
учасників процесу зі збирання (формуван-
ня), перевірки й  оцінки доказів; 
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2) як логічні операції  з формулювання та 
обґрунтування певної  тези, висновків у про-
цесуальних рішеннях з кримінальної  спра-
ви» [4, с. 212]. 
При цьому науковці наголошують, що 

«доказування не ставить собі за мету пізнан-
ня закономірностей  розвитку природи й  
суспільства, але в плані встановлення окре-
мих фактів, явищ дій сності воно має багато 
спільного з науковим пізнанням, насампе-
ред історичним. Ця специфіка зумовлена 
передусім об’єктом, завданням і засобами 
пізнання, колом й ого суб’єктів, процесу-
альними строками і процесуальною фор-
мою» [4, с. 212].
Із наведеного вбачається, що доказуван-

ня за своєю суттю є пізнавальною діяльніс-
тю, що своєю чергою вказує на те, що вона 
здійснюється із дотриманням законів логі-
ки. Тому при визначенні поняття доказу-
вання важливо вказувати на поєднання як 
пізнавальної (логічної), так і кримінальної 
процесуальної діяльності. У цьому контек-
сті вбачається вдалим твердження з приво-
ду того, «коли й деться про процес доказу-
вання, слід мати на увазі дві й ого сторони: 
пізнавальну, розумову діяльність, коли за 
допомогою одних доказових фактів отриму-
ють знання про факт, який  встановлюють, 
і практичну діяльність, яка знаходить свій  
вираз у виявленні, перевірці та оцінці дока-
зів» [7, с. 336]. Саме таке поєднання різних 
аспектів діяльності в рамках одного проце-
су й визначає його специфіку. При цьому 
їх неможливо розглядати порізно, оскільки 
вони настільки переплітаються, що в кінце-
вому результаті стають єдиним цілим. На 
це вказує те, що «пізнання дій сності в кри-
мінальному судочинстві здій снюється за до-
помогою фактичних даних, які збираються, 
досліджуються й  оцінюються відповідно до 
вимог, що містяться в нормах кримінально-
процесуального закону. Виявлення фактич-
них даних – лише перший  етап процесу до-
казування. Не менш важливе значення має 
оперування зібраними доказами. Розумова 
діяльність суб’єкта доказування складаєть-
ся з ряду операцій  і має свої м результатом 
судження, яке в межах доказування може 
бути й мовірним або достовірним» [7, с. 337]. 
Більше того, доказування в кримінально-

му провадженні здійснюється на всіх його 
стадіях. Тому доказування як діяльність з 
пізнання фактичних обставин і їх викорис-
тання при вирішенні завдань кримінально-
го провадження є розумовою роботою, яка 
об’єктивізується у прийнятих процесуаль-
них рішеннях [8, с. 17–21]. 
На симбіоз у доказуванні мисленнєвої 

(пізнавально-практичної, розумової) та ло-
гічної діяльності вказує чимало вчених. Зо-
крема, В. Берназ, О. Старенький, О. Толоч-
ко й інші [9, с. 145; 10, с. 177; 11, с. 17; 12, 
с. 187]. При цьому основний акцент робить-
ся на тісному та нерозривному зв’язку цих 
аспектів доказування. А саме, зазначається, 
що доказування:

– як пізнавально-практична діяльність 
спрямована на виявлення обставин вчине-
ного кримінального правопорушення, вне-
сення відомостей про вчинене кримінальне 
правопорушення до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань (далі – ЄРДР), проведен-
ня слідчих (розшукових) дій та інших про-
цесуальних дій з метою отримання доказів, 
що мають значення для кримінального про-
вадження або перевірку вже отриманих до-
казів; 

– як розумова діяльність здійснюється за 
законами логіки, психології та інших наук з 
метою перевірки й оцінки отриманих фак-
тичних даних та їх процесуальних джерел, 
визнання їх доказами, перевірки й оцінки 
окремих доказів та їх сукупності, оперуван-
ня доказами, а також обґрунтування доказа-
ми своєї правової позиції [9, с. 145].
На складній та багатокомпонентій при-

роді кримінального процесуального до-
казування наголошує також М. Погорець-
кий, указуючи, що це складна об’єктивно-
суб’єктивна гносеологічна, практична, пра-
вова й  логічна діяльність, що складається 
з взаємозалежних і взаємовпливових ета-
пів [13, с. 20]. Разом із тим слід зазначити, 
що кримінальному процесуальному дока-
зуванню взагалі та в кримінальних прова-
дженнях про злочини, пов’язані з незакон-
ним обігом вогнепальної зброї або боєпри-
пасів, зокрема властиві ознаки, які є специ-
фічними та дозволяють вирізнити цю діяль-
ність з-поміж доказування в інших галузях 
процесуального права та пізнання в інших 
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сферах суспільного життя, не пов’язаних із 
кримінальною процесуальною діяльністю. 
У зв’язку з цим убачається вірною позиція 
вчених, які трактують доказування в кри-
мінальному процесі (провадженні) шляхом 
виокремлення його ознак, які в своїй сукуп-
ності визначають його сутність і зміст.
Зокрема, В. Фаринник стверджує, що 

кримінальне процесуальне доказування не 
ставить за мету пізнання закономірностей 
розвитку природи і суспільства (пізнаваль-
ну діяльність спрямовано на з’ясування 
обставин конкретного діяння); не триває 
нескінчено, воно обмежене процесуальни-
ми строками; здійснюється спеціальними 
суб’єктами за допомогою специфічних засо-
бів у визначеній кримінальним процесуаль-
ним законом формі [14, с. 45].
Разом із тим, проаналізувавши наукові 

підходи до визначення кримінального про-
цесуального доказування, варто зазначити, 
що окремі з учених здійснюють спроби ви-
світлити сутність досліджуваної категорії 
шляхом окреслення порядку та/чи суб’єктів 
доказування. Відповідно серед відмінних 
ознак кримінального процесуального дока-
зування вчені-процесуалісти часто виокрем-
люють засоби його здійснення та суб’єктів 
реалізації. Наприклад, Ю.А. Коміссарчук 
стверджує, що «в процесуальній літературі 
процес доказування трактують як діяльність 
зі збирання, перевірки й  оцінки доказів з 
метою встановлення фактичних обставин 
справи» [7, с. 334]; «доказування – це діяль-
ність, яка здій снюється визначеними кримі-
нально-процесуальним законом органами і 
особами, тобто суб’єктами доказування» [7, 
с. 340]. В.Т. Нор наголошує, що доказуван-
ня – це, передусім, «діяльність органів роз-
слідування, прокурора і суду, а також ін-
ших учасників процесу, яка здій снюється у 
встановлених законом процесуальних фор-
мах...» [15, с. 74–75].
З наведеного помітно, що доказуван-

ня повинно здійснюватися в порядку, 
чітко визначеному в кримінальному про-
цесуальному законодавстві. Причому цей 
порядок стосується як уповноважених 
суб’єктів, так і способів. Іншими словами, 
мова йде про суворе дотримання проце-
суальної форми доказування в криміналь-

ному провадженні. Тільки в такому разі 
можна говорити про відповідність отри-
маних доказів установленим до них вимог 
достовірності, допустимості, належності та 
достатності. Більше того, саме процесуаль-
на форма отримання процесуальних дока-
зів є важливою гарантією їх вірогідності й 
являє собою встановлений порядок отри-
мання фактичних даних й їх закріплення, 
що забезпечує можливість перевірки про-
цесу їх отримання й робить їх належними 
і допустимими [16, с. 510].

Висновки
Отже, доказування у кримінальних про-

вадженнях про злочини, пов’язані з неза-
конним обігом вогнепальної зброї або боє-
припасів, –структурний елемент криміналь-
ної процесуальної діяльності, який полягає 
в отриманні, перевірці й оцінці уповнова-
женими суб’єктами допустимих, належних, 
достовірних і достатніх доказів про обста-
вини вчинення вказаних кримінальних 
правопорушень, обставини, що підлягають 
доказуванню і мають важливе значення для 
кримінального провадження, на підставі та 
в порядку, визначеному кримінальним про-
цесуальним законодавством.
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Kozachenko Serhii
EVIDENCE IN CRIMINAL 

PROCEEDINGS ABOUT CRIMES 
RELATED TO THE ILLEGAL 

CIRCULATION OF FIREARMS OR 
AMMUNITION

It has been found that evidence is the main 
component that makes up the content of criminal 
procedural activity. It has been emphasized that 
without proof it is impossible to implement 
criminal procedural activity and solve the tasks 
set before it, and proof cannot exist outside 
of criminal procedural activity. It has been 
noted that this is precisely what expresses the 
interrelationship of the studied categories and 
their meaning. It has been established that proof 
must be carried out in the order clearly defi ned 
in the criminal procedural legislation. Scientifi c 
approaches to the defi nition of criminal 
procedural evidence have been analyzed. It has 
been found that the specifi city of evidence in 
criminal proceedings about crimes related to the 
illegal circulation of fi rearms or ammunition is 
expressed in its direction, methods and subjects 
of implementation. It has been noted that proof 
is a cognitive process, the results of which form 
the basis of the accusation, are taken into account 
when making intermediate procedural decisions 
in criminal proceedings and deciding them on 
the merits. They allow you to correctly choose 
the direction of the investigation and plan it; to 
ensure that the subjects of criminal proceedings 
perform their functions; achieve the task of 
criminal proceedings. It has been suggested that 
proof in criminal proceedings of crimes related to 
the illegal circulation of fi rearms or ammunition 
should be understood as a structural element 
of criminal procedural activity, which consists 
in obtaining, checking and evaluating by 
authorized subjects admissible, proper, reliable 
and suffi cient evidence about the circumstances 
of the commission of the specifi ed criminal 
offenses, circumstances that are subject to proof 
and are important for criminal proceedings, on 
the basis and in the manner determined by the 
criminal procedural legislation.

Keywords: evidence, criminal procedural 
activity, pre-trial investigation, criminal proceedings, 
crimes related to the illegal circulation of fi rearms or 
ammunition, cognition.
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ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÎ-ÏÐÀÂÎÂÀ ÀÊÑ²ÎËÎÃ²ß 
ÊÎÍÔË²ÊÒÓ ²ÍÒÅÐÅÑ²Â

Стаття присвячена дослідженню по-
няття конфлікту інтересів в контексті 
існуючих моральних, етичних та інших 
цінностей, що можуть виникати у сфері гос-
подарювання та впливати на розвиток від-
повідних правовідносин як одноосібно так і у 
тісному зв’язку між собою. Автор розглядає 
конфлікт як суперечність між інтересами 
різних сторін, що може виникати у зв’язку 
з укладанням договорів, здійсненням підпри-
ємницької діяльності, взаємодією з держав-
ними органами тощо.
У статті аналізуються основні принци-

пи господарсько-правової аксіології, які пови-
нні бути враховані при вирішенні конфлікту 
інтересів. 
Автор зосереджується на дослідженні 

господарсько-правової аксіології інтересу. 
Аксіологічний підхід в розумінні інтересу 
зводить його до категорії цінності та оці-
нювання, що дає можливість здійснювати 
правове регулювання інтересів в господар-
ській сфері.
У статті розглядаються різні підходи до 

визначення інтересу, його функцій та кла-
сифікації. Також автор аналізує господар-
сько-правову природу інтересу та роль цього 
поняття у правовому регулюванні господар-
ської діяльності.
Ключові слова: інтерес, економічний 

інтерес, конфлікт, конфлікт економічної 
мети, конфлікт інтересів, підприємниць-
ка діяльн ість, господарська діяльність, 
суб’єкти господарювання.

 ÌÓÄÐÈÉ Ñåðã³é Ìèêîëàéîâè÷ - ñóääÿ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà
ÓÄÊ 346.5

Постановка проблеми
Загальновідомі тенденції, що лежать 

в основі різноманітних інтересів всіх 
суб’єктів правовідносин у суспільстві, 
здебільшого, виникають, існують та при-
пиняються в ті моменти, коли економіко-
правові зміни є найбільш актуальними та 
обумовленими суспільними потребами. 
Саме в цей час можуть виникати найбільш 
яскраво виражені протиріччя в інтересах 
суб’єктів права, що в свою чергу породжує 
колізії інтересів в дієвому забезпеченні 
економічного правопорядку.
Враховуючи те, що особливістю гос-

подарсько-правових відносин, зазвичай, 
є бажання отримання прибутку всіма сто-
ронами, що є учасниками таких правовід-
носин, то колізії інтересів, що виникають 
в наслідок протиріч у відносинах, набува-
ють особливого значення, що впливає на 
сталість та розвиток правовідносин між 
суб’єктами господарювання. 

Стан дослідження проблеми
Увага прикута до дослідження конфлік-

ту інтересів як явища прослідковується в 
роботах науковців різного спрямування: 
юристів, економістів, соціологів, психоло-
гів базою яких визнавались роботи філосо-
фів-класиків. 
Метою статті є системний аналіз док-

тринальних підходів до розуміння кон-
флікту інтересів як явища, що має безпо-
середній зв’язок з морально-етичними 
цінностями зацікавлених суб’єктів в сукуп-
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ності із обов’язком дотримання норм чин-
ного законодавства, що має місце у сфері 
господарювання. 

Виклад основного матеріалу
Відношення до розуміння ринкових 

правовідносин та ринку як узагальнюю-
чого поняття може опосередковуватися 
декількома взаємопов’язаними, проте у 
деяких випадках такими, що протерічать 
одне одному трактувань: з одного боку, 
ринкові правовідносини можна розуміти 
як логічне, з позицій підприємницького 
ризику, обоюдне бажання отримати сто-
ронами майновий зиск, а з іншого боку 
можна уявляти, як конфлікт інтересів, вна-
слідок протилежних по своїй суті спряму-
вань, що передбачають оптимізацію (яко-
мога менші витрати) задля досягнення 
найбільшого майнового зиску. Частково, 
така позиція висловлюється А.Г. Здраво-
мисловим. [1, с. 9-10] . 
В контексті зазначеного, цікавим є те, 

що забезпечення, як першого, так і дру-
гого розуміння лежить в основі тотожних 
правових механізмів, що наразі є актуаль-
ними в чинному законодавстві України. 
Насамперед, ми маємо на увазі такі ме-
ханізми господарсько-правового впливу 
на врегулювання відносин суб’єктів, які 
можна віднести до категорії приватно-
правових заходів впливу (договори купів-
лі-продажу, міни та подібні), а також до 
заходів публічно-правового впливу, що 
знаходять своє відображення у статті 12 
Господарського кодексу України [2] «За-
соби державного регулювання господар-
ської діяльності» (державне замовлення, 
ліцензування, патентування, квотування 
та ін.). Проте, зазначене нами не виклю-
чає пошуку та правового обґрунтування 
інших дієвих механізмів регулювання ви-
щезазначених інтересів суб’єктів господа-
рювання, адже якої б із вищезазначених 
позицій ми б недотримувались – інтерес 
господарюючого суб’єкта є природнім та 
не суперечить чинним нормам.
Вищезазначену нами гіпотезу щодо 

взаємопов’язаних двох поглядів на ме-
ханізми правового регулювання зіткнен-
ня протилежних економічних інтересів 

суб’єктів господарювання підтверджує 
О.С. Іоффе, який вважав одним з головних 
завдань цивілістичної доктрини винай-
дення найбільш досконалих юридичних 
форм задля опосередкування нормальних 
економічних процесів [3, с. 506]. Така по-
зиція не суперечить, а й більше того, під-
тверджує іншу тезу висловлену нам вище 
щодо «природності» бажання будь-якого 
суб’єкта господарювання віднайти мак-
симальний економічний зиск з будь-яких 
господарських правовідносин.
Логічним вирішенням поставленого 

питання є необхідність термінологічного 
дослідження понять, що обґрунтовують 
наявність та лежать в основі зіткнення 
протилежних економічних прагнень та 
можуть бути визначені як («економічний 
інтерес» та «конфлікт економічної мети»). 
Слід наперед погодитись з тим, що дослі-
дження цих термінів в контексті їх зміс-
товного навантаження та, можливо, їх 
родових характерних ознак, може знахо-
дитись на межі багатьох соціальних наук, 
що має знайти своє відображення у їх де-
фініціях.

 Таким чином, розгляд понять «еконо-
мічний інтерес» та «конфлікт економічної 
мети» доцільно досліджувати з існуючих 
економіко-правових дефініцій, що мають 
місце в доктрині. 
Слід зазначити, що обидва з досліджу-

ваних нами понять у сфері господарських 
правовідносин мають не лише тісний еко-
номіко-правовий зв’язок між собою, а й в 
більшості випадків мають сприйматись у 
логічній послідовності як складний юри-
дичний склад. Тобто економічний інтерес 
зазвичай породжує певну протилежність в 
позиціях суб’єктів відносних (та у деяких 
випадках абсолютних) правовідносин, що 
лежать в основі досягнення економічної 
мети та є наслідком виникнення конфлікту 
інтересів як конфлікту економічної мети. 
Погоджуючись із фактом першочерго-

вості економічного інтересу при виник-
ненні конфлікту, не можемо уникнути кон-
статації того, що феномен інтересу знахо-
диться не лише у сфері економіки та пра-
ва, а також психології та соціології. Саме 
з позицій найбільш розповсюджених по-
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глядів у вищезазначених сферах людської 
активності слід розглядати це явище.
З позицій економічної науки інтерес є 

безпосереднє відношення між людиною, 
колективом чи суспільством, що виникає 
з приводу відтворення продукту з метою 
задоволення економічних потреб [4, с. 45]. 
Також слід звернути увагу на деякі 

інші визначення економічного інтересу, 
що окреслюється як реальний, зумовле-
ний відносинами власності та принципом 
економічної вигоди мотивів і стимулів со-
ціальних дій щодо задоволення динаміч-
них систем індивідуальних потреб [5]. 
Варто звернути увагу і на визначен-

ня економічного інтересу В. Базілєвичем 
як усвідомленого прагнення економічних 
суб’єктів задовольняти певні потреби, що 
є об’єктивним спонукальним мотивом їх-
ньої господарської діяльності [6, с. 5]. 
З позицій соціології інтерес є те, на 

чому об’єктивно потрібному, важливому, 
значущому та корисному як для одного ін-
дивіда, так і для суспільства в цілому [7, с. 
31]. 
Абсолютно логічним на нашу думку, є 

першочергове звернення до дослідження 
інтересу в загальнотеоретичному розрізі 
який, в свою чергу, може слугувати бази-
сом для ініціювання практико-орієнова-
них механізмів. В контексті зазначеного 
заслуговує на увагу фундаментальна праця 
В. Сіренка «Інтереси і влада» [8]. 
Також, в контексті хронологічного роз-

витку поглядів до зазначеного явища, слід 
звернути нашу увагу на доповіді озвучені 
на Всеукраїнській науковій конференції 
«Класові інтереси і класові дії: теорії, прак-
тики, досвід вітчизняних досліджень», що 
відбулася у березні 2012 р. в Інституті со-
ціології НАН України. Зазначений захід 
був присвячений проблематиці колектив-
них інтересів і класових дій, об‘єднанню 
вітчизняних дослідників, які працюють у 
сфері економіко-трудових відносин госпо-
дарсько-правового спрямування. Зазначе-
ні напрямки були розглянуті також в кон-
тексті теоретико-методологічних підходів 
існуючих інтересів різних груп зацікавле-
них суб’єктів у суто теоретичному напря-
ику [9]. 

Не менш важливе значення для дослі-
дження явища інтересу зробив Д. Алек-
сандров, увага якого була прикута аналізу 
методологічних аспектів категорії «інтер-
ес» та вивченню епістемологічних про-
блем інтересу в соціальній теорії. Крім 
цього, наукову цінність представляє його 
аналіз особливостей використання понят-
тя «інтерес» у сучасній вітчизняній та за-
рубіжній соціології [10].
Економіко-правове розуміння поняття 

інтересу не може не враховувати фунда-
ментальних здобутків видатних філософів, 
що приділяли увагу цьому поняттю як со-
ціальному явищу. На думку Арістотеля, 
Демокріта, Лукреція, Спінози розвиток 
суспільства породжується вчинками окре-
мих індивідуумів, що в свою чергу, визна-
чались «необхідністю» як першопричиною 
як способу життя. Дана позиція навряд чи 
може бути піддана критиці адже вона є ак-
туальною і в сучасних реаліях.
Проте, най визначним кроком можна 

вважати спробу К.Гельвенція створити 
теорію інтересу, що була започаткована в 
роботі «Про розум» «Якщо фізичний світ 
підлягає законам руху, то світ духовний не 
менше підлягає законам інтересу, – гово-
рив філософ. – На землі інтерес є всесиль-
ним чаклуном, який змінює в очах усіх су-
щих вигляд усякого предмету» [11, с. 45 ]. 
Гельвенцій запропонував поділ інтер-

есу в залежності від суспільних або осо-
бистих потреб на три різновиди: інтереси 
індивідуальні (приватні, особисті); інтер-
еси соціальних груп; інтереси загальні, 
суспільні. На думку автора, найвищий рі-
вень суспільно-економічного розвитку має 
базуватись на узгодженні індивідуальних і 
суспільних інтересів.
Також, варто зазначити, що філософ-

ські погляди, які розглядали явище інтер-
есу в контексті процесу становлення люди-
ни як виду, її фізичного типу та соціальної 
життєдіяльності (як сукупності антропо-
генезісного дослідження) виявляли його 
у трьох проявах: як «розумний егоїзм» 
інтерес ототожнювався із самолюбством, 
прагненням до задоволення особистісних, 
а не суспільних потреб; в контексті теорії 
«економічної людини» - інтерес зводився 
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до матеріальної вигоди; як психологічне 
тлумачення – інтерес є емоційним проце-
сом. 
Не оминув увагою у своїх наукових 

працях видатний український філософ 
Г.С. Сковорода власних роздумів щодо 
інтересу як явища. Сковорода вважав, що 
шлях до пізнання забезпечується інтелек-
туальними емоціями (якими він вважав: 
здивування, радість, сумнів, упевненість, 
розумове задоволення у процесі пізнання 
нового) та труднощами на шляху до знань. 
Також, Сковорода вважав обов’язком вчи-
теля розвивати допитливість та інтерес у 
вихованця, формування потреби до твор-
чого сприйняття світу через розвиток са-
мостійності мислення [12, 44-46].
Підтримуючи взятий нами напрямок 

на аксіологічне підгрунття дослідження 
інтересу як явища має доповнюватись за-
стереженнями з боку психології як науки, 
де інтерес вважається одним з фундамен-
тальних природніх емоційних станів, що 
домінує над іншими емоціям звичайної 
людини. Вважається, що пізнавальна по-
треба є головним визначенням інтересу, 
що в свою чергу є природнім стимулом до 
активної життєвої позиції та забезпечує 
продуктивну соціальну домінанту.
З позицій психології інтерес є катего-

рією, що характеризує психічну налашто-
ваність суб’єкта для вчинення певних дій 
[13, с. 64], а також його внутрішнє емоцій-
не відношення як власна оцінка стосовно 
вчинених дій [7, с. 209]. 
Останнє застереження є в край важли-

вим в контексті узагальненого розуміння 
інтересу як категорії з позицій юридичної 
науки. Адже, як відомо, господарсько-пра-
вова відповідальність може виникати без 
наявності такої підстави як вина, що може 
бути внутрішнім емоційним відношенням 
до власної оцінки стосовно вчинених дій.
Все це дає нам підґрунтя для акценту-

вання уваги на певних шляхах досліджен-
ня економічного інтересу як правової ка-
тегорії.
Перш за все, вважаємо за доцільне ак-

центувати увагу на здобутках започаткова-
них Рудольфом фон Єрингом який звертав 
увагу на особливу роль, що виконує інтер-

ес в контексті задоволення зацікавленості 
суб’єкта права шляхом отримання відпо-
відного еквіваленту. Таким чином, видат-
ний німецький правник дійшов висновку, 
що забезпечення еквіваленту майнового 
та (або) немайнового характеру лежить в 
основі дійсних та (або) прихованих потреб 
суб’єкта права шляхом чого можуть забез-
печуватись суб’єктивні приватні права. 
Зазначене, в повні мірі, може бути покла-
дено в основу сучасних стереотипів розу-
міння суті відносин між суб’єктами госпо-
дарювання. Це може бути обґрунтовано 
тим, що погляди Єринга на право як на 
захищений інтерес відносяться до доктри-
нальних положень [14, с. 328] які знайшли 
своє відображення у таких категоріях як 
«рух вільного права», «конфлікт інтересів», 
«зважування інтересів» і «оцінка інтер-
есів». 
Зазначені нами погляди Єринга до-

зволяють нам розглядати право в загаль-
ному розумінні та окремі взаємопов’язані 
норми як систему для збалансування сус-
пільних потреб та інтересів шляхом забез-
печення унормованої поведінки суб’єктів, 
що бажають досягти очікувану еконо-
мічну мету. Звідси витікає, що економіч-
ний інтерес може опосередковуватись 
об’єктивними причинами проте задоволь-
нятись суб’єктивними шляхами його до-
сягнення. 
Все вищезазначене є підґрунтям сучас-

них правових інтерпретацій, що поясню-
ють правову природу економічного інтер-
есу. 
Наперед, слід зазначити, що відміннос-

ті у сучасних поглядах щодо економічного 
інтересу полягають виключно у позицію-
ванні його з явищем, що має суб’єктивний 
чи об’єктивний характер у суб’єкта, що 
його продукує. Таким чином економічний 
інтерес може розглядатись як суб’єктивне 
явище (існує лише у свідомості суб’єкта) 
та реалізується за волевиявленням цього 
суб’єкта [15, с. 58; 16, с. 51].
Інший сучасний погляд економічного 

інтересу виявляє його як об’єктивну ка-
тегорію яка не потребує обов’язковості 
існування у прагненні суб’єкта, а обумов-
люється соціальною потребою реалізації 
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суспільних відносин як пріоритетних [17, 
с. 23] через об’єктивний прояв свідомого 
ставлення, і має реалізовуватись через від-
повідні власні дії. [18, с. 19]. Крім того ма-
теріальний інтерес об’єктивний як за фор-
мою, так і за змістом [19, с. 7], що навряд 
чи може бути піддано критиці, адже будь 
яка людина, як істота матеріальна, завжди 
прагне матеріального результату, що є аб-
солютно природнім. Останнє відбивається 
на результатах спільного волевиявлення 
учасників у діях суб’єкта господарювання.
Наступною, з розповсюджених су-

часних позицій щодо правової приро-
ди економічного інтересу є припущен-
ня, що допускає поєднання об’єктивних 
та суб’єктивних начал. Обґрунтову-
ється це наявністю тісного зв’язку між 
об’єктивними соціальними умовами та по-
ведінкою суб’єктів економічного інтересу, 
до яких належать індивідууми, соціальні 
групи, класи та суспільство [20, с. 238–239].
Чи може конфлікт існувати без інтере-

су? І чи може інтерес існувати без конфлік-
ту? На нашу думку відповіді на ці питання 
є очевидними. Адже будь-який економіч-
ний інтерес, якщо він узгоджений між сто-
ронами, не має призводити до конфлікту 
інтересів. У протилежному випадку – за 
відсутності компромісів щодо економічно-
го інтересу буде виникати конфлікт. Тож, 
на нашу думу, абсолютно логічним та по-
слідовним є перехід до наступної категорії 
якою є «конфлікт».
Навіть пропри те, що конфлікт як ка-

тегорія має достатньо велику кількість ви-
значень, що були запропоновані науков-
цями, які обґрунтовуються різновидами 
фаз існування конфлікту ми не вважаємо за 
потрібне, наразі, зупинятись на цих фазах. 
Адже можливість виникнення конфлікту 
в майбутньому (потенційний конфлікт), 
що можна вважати латентною фазою, так і 
будь-яка активна фаза (дійсний, існуючий 
конфлікт) для мети нашого завдання є то-
тожними оскільки вкладаються в існуючу 
типологію юридичних конфліктів (право-
творчі, правореалізаційні, загальноправо-
ві, міжгалузеві, галузеві та ін.) [21]. 
Для мети нашого дослідження важли-

вим є розуміння, що конфлікт у будь-якій 

його фазі є зіткнення позицій суб’єктів 
щодо мети інтересів або мотивів [22, с. 44]. 
Разом з тим, слід зазначити, що вищезгада-
на нами типологія юридичних конфліктів 
може включати в себе як конфлікти засно-
вані на зіткненні несумісних уявлень, що 
є проявом когнітивної психології людини, 
так і конфлікт інтересів, що лежить в осно-
ві бажання суб’єкта заволодіти матеріаль-
ними ресурсами, що знаходяться в зоні 
відповідальності опонента [22, с. 45-46]. 
Такий вид конфлікту має цілком матеріа-
лізований прояв та, здебільшого, є пред-
метом нашого дослідження.
Доволі цікавим з позиції практично-

го застосування, є визначення наявності 
виникнення та (або) зміни правовідно-
син між суб’єктами, що обумовлюється 
наявністю самого конфлікту, адже може-
мо припустити, що юридичний конфлікт 
має відмінності від конфлікту інтересів. 
Така відмінність може полягати у існу-
ванні щонайменше трьох характерних 
особливостях останнього. По-перше, кон-
флікт інтересів започатковує саму підста-
ву для виникнення чи зміни правовідно-
син учасників, через отримання одного 
з них (або декількох) правового статусу, 
який дозволяє кваліфікувати його наяв-
ність. По-друге, конфлікт інтересів  у ви-
гляді правового статусу, який дозволяє 
кваліфікувати його наявність» абсолютно 
не ототожнюється з визначенням того чи 
іншого інтересу зокрема, а лише вказує 
на факт існування суперечностей кількох 
колізійних інтересів. По-третє, конфлікт 
інтересів, як явище не має залежності від 
того хто з суб’єктів правовідносин зро-
бить вибір на користь іншого з них, або 
відмовиться від цього. 

Тож, із вищезазначеного логічним ви-
сновком є те, що конфлікт інтересів мож-
на характеризувати як певний психологічний 
стан суб’єкта, якому «належить» такий ін-
терес для подальшого його втілення у виник-
нення, зміну або припинення певних правовід-
носин, як закріплення існування юридичного 
факту. 
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Serhii Mudryi
ECONOMIC AND LEGAL AXIOLOGY 

OF CONFLICT OF INTERESTS
The article is devoted to the study of the concept 

of confl ict of interests in the context of existing mor-
al, ethical and other values that may arise in the 
fi eld of business and affect the development of rel-
evant legal relations both individually and in close 
connection with each other. The author considers 
the confl ict as a contradiction between the interests 
of different parties, which may arise in connection 
with the conclusion of contracts, the implementa-
tion of entrepreneurial activities, interaction with 
state bodies, etc.

The article analyzes the main principles of eco-
nomic and legal axiology, which must be taken into 
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account when resolving a confl ict of interests. In 
particular, the author emphasizes the need to ob-
serve the principle of good faith, mutual benefi t 
and strict adherence to current legislation.

The article also examines the issue of confl ict 
of interest settlement with the help of consultative 
and negotiation actions, which may result in a con-
tractual form as an effective economic and legal 
instrument.

The author focuses on the study of economic 
and legal axiology of interest. The axiological ap-
proach to understanding interest reduces it to the 
category of value and evaluation, which makes it 
possible to implement legal regulation of interests 
in the economic sphere.

The article considers various approaches to the 
defi nition of interest, its functions and classifi ca-
tion. The author also analyzes the economic and 
legal nature of interest and the role of this concept 
in the legal regulation of economic activity.

Particular attention is paid to the issue of the 
relationship between interest and law.

The author concluded that the confl ict of inter-
ests can be characterized as a certain psychologi-
cal state of the subject, which “belongs” to such an 
interest for its further implementation in the emer-
gence, change or termination of certain legal rela-
tions, as a confi rmation of the existence of a legal 
fact.

Thus, the article “Economic-legal axiology of 
confl ict of interest” is an important study of theo-
retical and practical aspects of economic-legal axi-
ology of confl ict of interest, which can be useful 
for entrepreneurs, lawyers and scientists who are 
engaged in legal regulation of economic activity.

Keywords: interest, economic interest, confl ict, 
confl ict of economic purpose, confl ict of interests, 
entrepreneurial activity, economic activity, 
economic entities.
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ÐÎËÜ ÒÀ ÇÍÀ×ÅÍÍß ÊÅÐ²ÂÍÈÊÀ ÎÐÃÀÍÓ 
ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎ¯ ÏÎË²Ö²¯ ÙÎÄÎ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß 

ÄÈÑÖÈÏË²ÍÈ ÒÀ ÇÀÊÎÍÍÎÑÒ² 

У статті окреслено та розглянуто роль 
та значення керівника органу Національної 
поліції у питаннях забезпечення законності 
та дотримання дисципліни в органі поліції. 
Зроблено висновок про те, що місце керівни-
ка органу Національної поліції у питаннях 
забезпечення законності та дисципліни вар-
то назвати ключовим, що обумовлено особли-
вим становищем та функціями, які виконує 
керівник. У рамках статті здійснено розгляд 
наукового розуміння поняття «керівник» та 
наголошено на тому, що , характерною рисою 
керівника органу поліції є наявність владних 
розпоряджень та надана йому можливість 
впливати на підлеглих йому осіб за допомогою 
різних засобів: заходів впливу, авторитету, пе-
реконання, стимулювання до здійснення на-
лежної поведінки тощо. 
Вчений пропонує визначення ролі керів-

ника через призму його розуміння як особи, 
яка бере безпосередню участь у формуванні 
державної політики у сфері дотримання за-
конності та дотримання дисципліни праці 
своїми підлеглими особами та належному рів-
ні функціонування органу поліції; особи, яка 
має створити усі умови для дотримання сво-
їми підлеглими особами норм законодавства, 
яке регулює діяльність Національної поліції, 
дотримання ними правил етикету, норм та 
законодавства; як гаранта дотримання дис-
ципліни працівників органу поліції; як гаран-
та якості надання послуг працівниками по-
ліції для населення; як арбітра у розв’язанні 
спорів, які виникають у відповідному органі 
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поліції; як наставника дотримання законнос-
ті та дисципліни в органах поліції; як особи, 
яка спонукає своїх підлеглих осіб до належної 
поведінки не тільки в межах органу поліції, а 
й поза ним. Вчений вважає, що якість, ефек-
тивність та стабільність дотримання закон-
ності та дисципліни поліцейськими в значній 
мірі залежить саме від умілого керівництва 
керівником, вміння організувати ним роботу 
таким чином, щоб не порушувався закон та 
дисципліна не тільки з боку поліцейських, а й 
відносно них самих.
Ключові слова: орган Національної поліції, 

керівник, законність, дисципліна, забезпечен-
ня законності та дисципліни. 

Вступ
Ефективність роботи органу Національної 

поліції, беззаперечно, як робота будь-якого 
іншого органу у нашій державі ґрунтується 
на спеціально прийнятих законах України 
та підзаконних нормативно-правових актах, 
які деталізують норми профільного закону. 
Проте, організувати роботу колективу органу 
виключно саме законами та нормативно-пра-
вовими актами неможливо, навіть за умови 
беззаперечного дотримання всіма суб’єктами 
передбачених норм та їх цілеспрямованого 
виконання. Все ж має бути особа, яка спро-
можна організувати виконання приписів за-
кону та нормативно-правових актів, яка буде 
контролювати стан дотримання та виконання 
законодавства, яка, у випадку необхідності, 
зможе забезпечити виконання ролі «арбітра» 
у розв’язанні окремих спорів, які можуть ви-
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никнути при застосування тих чи інших норм. 
І ця роль, беззаперечно, відведена саме керів-
нику органу Національної поліції, як особі, 
яка уповноважена на створення всіх необ-
хідних умов для належного функціонування 
органу поліції, в тому числі й у питаннях на-
лежного здійснення всіма без виключення по-
ліцейськими своїх повноважень, виконання 
положень посадових інструкцій, дотримання 
ними законності у своїй роботі та забезпечен-
ня відповідного рівня дисципліни. 
Окремі проблеми розуміння законності та 

дисципліни в роботі органів Національної по-
ліції розглядали такі вчені як: В.Б. Авер’янов, 
О.Ф. Андрійко, Є.І. Бакутін, О.М. Бандурка, 
Д.М. Бахрах, Ю.П. Битяк, О.І. Безпалова, 
В.М. Гаращук, Т.О. Коломоєць, А.Т. Комзюк, 
В.О. Михайлов, О.М. Музичук, О.І. Остапен-
ко, Д.М. Полонський, М.М. Прокоф’єв, М.М. 
Тищенко, В.П. Яценко та інші. Проте, вважа-
ємо, що не достатньо дослідженим у питанні 
дотримання законності та дисципліни є саме 
участь керівника органу поліції, як основного 
суб’єкта контролю за роботою підлеглих осіб 
у відповідному органі поліції. Актуальність на-
писання вказаної статті полягає в необхіднос-
ті поглибленого вивчення місця керівника в 
органі поліції, оскільки на керівника органу 
поліції покладено досить багато повноважень, 
які охоплюють різні сфери його роботи і як 
суб’єкт дотримання законності та дисципліни 
по відношенню до підлеглих осіб, керівник 
має бути особою різносторонньо обізнаною, 
мати не тільки високі професійні знання та 
навички, а й високі моральні якості. Якість, 
ефективність та стабільність дотримання за-
конності та дисципліни поліцейськими в зна-
чній мірі залежить саме від умілого керівни-
цтва, вміння організувати ним роботу таким 
чином, щоб не порушувався закон та дисци-
пліна не тільки з боку поліцейських, а й від-
носно них самих.

Постановка завдання
Метою статті є визначення та дослідження 

ролі та значення керівника органу Національ-
ної поліції щодо забезпечення законності та 
дисципліни в конкретному органі поліції. Для 
вирішення поставленої мети у статті здійсню-
ється розгляд наукового розуміння поняття 
«керівник органу поліції», його законодавче 

закріплення та проводиться аналіз розуміння 
керівника у різних його проявах та визначен-
ня його значення щодо дотримання закон-
ності та дисципліни в органі, який останній 
очолює. 

Результати дослідження
Визначаючи роль та значення керівника 

органу Національної поліції щодо забезпе-
чення дотримання законності та дисципліни 
в конкретному органі поліції, а також його 
особливості, перш за все, пропонуємо визна-
читися із розумінням самого поняття «керів-
ник органу поліції». Як вірно підкреслює М.Д. 
Мартинов, «у науковій літературі та норма-
тивно-правових актах єдиного загальноприй-
нятого визначення змісту поняття «керівник» 
не існує. Але в цей же час вчений говорить 
про те, що саме керівник виробляє стратегію 
управління, консолідує зусилля своїх підле-
глих на досягненні цілей та вирішенні важли-
вих завдань, що, у свою чергу, відображається 
на підготовці та прийнятті відповідних управ-
лінських рішень. Особливе значення діяль-
ність керівника набуває в таких ієрархічних 
структурах, як органи внутрішніх справ, побу-
дованих за принципом єдиноначальності» [1, 
с. 89]. Отже, вчений вказує на особливе місце 
керівника органів внутрішніх справ, говорячи 
про його особливе місце у системі організації 
роботи органу поліції та його службових осіб. 
Загалом, під поняттям «керівник» у юри-

дичній літературі розуміють службову особу, 
яка наділена адміністративною владою щодо 
очолюваного нею колективу та яка уповнова-
жена на здійснення внутрішньоорганізацій-
ного управління ним [2, с. 82]. Н.О. Армаш під 
керівником розуміє посадову особу, наділену 
адміністративною владою щодо очолювано-
го ними певного формально-організованого 
колективу, яка здійснює внутрішньо-органі-
заційне управління ним [3, с. 35]. Цікавим й 
підхід таких вчених як Л.В. Давиденка, М.І. 
Мички, В.М. Гусарова, які керівництво роз-
глядають як діяльність керівника по створен-
ню та підтриманню організаційного порядку і 
управління справою і людьми. Керівник – за-
вжди організатор і керівник [4, с. 6]. 
Розуміння керівника саме у лавах Націо-

нальної поліції України закріплено у Зако-
ні України від 15.03.2018 року № 2337-VIII 
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«Про Дисциплінарний статут Національної 
поліції України». Так, під поняттям керівник 
запропоновано розуміти службову особу по-
ліції, яка наділена правами та обов’язками з 
організації службової діяльності підлеглих їй 
поліцейських та інших працівників поліції і 
контролю за їхньою службовою діяльністю [5]. 
У свою чергу, М.Д. Мартинов на прикладі ви-
значення поняття керівника територіального 
органу внутрішніх справ України пропонує 
розглядати його «як посадову особу, наділену 
адміністративною владою, на яку норматив-
но-правовими актами покладено здійснення 
організаційно-розпорядчих, представниць-
ких та інших функцій, надано право прийнят-
тя найбільш важливих управлінських рішень 
за всіма напрямками діяльності та застосо-
вування заходів дисциплінарного впливу з 
метою ефективного виконання підлеглими 
завдань щодо охорони громадського поряд-
ку, боротьби зі злочинністю, забезпечення 
прав, свобод і законних інтересів громадян» 
[1, с. 90]. Отже, характерною рисою керівни-
ка органу поліції є наявність владних розпо-
ряджень та надана йому можливість впливати 
на підлеглих йому осіб за допомогою різних 
засобів: заходів впливу, авторитету, переко-
нання, стимулювання до здійснення належної 
поведінки тощо. 
У науковій літературі про роль та значення 

керівника у системі органів поліції в загально-
му говорили неодноразово. Так, наприклад, 
досить влучно про значення керівника у пи-
таннях дотримання законності та дисциплін в 
органах Національної поліції України зазна-
чив А.В. Нетудихатка, який вказував саме на 
провідну роль керівника. Автор зазначив, що 
«провідна роль і відповідальність за стан дис-
ципліни в органі чи підрозділі покладена саме 
на керівника. Гарний керівник має не лише 
керувати робочим процесом, а й вивчати осо-
бисті й робочі якості підлеглих для найкра-
щого застосування їхніх умінь, визначення 
напрямів, які працівнику необхідно покра-
щити, щоб досягти успіхів у роботі. Він пови-
нен запобігати порушенням службової дисци-
пліни серед особового складу, а у випадках їх 
допущення виявляти причини, що сприяли 
вчиненню порушення, та об’єктивно підходи-
ти до вибору дисциплінарного покарання для 
винного працівника» [6, с.178]. 

Місце керівника органу Національної по-
ліції у системі суб’єктів забезпечення дисци-
пліни та законності варто назвати ключовим. 
Погодимося із думкою А.В. Кубаєнко, що 
причин виникнення негативних процесів і 
явищ у сфері внутрішніх справ багато. Одна з 
них - неефективне управління та організація 
діяльності органів внутрішніх справ (відомо, 
що за останні десять років були допущені не-
доліки в кадровій роботі, мало місце недостат-
нє фінансове і матеріально-технічне забезпе-
чення службової діяльності працівників орга-
нів внутрішніх справ) [7, с. 182]. Ми вважаємо, 
що основою роботи будь-якого органу поліції 
є робота його керівника, якісне управління та 
належна організації роботи підпорядкованих 
структурних підрозділів. Розуміння роботи 
керівника органу поліції як особи, яка займає 
ключове місце у питаннях забезпечення до-
тримання законності та дисципліни обумов-
лено наступними факторами та розумінням 
самого керівника: 

1) керівник органу поліції є особою, яка 
бере безпосередню участь у формуванні дер-
жавної політики у сфері дотримання закон-
ності та дотримання дисципліни праці своїми 
підлеглими особами та належному рівні функ-
ціонування органу поліції. О.М. Бандурка 
вказує на необхідність наявності значних зу-
силь щодо організації, визначення цільового 
спрямування, координації, створення умов 
для діяльності органі для повноцінного функ-
ціонування колективу і успішної реалізації ро-
боти кожного члена такого колективу [8, с. 95]. 
І такі управлінські та організаційні функції 
мають здійснюватися саме керівником органу 
поліції, як особи, що у відповідності до покла-
дених на неї повноважень здатна здійснювати 
вплив на підпорядкованих їй суб’єктів, мати 
управлінські повноваження для організації 
належного рівня роботи органу та забезпе-
чення дисципліни праці працівників. Керів-
ник органу поліції на основі загальних норм 
та загальних вимог, які визначені для роботи 
Національної поліції, формує напрямки ро-
боти у підпорядкованому йому структурному 
підрозділі, але із врахуванням певних особли-
востей, що дозволяє більш зважено підійти до 
питання формування політики дотримання 
законності та дисципліни в конкретному ор-
гані поліції. 
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2) керівник органу поліції має створити 
усі умови для дотримання своїми підлеглими 
особами норм законодавства, яке регулює ді-
яльність Національної поліції, дотримання 
ними правил етикету, точного та неухильно-
го дотримання, виконання та застосування 
норм, приписів законодавчих та норматив-
но-правових актів. На керівника покладено 
обов’язок здійснення контролю за роботою 
підпорядкованих поліцейських, проведення 
моніторингу дотримання законності та дисци-
пліни по відношенню до підлеглих осіб, уза-
гальнення дотримання поліцейськими закон-
ності при вчиненні ними процесуальних дій 
та при фактичному виконанні своїх посадових 
обов’язків. Керівник органу поліції забезпечує 
дотримання законності та дисципліни шля-
хом вжиття заходів як на безпосередньому 
робочому місці своїх підлеглих осіб, так і поза 
ним. На поліцейських покладається обов’язок 
знати закони, інші нормативно-правові акти, 
що визначають повноваження поліції, а також 
свої посадові (функціональні) обов’язки, а та-
кож безумовно виконувати накази керівників, 
віддані (видані) в межах наданих їм повнова-
жень та відповідно до закону. Також на керів-
ника органу поліції покладено повноваження 
щодо здійсненню контролю за роботою своїх 
підлеглих працівників. 

3) керівник органу поліції – гарант дотри-
мання дисципліни працівників органу полі-
ції. Усунення причин порушення законності 
та дисципліни, вжиття заходів, спрямованих 
на усунення причин та загроз порушення 
принципу законності у діяльності поліції та 
причин порушення дисципліни праці полі-
цейських безпосередньо покладено саме на 
керівника органу поліції. Про розуміння ке-
рівника як особи, яка несе відповідальність за 
дисципліну своїх підлеглих прямо зазначено 
у Законі України від 15.03.2018 року № 2337-
VIII «Дисциплінарний статут Національної 
поліції України», а саме норма статті 3 прямо 
говорить про те, що керівник несе відпові-
дальність за дотримання підлеглими службо-
вої дисципліни [5]. З метою забезпечення до-
тримання службової дисципліни, цією ж стат-
тею на керівника покладено ряд обов’язків, 
які є необхідними для створення умов забез-
печення дисципліни та дотримання підлегли-
ми особами службової дисципліни. 

4) керівник органу поліції – гарант якос-
ті надання послуг працівниками поліції для 
населення шляхом здійснення контролю за 
законністю їх дій при виконанні ними своїх 
повноважень та дотримання ними службової 
дисципліни. На керівника органу поліції по-
кладено обов’язок щодо створення належних 
умов для роботи підлеглих йому осіб. І це сто-
сується не тільки певних фізичних можливос-
тей та матеріально-технічного забезпечення, 
а й власне, відповідного рівня психологічного 
та емоційного благополуччя в органі поліції, 
емоційної стійкості працівників, їх працез-
датності. В такому випадку активного прояву 
набувають саме організаторські здібності ке-
рівника органу поліції – організувати належ-
ний та якісний рівень роботи підлеглих осіб, 
забезпечити їх всіма необхідними матеріала-
ми та засобами для виконання покладених на 
них функцій. 

5) керівник органу поліції – як «арбітр», 
тобто є гарантом розв’язання спорів, які ви-
никають у відповідному органі поліції. Орган 
Національної поліції – це орган із складною 
внутрішньою структурою, специфічною ді-
яльністю, а отже й особливим морально-пси-
хологічним та соціально-сприятливим кліма-
том певної сукупності індивідів. Виступаючи 
гарантом розв’язання спорів між підлеглими 
особами керівник органу Національної полі-
ції керівник бере на себе обов’язок розібрати-
ся в тій чи іншій ситуації, розглянути доводи 
всіх сторін та допомогти прийняти правильне 
та законне рішення. 
Проте, бувають і випадки, коли керівник 

органу поліції стає безпосереднім учасником 
конфліктної ситуації. Це можуть бути випад-
ки недотримання підлеглими особами субор-
динації, порушення службової етики полі-
цейського, норм трудового права, службової 
дисципліни тощо. В таких випадках роль та 
значення керівника тільки зростає, оскільки 
саме він має першим подати приклад розви-
тку ситуації в такому аспекті, при якому має 
бути забезпечено стимул до швидкого та не-
упередженого розв’язання конфліктної ситуа-
ції. Він має подати приклад належної та гідної 
поведінки вирішення спору, забезпечити від-
повідний стимул до налагодження взаємодії, з 
мінімізацією негативних для сторін наслідків. 
Від того, якою буде поведінка керівника як 
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учасника конфлікту залежить й поведінка під-
леглих осіб у подальшому, коли саме вони бу-
дуть сторонами конфлікту. І якщо у поведінці 
такого керівника буде прослідковуватися без-
законність та недисциплінованість, то чекати 
такої ж поведінки від підлеглих осіб при вирі-
шенні їхнього конфлікту не варто, а це, безза-
перечно, вплине як на авторитет конкретного 
керівника так і на авторитет підпорядковано-
го йому органу поліції. 

6) керівник органу поліціє розглядається 
як наставник дотримання законності та дис-
ципліни в органі поліції по відношенню до ін-
ших працівників та службовців та виконання 
ними своїх функціональних обов’язків у від-
повідності до норм закону та загальних прин-
ципів моралі. Особливого значення процеду-
ра наставництва має місце по відношенню до 
молодих спеціалістів, оскільки формування 
правосвідомості у роботі молодих спеціалістів 
має здійснюватися на основі чіткого розумін-
ня сфери своєї роботи, методів роботи, фор-
мування правовідносин у процесі виконання 
своїх повноважень. І саме керівник, як ми 
вже неодноразово говорити, відіграє ключо-
ву роль у формуванні правильного розуміння 
особою свого ставлення до роботи та розумін-
ня того, що діяти варто виключно у межах 
закону та із дотриманням певного рівня дис-
ципліни. Це є, звичайно, більш педагогічний 
підхід до розуміння керівника як наставника, 
а тому згадаємо слова М.Е. Морозової, яка на-
голошувала на тому, що наставництво є ко-
рисним не тільки для молодих спеціалістів, а й 
для тих працівників, які вже працюють давно 
та постійно. Вчена наголошувала на тому, що 
«для ефективної діяльності організації в ціло-
му, запобігання плинності кадрів, зміцнення 
корпоративної культури, успішного впливу 
на молодих спеціалістів слід відновити реаль-
ну роботу наставників і стимулювати їх діяль-
ність. Ефективна робота наставників у роботі 
з молодими спеціалістами сприятиме форму-
ванню і підтриманню в останніх сприятливої 
мотивації до професійної діяльності» [9, с. 11].
Окремо наголосимо й на тому, що розу-

міння керівника органу поліції саме як на-
ставника відсутнє у нормах чинного законо-
давства, про це не говориться у відповідних 
нормативно-правових актах, але в той же час, 
ця характеристика керівника органу поліціє 

є досить важливою, не тільки для підлеглих 
осіб, а й для самого керівника. Таку думку, зо-
крема, підтримує Ж.В. Савич. Автор зазначає, 
що «досвід наставництва підвищує мотивацію 
самого наставника до виконання покладених 
на нього обов’язків з навчання нових праців-
ників, зміцнює його авторитет у колективі 
через визнання керівництвом особистісних і 
професійних досягнень; сприяє особистій за-
доволеності за рахунок успішного виконання 
нових функцій, а також особистому самороз-
витку. Наставник також отримує нові знання, 
навички та вміння в процесі виконання своїх 
функцій, систематизує наявний професійний 
досвід» [10, с. 10].

7) керівник органу поліції є особою, яка 
спонукає своїх підлеглих осіб до належної 
поведінки не тільки в межах органу поліції, 
а й поза ним. Як стверджує О.А. Ласковська 
«керівникові, впливаючи на підлеглих, необ-
хідно мати на меті спонукання їх до певної 
службової поведінки, що відповідала б вимо-
гам підрозділу так і його власним уявленням. 
Вчений зазначає, що дуже важливо, щоб в 
управлінських апаратах знаходилися не про-
сто високоосвічені люди, що мають життєвий 
і практичний досвід, а компетентні працівни-
ки, які спроможні підтверджувати сучасний 
стиль роботи й оволодівати новітніми форма-
ми керування органами та підрозділами полі-
ції [11, с. 117]. І це є досить важливим, оскіль-
ки бездоганна поведінка працівників поліціє 
є показником розуміння його як порядної 
особи, а тому і рівень довіри до таких осіб 
збільшується в рази. Вважаємо, що неможли-
во бути бездоганним на роботі і порушником 
поза нею, бути дисциплінованим у рамках 
органу поліції і не мати ніякої поваги до за-
кону чи дотримання дисципліни поза межами 
службового кабінету. Розуміння поліцейсько-
го має бути комплексним, а тому й вимоги до 
його службової та позаслужбової поведінки є 
ідентичними. 

Висновки
Як висновок можемо говорити про пряму 

залежність роботи керівника органу поліції у 
питаннях створення умов забезпечення дис-
ципліни працівників Національної поліції, 
здійснення контролю за роботою підлеглих 
йому осіб. Дотримання законності та дисци-
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SUMMARY 
The article outlines and considers the position of 

the head of the National Police body in matters of en-
suring legality and observing discipline in the police 
body. It was concluded that the position of the head of 
the National Police body in matters of ensuring legality 
and discipline should be called key, which is due to the 
special position and functions performed by the head. 
Within the framework of the article, the scientifi c un-
derstanding of the concept of “leader” was examined 
and it was emphasized that the characteristic feature of 
the head of the police body is the presence of authorita-
tive orders and he is given the opportunity to infl uence 
his subordinates with the help of various means: mea-
sures of infl uence, authority, persuasion, stimulation to 
implementation of appropriate behavior, etc.

The scientist offers a defi nition of the manager’s 
place through the prism of understanding him as a per-
son who directly participates in the formation of state 
policy in the sphere of compliance with the law and 
compliance with labor discipline by his subordinates 
and the proper level of functioning of the police body; 
a person who must create all the conditions for his sub-
ordinates to comply with the legislation governing the 
activities of the National Police, their compliance with 
the rules of etiquette, norms and legislation; as a guar-
antor of compliance with the discipline of employees of 
the police body; as a guarantor of the quality of services 
provided by police offi cers to the public; as an arbitra-
tor in the resolution of disputes arising in the relevant 
police authority; as a mentor of law enforcement and 
discipline in the police force; as a person who motivates 
his subordinates to behave properly not only within the 
boundaries of the police body, but also outside it. The 
scientist believes that the quality, effi ciency and stability 
of law enforcement and discipline by the police depends 
to a large extent on the skillful leadership of the man-
ager, his ability to organize his work in such a way that 
the law and discipline are not violated not only by the 
police, but also by themselves.

Key words: National Police body, head, legality, 
discipline, ensuring law and order.

пліни в органі поліції має стати саме ключовим 
напрямком роботи керівника органу поліції, 
оскільки ефективність роботи поліцейських 
багато в чому залежить від організації роботи 
керівником, який має не тільки організувати 
певний рівень взаємодії між підлеглими осо-
бами, а й вміти розкрити особливості кожного 
свого працівника з метою найефективнішого 
використання його умінь та здібностей. 
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